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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni 28. veebruari 2013. aasta teatise „ELi kosmosetööstuse 
poliitika: kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamine” (COM(2013)0108) üle, 
kuna see on oluline samm ELi strateegilise sõltumatuse suunas kosmosetehnoloogia 
valdkonnas; palub komisjonil ja liikmesriikidel rohkem teha sellise suutlikkuse 
arendamiseks, millega tagada Euroopa kanderakettide ja satelliitide abil sõltumatu pääs 
kosmosesse; rõhutab vajadust toetada püüdlusi Euroopa koostöö tugevdamiseks selles 
valdkonnas, et teha lõpp suurele killustatusele eelkõige institutsioonilise nõudluse poole 
peal; on veendunud, et vaid kulutõhusam ja konsolideeritum Euroopa kosmosetööstus 
saab rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline olla; rõhutab, et vastastikuse täiendavuse 
tagamiseks tuleb Euroopa kosmosetööstuspoliitikat edasi arendada kooskõlastatult 
Euroopa Kosmoseagentuuriga;

2. rõhutab vajadust enne uute algatuste ja ELi eelarve eraldiste küsimuste otsustamist 
kõigepealt välja selgitada ELi ambitsioonide ulatus oma strateegiliste ja geopoliitiliste 
eesmärkide osas; märgib, et teatises ei ole määratletud ELi kosmosetööstuse poliitika ning 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) omavahelist seost; on veendunud, et ELi 
kosmosepoliitikat tuleks näha ÜJKP jaoks väärtuslikuna, kuna see pakub paremat 
koostoimet tsiviil- ja sõjalise kosmosetegevuse vahel, peegeldades ÜJKP enda tsiviil- ja 
sõjalise tegevusega seotud kaksikrolli; kutsub komisjoni, liikmesriike ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles täpselt 
määratlema selle sektori võimalikku panust ÜJKPsse, tsiviil-sõjalise koostoime laadi ja 
määra, selliste tehnoloogiate rolli humanitaarabioperatsioonide tulemuslikus lähetamises 
ning konflikti- või looduskatastroofijärgsete rändevoogude ja rändega seotud 
suundumuste ennustamises ning olulisust ÜJKP missioonides ja operatsioonides ning 
muudes ELi meetmetes konfliktide ennetamise, relvastuskontrolli, massihävitusrelvade 
tehnoloogiate leviku tõkestamise, terrorismivastase võitluse ning rände ja piirikontrolli 
valdkonnas; palub komisjonil ja liikmesriikidel teavitada Euroopa Parlamenti kavadest 
kasutada programmi Copernicus ja programmi Galileo avalikku reguleeritud teenust 
ÜJKP missioonide ja operatsioonide toetamiseks;

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel teavitada Euroopa Parlamenti sellest, kuidas võiks 
sõjaline koostöö kosmosevaldkonnas toimuda alalise struktureeritud koostöö raames; 
soovitab suurendada komisjoni, Euroopa Kosmoseagentuuri, Euroopa Kaitseagentuuri ja 
Euroopa välisteenistuse vahelist koostööd ELi kosmosetehnika arendamisel ja ühisel 
kasutamisel ÜJKP missioonide ja operatsioonide toetamiseks;

4. on rahul komisjoni avaldusega, mille kohaselt kosmoses paiknevad 
telekommunikatsiooni-, navigatsiooni- ja maavaatlusseadmed annavad ELile strateegilise 
tähtsusega teavet, mis on aluseks tema välissuhetele arenguabi ja humanitaarabi 
valdkonnas;

5. rõhutab programmi Copernicus (endine ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES) 
programm) julgeolekumõõdet, eriti selle rakendusi kasutamiseks kriisiennetuse ja 
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kriisidele reageerimise, humanitaarabi ja -koostöö, mereseire ja konfliktide ennetamise 
valdkonnas, mis hõlmab ka rahvusvaheliste lepingute täitmise seiret;

6. nõuab komisjonilt tungivalt Galileo programmi ajakavast ja finantsraamistikust 
kinnipidamist; rõhutab programmi raadionavigatsiooni ja positsioneerimise kahese
kasutamise võimalust, sealhulgas nii sõjalise kui ka tsiviilotstarbega asjakohaseid 
rakendusi, eriti liikmesriikide võimalust kasutada avalikku reguleeritud teenust sõjalistel 
eesmärkidel; rõhutab vajadust selgitada, mil määral kasutatakse avalikku reguleeritud 
teenust ja teisi teenuseid ÜJKP või liikmesriikide ELi raamistikust välja jäävate sõjaliste 
missioonide tarvis;

7. võtab teadmiseks teatises märgitud asjaolu, et 60% Euroopa satelliitide pardal olevast 
elektroonikast imporditakse praeguse seisuga USAst; nõuab sellega seoses algatust 
tundlike või isikuandmete kaitsmiseks ning praeguste riigihankemenetluste kasutamiseks 
nii, et kosmosetaristu hanked liikmesriikidest annaksid igal võimalusel täiendava 
kasvuimpulsi sellele valdkonnale; tunnistab, et kosmosesektori töötajad omavad parimat 
haridust ja tehnoloogilisi oskusi; märgib siiski, et sektoris tuntakse jätkuvalt puudust 
võtmetähtsusega erialaoskustest, mis ulatuvad insenerierialadest kuni füüsikateaduseni, 
ning see probleem tuleb lahendada; nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa 
Kosmoseagentuur, Euroopa Kaitseagentuur ja liikmesriigid määraksid kindlaks, millised 
on Euroopa ühise sõltumatuse seisukohalt otsustava tähtsusega tehnoloogiad, ja töötaksid 
välja kolmandatest riikidest vähem sõltuvad alternatiivid; tuletab meelde ohtu, et USA 
võib lahkarvamuste korral Euroopa kosmosetaristu toimimise peatada või blokeerida;

8. toetab komisjoni seisukohta, et kosmosesüsteemide mitmed komponendid on kahesuguse 
või sõjalise otstarbega ja seetõttu kohaldatakse nende suhtes 6. mai 2009. aasta direktiivi 
2009/43/EÜ kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise 
kohta1, mida on muudetud 14. detsembri 2012. aasta direktiiviga 2012/47/EÜ seoses 
kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga, nõukogu 5. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks2 või relvaeksporti käsitlevat 
ELi ühist seisukohta; toetab teatises toodud ettepanekut esitada enne 2013. aasta lõppu 
Euroopa Parlamendile ametlik aruanne kahese kasutusega kaupade 
ekspordikontrollisüsteemi kohta; palub komisjoni, liikmesriike ja tavarelvastuse ekspordi 
töörühma (COARM) selgitada, millist reguleerivat raamistikku millist liikide kaupade ja 
tehnoloogia suhtes kohaldada;

9. toetab seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020” raames kõnealuse 
valdkonna tulevase arengu eeldusena tähelepanu koondamist kosmoseteaduse ja -
innovatsiooni toetamisele ning mitmeaastases finantsraamistikus 3,786 miljardi euro 
eraldamist ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire programmile (Copernicus), mis pakub 
usaldusväärseid, õigeaegseid ja täpseid teenuseid maailma keskkonna haldamiseks, samuti 
kliimamuutuste mõjude mõistmiseks ja leevendamiseks ning kriisidele reageerimise 
hõlbustamiseks;

10. märgib, et kosmosetehnika suurenev sõjaline kasutus ei tohi vähendada ega piirata 
                                               
1 ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
2 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.
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kosmosetehnika tsiviilkasutust ja võimalikke tulevasi tsiviilrakendusi; kutsub liikmesriike 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti 
üles algatama iganenud 1967. aasta avakosmoselepingu läbivaatamist või uue 
õigusraamistiku väljatöötamist, milles võetaks arvesse pärast 1960. aastaid toimunud 
tehnoloogilist arengut; toonitab ka pakilist vajadust vähendada üha lisanduvate satelliitide 
ja nn kosmosejäätmetega kokkupõrkamise ohtu; tervitab komisjoni algatust ettepaneku 
tegemisel Euroopa kosmoseseire ja -jälgimise (SST) süsteemi loomise ja toimimise 
organisatsioonilise raamistiku kohta; tunneb samuti heameelt ELi sponseeritud 
mitmepoolse algatuse üle rahvusvahelise avakosmose tegevusjuhendi kehtestamiseks, mis 
aitab juurutada avakosmoses käitumise norme, kuna sellega püütakse suurendada 
kosmoses ohutust, turvalisust ja jätkusuutlikkust, rõhutades, et kosmosetegevuses tuleb 
ilmutada suurt hoolikust, hoolsust ja vajalikul määral läbipaistvust kogu maailma 
kosmoses tegutsejate vahel usalduse loomiseks; on veendunud, et igasuguses uues 
raamistikus tuleb arvestada kõigi liikmesriikide seisukohtadega ning see peab olema 
valdkonna pikaajalist tulevikku silmas pidav strateegiline raamistik, mis tulemuslikult 
tõkestaks võidurelvastumine avakosmoses ning tagaks kosmoseobjektide kahjuliku 
mõjutamise keelustamise;

11. tuletab komisjonile ja liikmesriikidele meelde vajadust tihedama rahvusvahelise koostöö 
järele kosmoseküsimustes; rahumeelse kosmosekoostöö süvendamiseks nõuab tõhusamat 
koostööd selliste partneritega nagu USA, Venemaa ja Hiina.
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