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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää 28. helmikuuta 2013 annettua komission tiedonantoa aiheesta ”EU:n 
avaruusteollisuuspolitiikka, talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla” 
(COM(2013)0108) tärkeänä askeleena kohti EU:n strategista riippumattomuutta 
avaruusteknologian alalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panostamaan sellaisten 
valmiuksien kehittämiseen, joilla varmistetaan muista riippumaton pääsy avaruuteen 
unionin kantorakettien ja satelliittien avulla; korostaa, että avaruusalan eurooppalaisen 
yhteistyön tiivistämiseen tähtääviä toimia on tuettava, sillä näin voidaan pyrkiä eroon alan 
äärimmäisestä pirstoutuneisuudesta, joka koskee erityisesti institutionaalista kysyntää; on 
vakuuttunut, että vain nykyistä kustannustehokkaampi ja vahvempi Euroopan 
avaruusteollisuus voi olla kansainvälisesti kilpailukykyinen; painottaa, että unionin 
avaruusteollisuuspolitiikkaa on kehitettävä edelleen yhteistyössä Euroopan 
avaruusjärjestön (ESA) kanssa, jotta voidaan varmistaa, että niiden toimet täydentävät 
toisiaan;

2. korostaa, että on tarpeen selkeyttää erityisesti strategisia ja geopoliittisia tavoitteita 
koskevia EU:n päämääriä, ennen kuin tehdään päätöksiä uusista aloitteista ja EU:n 
talousarviomäärärahoista; panee merkille, että tiedonannossa ei määritellä EU:n 
avaruusteollisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) välistä 
suhdetta; katsoo, että EU:n avaruuspolitiikkaa olisi pidettävä yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) vahvuutena, sillä se tuottaa synergiaa avaruuden siviili- ja 
sotilastoimien välille ja heijastaa siten YTPP:lle ominaista siviili- ja sotilastoimintaan 
liittyvää kaksoisroolia; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa määrittelemään selkeästi tämän alan mahdollisen panoksen YTPP:hen, siviili-
sotilassynergioiden luonteen ja tason, tällaisen teknologian roolin humanitaarisen avun 
operaatioiden tehokkaassa käynnistämisessä ja konflikteja tai luonnonmullistuksia 
seuraavien muuttovirtojen ja niille tyypillisten piirteiden ennakoimisessa sekä 
merkityksen YTPP-operaatioille ja muut EU:n toimet ja tehtävät konfliktineston, 
asevalvonnan, joukkotuhoaseiden teknologioiden leviämisen estämisen, terrorismin 
torjunnan ja rajavalvonnan aloilla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan 
Euroopan parlamentille suunnitelmista käyttää Copernicus-ohjelmaa ja Galileo-ohjelman 
julkisesti säänneltyä palvelua YTPP-toiminnan ja operaatioiden tukemiseen;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pitämään Euroopan parlamenttia ajan tasalla siitä, 
kuinka sotilaallinen avaruusalan yhteistyö voitaisiin toteuttaa pysyvän jäsennellyn 
yhteistyön puitteissa; suosittaa lisäämään komission, Euroopan avaruusjärjestön (ESA), 
Euroopan puolustusviraston (EDA) ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) välistä 
yhteistyötä avaruusresurssien yhteisessä kehittämisessä ja hyödyntämisessä YTPP-toimien 
ja operaatioiden tukemiseksi;

4. panee tyytyväisenä merkille komission lausunnon, että avaruusvälitteinen tietoliikenne, 
navigointi ja maan havainnointi tarjoaa EU:lle strategisesti tärkeää tietoa, jota voidaan 
hyödyntää EU:n ulkosuhteissa kehitysavun ja humanitaarisen avun aloilla;
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5. korostaa Copernicus-ohjelman (ennen ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seurantajärjestelmää, GMES) turvallisuusulottuvuutta erityisesti, kun on kyse 
sovelluksista, jotka liittyvät kriisien ehkäisemiseen ja niihin vastaamiseen, 
humanitaariseen apuun ja yhteistyöhön, konfliktien ehkäisemiseen, kansainvälisten 
sopimusten noudattamisen valvonta sekä merten valvonta mukaan lukien;

6. kehottaa komissiota pitäytymään Galileo-ohjelman aikataulussa ja rahoituskehyksessä; 
pitää tärkeänä sen radionavigointia ja paikantamista koskevan toiminnon kaksoiskäyttöä, 
johon kuuluu sekä siviili- että sotilaskäyttöön tarkoitettuja sovelluksia, ja erityisesti EU:n 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta käyttää julkisesti säänneltyä palvelua (PRS) 
sotilastarkoituksiin; painottaa, että on tarpeen selventää, missä määrin PRS:ää ja muita 
palveluja aiotaan käyttää EU:n ulkopuolisiin YTPP:n tai kansallisiin sotilastoimiin;

7. panee merkille tiedonannossa mainitun seikan, että 60 prosenttia eurooppalaisten 
satelliittien elektroniikasta tuodaan tällä hetkellä Yhdysvalloista; kehottaa tekemään 
aloitteen siitä, kuinka arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja voidaan suojella tässä 
yhteydessä ja kuinka olemassa olevia julkisia hankintamenettelyjä käytetään sen 
varmistamiseen, että jäsenvaltioista ostettua avaruusinfrastruktuuria käytetään 
mahdollisuuksien mukaan avaruusalan kasvun vauhdittamiseen; on tietoinen siitä, että 
avaruusalan työntekijät ovat erittäin korkeasti koulutettuja ja teknisesti hyvin 
ammattitaitoisia; toteaa kuitenkin, että alalla on edelleen tiettyjä avaintoimintoja koskevan 
erityisosaamisen puutetta, esimerkiksi eri insinööri- ja fysiikan tutkintojen aloilla, mihin 
on puututtava; kehottaa komissiota, ESA:ta, EDA:ta ja jäsenvaltioita myös yksilöimään 
yhteisen eurooppalaisen riippumattomuuteen tähtäävän prosessin kannalta keskeiset 
teknologiat ja kehittämään kolmansista maista vähemmän riippuvaisia vaihtoehtoja; 
muistuttaa riskistä, että erimielisyyksien tapauksessa Yhdysvallat voi sulkea Euroopan 
avaruusinfrastruktuurin tai estää sen kehittämisen;

8. yhtyy komission tekemään huomioon siitä, että monet avaruusjärjestelmien osista ovat 
kaksikäyttöisiä tai sotilaskäyttöön soveltuvia ja siksi niihin sovelletaan yhteisön sisällä 
tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen 
yksinkertaistamisesta 6. toukokuuta 2009 annettua direktiiviä 2009/43/EY1, sellaisena 
kuin se on muutettuna 14. joulukuuta 2012 annetulla direktiivillä 2012/47/EU, siltä osin 
kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta, sekä kaksikäyttötuotteiden 
vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän 
perustamisesta 5. toukokuuta 2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 428/20092 ja 
asevientiä koskevaa yhteistä kantaa; on tyytyväinen tiedonannossa esitettyyn ehdotukseen, 
joka koskee virallisen raportin esittämistä Euroopan parlamentille kaksikäyttötuotteiden 
vientiä koskevan valvontajärjestelmän toiminnasta vuoden 2013 loppuun mennessä. 
kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Euroopan unionin neuvoston tavanomaisten aseiden 
viennin työryhmää (COARM) selventämään, mitä sääntelykehystä olisi sovellettava 
kuhunkin tuote- ja teknologialuokkaan;

9. on yhtä mieltä siitä, että on keskityttävä avaruustutkimuksen ja -innovoinnin tukemiseen 
seitsemännessä puiteohjelmassa ja Horisontti 2020 -ohjelmassa ja että sitä on pidettävä 
edellytyksenä tämän alan tulevalle kehitykselle; kannattaa myös 3 786 miljardin 

                                               
1 EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.
2 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.
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varaamista monivuotisessa rahoituskehyksessä ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuisen seurantajärjestelmän Copernicus-ohjelmalle, jolla on määrä tuottaa 
luotettavia, ajantasaisia ja täsmällisiä palveluja globaalin ympäristön hallintaa varten ja 
jonka avulla pyritään ymmärtämään ja hillitsemään ilmastonmuutoksen seurauksia ja 
tukemaan kriiseihin vastaamista;

10. toteaa, että avaruusresurssien siviilikäyttöä tai mahdollisia tulevia siviilisovelluksia ei saa 
vähentää tai rajoittaa sillä perusteella, että niiden käyttö puolustusvoimien tarkoituksiin 
lisääntyy; kehottaa jäsenvaltioita ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään 
vanhentunutta vuoden 1967 ulkoavaruussopimusta koskevan uudelleentarkastelun tai 
ehdottamaan uutta sääntelykehystä, jossa otetaan huomioon teknologian kehittyminen 
1960-luvun jälkeen; painottaa myös, että satelliittien ja avaruusromun määrän kasvu on 
lisännyt yhteentörmäysten riskiä, jonka vähentämiseksi on ryhdyttävä viipymättä toimiin; 
pitää myönteisenä komission aloitetta ehdottaa eurooppalaisen avaruusvalvonta- ja 
seurantapalvelun (SST) perustamiseen ja toiminnan tukemiseen tähtäävän 
organisaatiokehyksen luomista; on tyytyväinen EU:n tukemaan monenväliseen 
aloitteeseen avaruuteen liittyvää toimintaa koskevien kansainvälisten käytännesääntöjen 
luomiseksi keinona ottaa käyttöön toimintaa avaruudessa sääntelevät normit, ja katsoo, 
että aloitteen tavoitteena on parantaa avaruustoimintaympäristön turvallisuutta ja 
kestävyyttä korostamalla, että avaruudessa tapahtuvassa toiminnassa on noudatettava 
tiukasti varotoimenpiteitä ja toimittava vastuullisuutta ja asianmukaista avoimuutta 
noudattaen, sillä näin voidaan rakentaa luottamusta avaruusalan toimijoiden välille 
maailmanlaajuisesti; katsoo, että mahdollisissa uusissa säännöksissä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden näkökannat, minkä lisäksi säännösten on oltava strategisesti muotoiltuja ja 
avaruusalan pitkän aikavälin kehityksen huomioon ottavia, ja niillä on ehkäistävä 
tehokkaasti asevarustelukilpa ulkoavaruudessa sekä varmistettava kielto, joka koskee
häiriöiden aiheuttamista avaruusesineille;

11. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita, että avaruusasioita koskevaa kansainvälistä 
yhteistyötä on syvennettävä; kehottaa lisäämään yhteistyötä myös kumppanimaiden, kuten 
Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kanssa, sillä näin voidaan vahvistaa rauhanomaista 
avaruusalan yhteistyötä.
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