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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab oma toetust Euroopa ülemaailmsele satelliitraadionavigatsiooni programmile 
Galileo, mis on kasulik vahend, et tugevdada ELi majandusarengut, julgeolekut ja 
strateegilist sõltumatust, tunnistades seejuures, et oma olemusest tulenevalt ei saa 
kosmosepoliitikat rakendada teistest selles valdkonnas osalejatest eraldi;

2. märgib, et komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) peavad dialoogi ja teevad 
koostööd teiste ülemaailmsete satelliitnavigatsioonisüsteemide (GNSS) pakkujatega, 
nimelt USA, Venemaa, Hiina, India ja Jaapaniga, eesmärgiga tagada GNSS süsteemide 
ühilduvus ja võimaluse korral koostalitlusvõime; 

3. võtab teadmiseks Hiina Rahvavabariigi riiginõukogu esimehe vastuse komisjoni 
presidendi kirjale sagedusribade kohta ja nõuab, et lahendataks Compassi ja Galileo 
süsteemide ühilduvuse küsimus;

4. nõuab kindlalt, et Galileo teenused peavad olema kooskõlas põhimõttega, et Galileo on 
tsiviilkontrolli all olev tsiviilsüsteem; tunnistades siiski selle sõjalise kasutamise 
võimalikkust, rõhutab, et Galileod tuleb alati kasutada kooskõlas rahvusvahelise õiguse, 
ÜRO põhikirja ja ELi aluslepingutega;

5. palub komisjonil kui programmi juhil kehtestada vajalikud ohutustehnika kriteeriumid ja 
erikord, mille kohaselt korraldatakse juurdepääs avalikule reguleeritud teenusele, et 
vähendada Galileo loata kasutamise ulatust, ja ka näha ette tundlike GALILEOga seotud 
esemete ja tehnoloogia üleandmise kontrollikord;

6. nõuab kindlalt, et EL liikmesriigid võtaksid täielikult arvesse GNSSi tundlikku iseloomu, 
nimelt mõju ELi julgeolekule ja kodanikele ning Euroopa GNSSi programmidele, kui nad 
kaaluvad oma tööstuse toodetud GNSSiga seotud esemete ekspordikontrolli alaseid 
taotlusi, eriti kui nende esemete suhtes kehtib rahvusvahelise ekspordikontrolli režiim,
näiteks Wassenaari kokkulepe tavarelvastuse ning kahesuguse kasutusotstarbega kaupade 
ja tehnoloogiate ekspordikontrolli kohta;

7. kordab siiski oma seisukohta, et võttes arvesse suurt investeeringut Euroopa Liidu 
üldeelarvest, peaks Galileo süsteem olema kasutatav ÜVJP/ÜJKP toetuseks, k.a 
kriisiohjamisoperatsioonideks, ning ELi solidaarsuse ja vastastikuse abi klauslite 
rakendamise toetuseks; nõuab, et nüüd, kui komisjoni, Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja 
ESA vahelise julgeoleku- ja kaitsealase koostöö Euroopa raamistiku tegevus on 
käivitunud, peab selline koostöö laienema ka Galileole;

8. rõhutab, et Euroopa kosmosepoliitika, mis töötati välja rahumeelsel eesmärgil, ei tohiks 
mitte mingitel asjaoludel aidata kaasa üldisele relvade paigutamisele kosmosesse, ja 
kinnitab veel kord pühendumust ÜRO avakosmoselepingus sätestatud põhimõtetele, 
eeskätt järgmistele põhimõtetele:
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– avakosmose kasutamine eranditult rahumeelsel eesmärgil;

– rahvusvahelise koostöö edendamine avakosmose uurimisel ja kasutamisel;

– tegevuse algatanud asutuse vastutus juhul, kui kolmandale riigile tekitatakse kahju, 
nagu on täpsemalt sätestatud ÜRO konventsioonis rahvusvahelise vastutuse kohta 
kosmoseobjektide tekitatud kahju eest;

9. toetab ÜRO jõupingutusi avakosmosetegevust käsitlevate eeskirjade kehtestamisel ja 
rahvusvahelise kosmoseõiguse edasisel kodifitseerimisel; tunneb seetõttu heameelt ELi 
avakosmosetegevuse tegevusjuhendi vastuvõtmise üle, milles arvestatakse ka 
kosmosejäätmete vähendamise vajadusega ja millele võivad alla kirjutada kõik ELi-
välised riigid; kordab oma palvet muuta see tegevusjuhend õiguslikult siduvaks 
vahendiks; 

10. toetab kosmose olukorrast ülevaate saamise võimekuse võimalikult kiiret loomist 
Euroopas, et kaitsta kosmoses elutähtsat Euroopa infrastruktuuri; toetab selles suhtes 
täielikult ESA ja EDA tehtavat täiendavat tööd selles valdkonnas. 
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