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EHDOTUKSET

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

1. korostaa tukevansa Euroopan Galileo-satelliittinavigointiohjelmaa, jonka avulla voidaan 
vahvistaa talouskehitystä ja lisätä turvallisuutta ja EU:n strategista autonomiaa, ja 
myöntää, että minkäänlaista avaruuspolitiikkaa ei voida toteuttaa erillään muista 
avaruusalan keskeisistä toimijoista;

2. panee merkille, että komissio ja Euroopan avaruusjärjestö (ESA) käyvät keskusteluja ja 
tekevät yhteistyötä muiden maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien (GNSS) 
tarjoajien eli Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Intian ja Japanin kanssa GNSS-
järjestelmien yhteensopivuuden ja mahdollisuuksien mukaan yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi; 

3. panee merkille Kiinan kansantasavallan valtioneuvoston pääministerin vastauksen 
komission puheenjohtajan kirjeeseen, jossa käsiteltiin taajuuskaistoja, ja kehottaa 
etsimään ratkaisua, jolla Compass- ja Galileo-järjestelmistä saadaan yhteensopivat;

4. vaatii, että Galileo-palveluiden on oltava johdonmukaisia sen periaatteen kanssa, että 
Galileo on siviilivalvonnassa oleva siviilijärjestelmä; tunnustaa kuitenkin sen mahdollisen 
sotilaallisen käytön ja korostaa, että järjestelmän kaikessa käytössä on noudatettava 
kansainvälistä oikeutta, YK:n peruskirjaa ja EU:n perussopimuksia;

5. kehottaa ohjelman johtajana toimivaa komissiota laatimaan tarvittavat kriteerit tekniselle 
turvallisuudelle ja erityismenettelyille, jotka koskevat julkisesti säännellyn palvelun 
saatavuutta, jotta voidaan minimoida Galileon luvaton käyttö; kehottaa lisäksi luomaan 
järjestelmän, jolla seurataan arkaluonteisten Galileo-tuotteiden ja -teknologian siirtoa;

6. vaatii EU:n jäsenvaltioita tunnustamaan täysimääräisesti GNSS-järjestelmän 
arkaluonteisuuden eli vaikutukset EU:n ja sen kansalaisten turvallisuuteen sekä Euroopan 
GNSS-ohjelmiin, kun ne harkitsevat maidensa yritysten GNSS-tekniikkaan liittyviä 
vientivalvontapyyntöjä ja erityisesti silloin, kun kyseiseen tekniikkaan sovelletaan 
kansainvälisiä vientivalvontajärjestelmiä, kuten tavanomaisten aseiden ja 
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevaa Wassenaarin järjestelyä;

7. ottaa huomioon valtavan investoinnin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja toistaa 
kantanaan, että Galileo-järjestelmää olisi voitava käyttää yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan / yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tukena, myös 
kriisinhallintaoperaatioissa, ja EU:n solidaarisuuslausekkeiden ja keskinäisen avunannon 
lausekkeiden täytäntöönpanon tukena; katsoo, että nyt kun on käynnistetty komission, 
Euroopan puolustusviraston ja Euroopan avaruusjärjestön turvallisuus- ja puolustusalan 
tutkimuksen eurooppalainen puiteyhteistyö, se olisi ulotettava koskemaan myös Galileo-
järjestelmää;
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8. korostaa, että rauhanomaisiin tarkoituksiin luotu Euroopan avaruuspolitiikka ei saa 
missään tapauksessa myötävaikuttaa avaruuden yleiseen militarisointiin ja aseistamiseen, 
ja vahvistaa olevansa sitoutunut YK:n ulkoavaruussopimuksessa vahvistettuihin 
periaatteisiin, erityisesti seuraaviin:

– ulkoavaruuden käyttö ainoastaan rauhanomaisiin tarkoituksiin

– ulkoavaruuden tutkimisessa ja käytössä tehtävän kansainvälisen yhteistyön 
edistäminen

– laukaisevan viranomaisen vastuu tapauksissa, joissa aiheutuu vahinkoa kolmannelle 
maalle, kuten määrätään kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta 
vahingosta koskevassa YK:n yleissopimuksessa;

9. tukee YK:n pyrkimyksiä laatia säännöt ulkoavaruudessa tapahtuvasta toiminnasta ja viedä 
eteenpäin kansainvälisen avaruusoikeuden kodifiointia; pitää tässä suhteessa myönteisenä 
ulkoavaruudessa tapahtuvaa toimintaa koskevia EU:n menettelysääntöjä, joissa otetaan 
huomioon myös tarve vähentää avaruusromua ja jotka kaikki EU:n ulkopuoliset maat 
saavat halutessaan allekirjoittaa; toistaa kehotuksensa, että kyseiset säännöt olisi 
muutettava oikeudellisesti sitovaksi välineeksi; 

10. kannattaa eurooppalaisen avaruustilannetietoisuutta koskevan kapasiteetin luomista 
mahdollisimman pian, jotta voidaan suojata avaruudessa oleva tärkeä eurooppalainen 
infrastruktuuri; kannattaa näin ollen täysin Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan 
puolustusviraston täydentävää työtä tällä alalla.
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