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LÜHISELGITUS

Kavandatava programmiga püütakse aidata kaasa Euroopa kosmose jälgimise ja seire (SST) 
iseseisva suutlikkuse loomisele, et ära hoida ja jälgida kosmoseinfrastruktuuri ja muude 
kosmoseaparaatide ja kosmosejäätmete vahelist järjest kasvavat kokkupõrkeohtu. 
Liikmesriigid annavad oma sensorivara, liit aga raamistiku ja rahalise toetuse, tagades nii 
kolme põhiülesande täitmise: sensorivõrgustiku töö; andmetöötlus, teenused kasutajatele. SST 
süsteemi julgeolekuaspektide tõttu peaks programmi juhtima liit, mitte aga Euroopa 
Kosmoseagentuur.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku toetada seda strateegilist projekti, mis on ülioluline 
peamiste Euroopa varade sõltumatuse ja julgeoleku jaoks, peamiselt kahe suuremahulise ELi 
projekti – EGNOS/Galileo ja Copernicus – kaudu.

Arvamuse koostaja arvates on aga suurim probleem SST toetusprogrammi rahastamine. 
Määruse eelnõus on tõepoolest ette nähtud, et rahalised vahendid leitakse muude asjaomaste 
programmide alt täielikus kooskõlas nende õigusliku alusega. Kuid hoolimata sellest, et 
programme Galileo, „Horisont 2020” ja Copernicus ning Sisejulgeolekufondi kavatsetakse 
rahaliselt toetada, ei sisalda õigusakti eelnõu veel Copernicust ega selgita, kui suurt toetust 
peaks iga programm saama. Õigusakti eelnõu ei sisalda isegi komisjoni seletuskirjas 
nimetatud summat – 70 miljonit eurot seitsme aasta jooksul. Samuti puudub õigusakti eelnõus 
täpne selgitus ELi toetuse jagunemise kohta kavandatavate ülesannete lõikes.

Arvamuse koostaja püüab need puudused kõrvaldada, lisades maksimumsumma ja tagades, et 
EGNOS/Galileo ja Copernicus, mis on ka SST suutlikkuse peamised kasusaajad, oleks ka 
peamised andjad, samas kui muud programmid oleksid teisejärgulised. Just „Horisont 2020” 
vahendite kasutamine peaks eelkõige olema piiratud programmi enda valdkonnaga –
kosmose- ja julgeolekualaste teadusuuringutega. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku lisada 
vahendite jaotus SST programmi poolt tagatava kolme põhiülesande vahel. Ja lõpuks –
komisjonile tuleks anda volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse 
rahastamiskorda ja prioriteete ning antakse vajaduse korral võimalus kehtestatud jaotusest 
märkimisväärselt kõrvale kalduda. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 
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teave võib mõjutada Euroopa Liidu või 
tema liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu 
tuleks SST sensorite võrgustiku loomisel ja 
käitamisel, SST andmete töötlemise ja 
analüüsimise suutlikkuse tagamisel ja SST 
teenuste osutamisel võtta arvesse 
asjakohaseid julgeolekukaalutlusi. 
Sellepärast tuleb käesoleva otsusega 
kehtestada üldsätted SST andmete ja teabe 
kasutamise ning turvalise vahetamise kohta 
liikmesriikide, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse ja SST teenuste 
kasutajate vahel. Peale selle peaksid 
Euroopa Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

teave võib mõjutada Euroopa Liidu või 
tema liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu 
tuleks SST sensorite võrgustiku loomisel ja 
käitamisel, SST andmete töötlemise ja 
analüüsimise suutlikkuse tagamisel ja SST 
teenuste osutamisel võtta arvesse 
asjakohaseid julgeolekukaalutlusi. 
Sellepärast tuleb käesoleva otsusega 
kehtestada üldsätted SST andmete ja teabe 
kasutamise ning turvalise vahetamise kohta 
liikmesriikide, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse ja SST teenuste 
kasutajate vahel. Seejuures tuleks 
kasutada olemasolevat taristut ja 
oskusteavet, et vältida dubleerimist, 
saavutada kokkuhoidu ja tekitada 
koostoimet. Peale selle peaksid Euroopa 
Komisjon ja Euroopa välisteenistus 
kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST
toetusprogrammile antavad liidu rahalised 
vahendid tuleks leida ajavahemikku 2014–
2020 hõlmavas mitmeaastases 
finantsraamistikus ette nähtavate 
asjaomaste programmide alt. 

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. Liidu 
summa SST toetusprogrammi 
rahastamiseks peaks olema 70 miljonit 
eurot jooksevhindades. See summa tuleks 
esmajoones leida 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku kosmosepoliitikaga 
seotud programmide alt, nt 
EGNOS/Galileo ja Copernicus, 
eelistatavalt nende programmide 
konkreetsetelt eelarveridadelt, ilma et see 
kahjustaks nende programmide eesmärke. 
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Teatavatel juhtudel võiks olla võimalik 
teha eraldisi ka Sisejulgeolekufondist ja 
programmist „Horisont 2020”, kuid need 
peaksid olema rangelt piiratud 
meetmetega, mis on sätestatud nende 
alusaktides ja on seotud vastavalt
elutähtsa infrastruktuuriga ning kosmose-
ja julgeolekualaste teadusuuringutega. 
Kui liidu panust kavatsetakse suurendada, 
tuleks seda teha programmidele Galileo ja 
Copernicus. 

______________ ________________
18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Selguse ja aruandluse huvides 
tuleks maksimumsumma jagada 
käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkide järgi eri kategooriateks. 
Komisjonil peaks olema võimalik jagada 
rahalisi vahendeid ümber ühelt eesmärgilt 
teisele ja ta peaks seda tegema 
delegeeritud õigusaktide abil, kui 
kõrvalekalle ületab viit protsendipunkti. 
Komisjon peaks ka vastu võtma 
delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse tööprogrammis kajastatav 
rahastamiskord ja prioriteedid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon 1. Komisjon
(a) haldab SST toetusprogrammi jaoks (a) haldab SST toetusprogrammi jaoks 
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leitavaid rahalisi vahendeid ja tagab SST 
toetusprogrammi rakendamise;

leitavaid rahalisi vahendeid ja tagab SST 
toetusprogrammi rakendamise, tagades 
samas eri rahastamisallikate läbipaistvuse 
ja selguse;

(b) võtab programmiga seotud riskide 
kindlaksmääramiseks, ohjamiseks, 
leevendamiseks ja jälgimiseks vajalikke 
meetmeid;

(b) võtab programmiga seotud riskide 
kindlaksmääramiseks, ohjamiseks, 
leevendamiseks ja jälgimiseks vajalikke 
meetmeid;

(c) kehtestab koostöös Euroopa 
välisteenistusega vajalikud 
koordinatsioonimehhanismid, et tagada 
programmi turvalisus.

(c) kehtestab koostöös Euroopa 
välisteenistusega vajalikud 
koordinatsioonimehhanismid, et tagada 
programmi turvalisus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab vastastikuse 
täiendavuse SST toetusprogrammi ning 
teadusuuringute vahel, mis on seotud 
[viide „Horisont 2020” määrusele 
lisatakse siis, kui määrus on vastu võetud] 
alusel kehtestatud programmi „Horisont 
2020” raames rakendatava 
kosmosepõhise taristu kaitsega. See 
tugevdab ka täiendavust muu Euroopa ja 
rahvusvahelise tegevusega selles 
valdkonnas.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse õigusakti põhiossa tekst, mida praegu mainitakse 
vaid põhjendustes.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

1. Eeldusel, et tema alusakti muudetakse, 
osaleb Euroopa Liidu Satelliidikeskus 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. SST toetusprogrammile antavad liidu 
rahalised vahendid tuleks leida 
ajavahemikku 2014–2020 hõlmavas 
mitmeaastases finantsraamistikus ette 
nähtavate muude programmide alt 
täielikus kooskõlas nende õigusliku 
alusega. Asjaomased programmid, mille 
alt rahalisi vahendeid võib leida, 
hõlmavad järgmiste õigusaktidega
kehtestatud programme:

1. Liidu toetus SST toetusprogrammile 
aastatel 2014–2020 on jooksevhindades 
70 miljonit eurot, mis saadakse 
esmajoones ja võrdsetes osades 
programmidest, mis on kehtestatud
järgmiste õigusaktidega:

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […] Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta, artikkel 1, artikli 3 
punktid c ja d ning artikkel 4;

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […] Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta, artikkel 1, artikli 3 
punktid c ja d ning artikkel 4; 

(a a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr […] (millega luuakse 
Copernicuse programm) artikli 5 punkt c.

(b) nõukogu otsus nr […], millega 
kehtestatakse raamprogrammi 
“Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm, artikli 2 lõike 2 punktid b 
ja c, I lisa II osa punkti 1.6.2 alapunkt d ja 

Osa liidu toetusest võib piiratud ulatuses 
ja vastavalt nende alusaktidele saada ka 
programmidest, mis on kehtestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr […] (millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
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I lisa III osa punkt 6.3.4; kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend) artikli 3 lõike 2 
punkti b ja lõike 3 punkti e alusel ning 
nõukogu otsuse nr […] (millega 
kehtestatakse raamprogrammi 
“Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm) artikli 2 lõike 2 punktide b 
ja c, I lisa II osa punkti 1.6.2 alapunkti d ja 
I lisa III osa punkti 6.3.4 alusel.

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr […], millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend, artikli 3 lõike 2 
punkt b ja lõike 3 punkt e.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Assigneeringutega kaetakse artiklis 3 
määratletud eesmärgid järgmiselt:
(a) sensorifunktsioon [X]%;
(b) töötlemisfunktsioon [X%];
(c) teenindusfunktsioon [X%].

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui mingile konkreetsele eesmärgile 
eraldatavast summast on vaja rohkem kui 
5 protsendipunkti võrra kõrvale kalduda, 
võib komisjon artikli 14 a kohaselt võtta 
selle jaotuse muutmiseks vastu 
delegeeritud õigusakte.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Komisjonil on artikli 14 a kohaselt 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles vastavalt artiklile 6 
täpsustatakse tööprogrammides kajastatav 
rahastamiskord ja prioriteedid. Komisjon 
võtab delegeeritud õigusakti vastu 
käesoleva määruse esimesel 
kehtivusaastal.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
heaks iga-aastased eraldised vastavalt 
limiitidele, mis on tegevusele ette nähtud 
nende programmide kohaselt, millest 
rahalised vahendid on leitud.

2. Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
heaks iga-aastased eraldised vastavalt 
limiitidele, mis on tegevusele ette nähtud 
nende programmide kohaselt, millest 
rahalised vahendid on leitud. Kui liidu 
panust kavatsetakse suurendada, tuleb 
seda püüda teha programmidele Galileo 
ja Copernicus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb järelevalvet SST 
toetusprogrammi rakendamise üle. 

1. Komisjon teeb järelevalvet SST 
toetusprogrammi rakendamise üle ning 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
igal aastal.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 11 osutatud volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 11 nimetatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 11 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teatavakstegemist esitanud 
selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
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Selgitus

Sisaldab delegeeritud õigusakte käsitlevaid asjakohaseid sätteid.
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