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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotetulla ohjelmalla pyritään tukemaan eurooppalaisen avaruusvalvonnan ja -seurannan 
(SST) valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja valvoa kasvavaa 
törmäysriskiä avaruusinfrastruktuurien ja toisten avaruusalusten välillä tai avaruusromun 
välillä. Jäsenvaltioiden on tarkoitus osallistua toimintaan oman tunnistinkapasiteettinsa avulla, 
kun taas unioni tarjoaisi puitteet ja rahoituksen pääasiassa kolmeen tehtävään: tunnistimien 
verkottaminen, datan käsittely ja käyttäjille tarjottavat palvelut. Euroopan avaruusjärjestön 
sijasta ohjelma olisi tarkoitus toteuttaa unionijohtoisena ennen kaikkea eurooppalaisen 
SST-järjestelmän turvallisuusulottuvuuden vuoksi.

Valmistelija kannattaa tätä strategista hanketta, joka parantaa olennaisesti tärkeimpien 
eurooppalaisten resurssien riippumattomuutta ja turvallisuutta myös kahdessa suuressa 
EU-hankkeessa, EGNOS/Galileossa ja Copernicuksessa.

Tärkeimpänä asiana hän pitää kuitenkin SST-tukiohjelman rahoitusta. Asetusehdotuksessa 
vahvistetaankin, että tukiohjelma rahoitetaan muista tärkeistä ohjelmista, joiden 
oikeusperustat antavat tähän täyden mahdollisuuden. Mutta vaikka rahoituksen lähteiksi on 
ilmoitettu Galileo, Horisontti 2020, sisäisen turvallisuuden rahasto ja Copernicus, 
jälkimmäinen ei vielä sisälly varsinaiseen lainsäädäntöehdotukseen, jossa ei myöskään 
selvennetä määrärahojen tarkkaa jakautumista eikä siihen sisälly komission perusteluissa 
mainittua määrää eli 70:tä miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi. Lainsäädäntöehdotuksessa 
ei liioin määritellä tarkkaan, miten EU:n rahoitus jaetaan odotettavissa olevien pääasiallisten 
toimintojen kesken.

Valmistelija pyrkii korvaamaan nämä puutteet ja ehdottaa enimmäismäärää sekä sen 
varmistamista, että SST-valmiuksista eniten hyötyvät EGNOS/Galileo ja Copernicus ovat 
myös ensisijaisia tuenantajia. Muista ohjelmista tukea olisi myönnettävä toissijaisesti ja 
erityisesti Horisontti 2020 -määrärahojen käyttö olisi rajoitettava tiukasti sen omaan 
vastuualueeseen eli avaruus- ja turvallisuustutkimukseen. Valmistelija ehdottaa myös 
yksityiskohtaisempaa määrärahajakoa kolmen SST-ohjelman päätehtävän kesken. 
Komissiolle olisi annettava valta antaa delegoituja säädöksiä rahoitusjärjestelyjen ja 
prioriteettien selventämiseksi sekä oikeus poiketa tarvittaessa merkittävästi sovitusta jaosta.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, 
SST-tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä 
SST-palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi 
tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa 
yleiset säännökset, jotka koskevat 
SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja 
turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, 
EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien 
välillä. Lisäksi Euroopan komission ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi 
määriteltävä koordinointimekanismit, joita 
tarvitaan SST-tukiohjelman turvallisuuteen 
liittyvien asioiden käsittelyssä.

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, 
SST-tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä 
SST-palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi 
tässä päätöksessä on aiheellista vahvistaa 
yleiset säännökset, jotka koskevat 
SST-datan ja SST-tietojen käyttöä ja 
turvallista vaihtamista jäsenvaltioiden, 
EUSK:n ja SST-palvelujen vastaanottajien 
välillä. Tältä osin olisi hyödynnettävä 
olemassa olevaa infrastruktuuria ja 
asiantuntemusta, jotta vältetään 
päällekkäisyyksiä sekä saadaan aikaan 
säästöjä ja synergioita. Lisäksi Euroopan 
komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
olisi määriteltävä koordinointimekanismit, 
joita tarvitaan SST-tukiohjelman 
turvallisuuteen liittyvien asioiden 
käsittelyssä.
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti.
SST-tukiohjelmalle myönnettävä unionin
rahoitusosuus olisi otettava käyttöön
asianmukaisilta ohjelmilta, joista 
säädetään monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020.

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU, Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti.
SST-tukiohjelmalle myönnettävän unionin
rahoitusosuuden olisi oltava 70 miljoonaa 
euroa käypinä hintoina. Se olisi otettava
ensisijaisesti käyttöön vuosien 2014–2020
monivuotisessa rahoituskehyksessä
avaruuspolitiikkaan liittyviltä ohjelmilta 
eli EGNOS/Galileolta ja Copernicukselta 
mieluiten näitä ohjelmia koskevista 
erityisistä budjettikohdista, ja samalla 
olisi varmistettava, että niiden omia 
tavoitteita ei vaaranneta. Joissakin 
tapauksissa rahoitusta voitaisiin ottaa 
käyttöön myös sisäisen turvallisuuden 
rahastosta tai Horisontti 2020 
-ohjelmasta, mutta tätä rahoitusta ei saisi
kohdentaa muihin kuin kyseisen rahaston 
tai ohjelman oikeusperustan mukaisiin 
toimiin, jotka liittyvät ensimmäisen 
kohdalla kriittisen infrastruktuurin 
turvaamiseen ja jälkimmäisen kohdalla 
avaruus- ja turvallisuustutkimukseen. 
Unionin rahoitusosuuden mahdollinen 
lisääminen olisi rahoitettava Galileo- ja 
Copernicus-ohjelmista. 

______________ ________________
18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Selkeyden ja tilivelvollisuuden 
vuoksi enimmäismäärä olisi jaettava eri 
kategorioihin tässä asetuksessa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Komission olisi annettava delegoitu 
säädös, jolla se voisi kohdentaa varat 
uudelleen yhdestä tavoitteesta toiseen, jos 
poikkeama on yli viisi prosenttiyksikköä. 
Lisäksi komission olisi hyväksyttävä 
delegoituja säädöksiä, joissa määritellään 
yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä 
työohjelmassa huomioon otettavat 
rahoituksen painopisteet.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio 1. Komissio
(a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle 
myönnettäviä varoja ja varmistaa 
SST-tukiohjelman täytäntöönpanon;

(a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle 
myönnettäviä varoja ja varmistaa 
SST-tukiohjelman täytäntöönpanon ja 
samalla eri rahoituslähteiden avoimuuden 
ja selkeyden;

(b) toteuttaa toimia, jotka tarvitaan 
ohjelmaan liittyvien riskien 
tunnistamiseksi, valvomiseksi, 
ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi;

(b) toteuttaa toimia, jotka tarvitaan 
ohjelmaan liittyvien riskien 
tunnistamiseksi, valvomiseksi, 
ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi;

(c) perustaa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa tarvittavat 
koordinointimekanismit, joilla 
varmistetaan ohjelman turvallisuus.

(c) perustaa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa tarvittavat 
koordinointimekanismit, joilla 
varmistetaan ohjelman turvallisuus.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa, että 
SST-tukiohjelmalla täydennetään 
tutkimustoimia, jotka koskevat [lisätään 
viittaus Horisontti 2020 -asetukseen, kun 
se hyväksytään] perustetun Horisontti 
2020 -ohjelman puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 
liittyviä toimia. Sen avulla myös 
täydennetään alan muita eurooppalaisia 
ja kansainvälisiä toimia.

Perustelu

Tarkistuksella lainsäädäntöön halutaan sisällyttää teksti, joka mainitaan nyt vain 
johdanto-osassa.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan
c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen.

1. Sanotun rajoittamatta perussäädökseen 
tehtäviä muutoksia Euroopan unionin 
satelliittikeskus, jäljempänä ’EUSK’, 
osallistuu 3 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseen, ja 
sille voidaan myöntää rahoitustukea 
SST-tukiohjelmasta, mikäli se tekee 
10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen.
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin SST-tukiohjelmalle myöntämä 
rahoitus otetaan käyttöön muilta 
ohjelmilta, joista säädetään 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020, noudattaen täysin niiden 
oikeusperustaa. Asianmukaiset ohjelmat, 
joilta rahoitusta voidaan ottaa käyttöön, 
on perustettu muun muassa seuraavilla 
säädöksillä:

1. Unionin SST-tukiohjelmalle vuosiksi 
2014–2020 myöntämä rahoitus on 
70 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja se
otetaan käyttöön ensisijaisesti ja yhtä 
suurina osuuksina seuraavilla säädöksillä
perustetuilta ohjelmilta:

(a) Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 
3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

(a) Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 
3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

(a a) Copernicus-ohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o […] 
5 artiklan c kohta.

(b) puiteohjelman ”Horisontti 2020” 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta annetun neuvoston 
päätöksen N:o […]22 2 artiklan 2 kohdan 
b ja c alakohta, liitteessä olevan II osan
1.6.2 kohta ja liitteessä olevan III osan 
6.3.4 kohta;

Rajoitettu osa rahoituksesta voidaan myös 
ottaa käyttöön poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen 
sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen 
turvallisuuden rahastoa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […] 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan 
e alakohdassa sekä puiteohjelman
”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
neuvoston päätöksen N:o […]22 2 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdassa, liitteessä 
olevan II osan 1.6.2 kohdan d alakohdassa 
ja liitteessä olevan III osan 6.3.4 kohdassa 
tarkoitetuista ohjelmista edellyttäen, että 
toimet ovat kyseisten asetusten 
perussäädösten mukaisia.
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(c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden 
ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen 
turvallisuuden rahastoa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]23 3 artiklan 
2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan 
e alakohta.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Määrärahasta katetaan 3 artiklassa 
määritellyt tavoitteet seuraavasti:
(a) tunnistustoiminto [X]%;
(b) analysointitoiminto [X]%;
(c) tiedotustoiminto [X]%;

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos ilmenee, että erityiseen 
tavoitteeseen kohdennetusta määrästä on 
poikettava yli viisi prosenttiyksikköä, 
komissiolle siirretään 14 a artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä tämän jakauman 
muuttamiseksi.
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Komissiolle siirretään 14 a artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 
yksityiskohtaiset rahoitusjärjestelyt sekä 
6 artiklan mukaisissa työohjelmissa 
huomioon otettavat painopisteet. Komissio 
antaa delegoidun säädöksen ensimmäisen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen 
rajoissa, joka tälle toiminnalle on 
myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, 
joilta rahoitus otetaan käyttöön.

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen 
rajoissa, joka tälle toiminnalle on 
myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, 
joilta rahoitus otetaan käyttöön. Unionin 
rahoitusosuuden mahdollinen lisääminen 
on rahoitettava Galileo- ja 
Copernicus-ohjelmista.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman 
toteuttamista.

1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman
toteuttamista ja tiedottaa siitä vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
11 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 11 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 11 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
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ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Asetukseen sisällytetään delegoituja säädöksiä koskevat olennaiset määräykset.
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