
PR\877835ET.doc PE467.225v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/2148(INI)

21.9.2011

RAPORTI PROJEKT
Kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine
(2011/2148(INI))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Aldo Patriciello



PE467.225v02-00 2/11 PR\877835ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................9



PR\877835ET.doc 3/11 PE467.225v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamise kohta
(2011/2148(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XIX jaotise artiklit 189, mis käsitleb 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendusega seotud poliitikat ja kosmosepoliitikat ning 
milles tuuakse eelkõige esile Euroopa kosmosepoliitika väljatöötamist eesmärgiga 
edendada teaduse ja tehnika progressi ja tööstuse konkurentsivõimet ning viia ellu 
Euroopa Liidu poliitikat,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2010. aasta teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 
(KOM(2010)0614),

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 4. aprilli 2011. aasta teatist „Kodanike teenistuses oleva Euroopa 
Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine” (KOM(2011)0152),

– võttes arvesse nõukogu 31. mai 2011. aasta järeldusi teemal „Kodanike teenistuses oleva 
Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine”,

– võttes arvesse komisjoni 11. novembri 2003. aasta valget raamatut „Kosmos: laieneva 
liidu uued piirid. Euroopa kosmosepoliitika rakendamise tegevuskava” 
(KOM(2003)0673),

– võttes arvesse 29. aprilli 2004. aasta otsust 2004/578/EÜ Euroopa Ühenduse ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahelise raamlepingu sõlmimise kohta3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet „Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
vahearuanne” (KOM(2011)0005),

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide vahekokkuvõtte kohta: hinnang rakendamise kohta, eesseisvad probleemid 
ja finantsperspektiivid4,

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 ELT L 261, 6.8.2004, lk 63
4 P7_TA(2011)0265
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– võttes arvesse oma 20. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa satelliitraadionavigatsiooni 
programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 alusel1,

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” (KOM(2011)0500),

– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES): me 
hoolime oma planeedi turvalisusest” (KOM(2008)0748),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES):
kosmosevaldkonnaga seotud ülesanded ja edasised sammud” (KOM(2009)0589),

– võttes arvesse 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 911/2010 Maa seire Euroopa 
programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta3,

– võttes arvesse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur4,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
rakendusi käsitlev tegevuskava” (KOM(2010)0308),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-
0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 189 antakse Euroopa Liidule 
kindel ülesanne kosmosepoliitika väljatöötamises, et edendada teaduse ja tehnika 
progressi ning tööstuse konkurentsivõimet, ning viia ellu oma poliitikat;

B. arvestades, et kosmosepoliitika on Euroopa 2020. aasta strateegia oluline osa ning 
moodustab lahutamatu osa juhtalgatusest tööstuspoliitika kohta;

C. arvestades, et kosmosepoliitika toetab aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse 
eesmärke, luues kõrget oskustaset nõudvaid töökohti, pakkudes ärivõimalusi, aidates 
kaasa uuendustegevusele ning parandades kodanike heaolu ja turvalisust;

D. arvestades, et Euroopa kosmosetööstuse konsolideeritud käive on 5,4 miljardit eurot ning 
see annab tööd enam kui 31 000 kõrgelt kvalifitseeritud inimesele;

E. arvestades, et Euroopa Parlament on järjekindlalt igati toetanud Euroopa globaalset 

                                               
1 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 226
2 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1
3 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1
4 ELT L 176, 20.10.2010, lk 11
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satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS), mida rakendatakse programmide Galileo ja 
EGNOS kaudu ning mille eesmärk on parandada Euroopa kodanike igapäevaelu, tagada 
Euroopa autonoomia ja sõltumatus ning omandada märkimisväärne osakaal 
satelliitnavigatsioonist sõltuval üleilmsel kõrgtehnoloogiaturul;

F. arvestades, et Galileol on GPSiga võrreldes ilmsed eelised, nt suurem täpsus, üleilmne 
integreeritus, autentimine ja teenuste tagatus; samuti kindlustab see Euroopa Liidu 
strateegilise sõltumatuse;

G. arvestades, et programmi suuremad kulud, mille põhjuseks on muuhulgas ka ebatäpne 
kulude prognoos ja kulude juhtimise strateegia, võimaldavad praegusest eelarvest 
rahastada üksnes esialgse operatiivvõime rakendamist;

H. arvestades, et komisjon esitas ettepaneku Galileo rahastamiseks mitmeaastasest 
finantsraamistikust 2014–2020, kuid et see raamistik ei sisalda programmi GMES 
rahastamist;

I. arvestades, et enne otsuse tegemist edasise rahastamise kohta ELi eelarvest järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus tuleb komisjonil esitada selge hinnang kõigi võimalike 
tehniliste valikute ning nendega seonduvate kulude ja kasu kohta;

J. arvestades, et programmiga GMES peab olema tagatud pidev juurdepääs keskkonna- ja 
julgeolekualasele teabele, mis põhineb kosmoses asuval või kohapealsel 
vaatlusinfrastruktuuril;

K. arvestades, et kosmoseuuringud, kosmoseinfrastruktuuri turvaliseks muutmine ja 
rahvusvaheline koostöö on eduka kosmosepoliitika jaoks olulised sektorid;

Euroopa kosmosestrateegia eesmärgid

1. tervitab komisjoni Euroopa kosmosestrateegiat kodanike teenistuses oleva Euroopa Liidu 
globaalse kosmosepoliitika esimese sammuna;

2. peab oluliseks, et kosmosepoliitika on realistlik poliitika, mille eesmärk on parandada 
Euroopa kodanike igapäevaelu; rõhutab, et kosmosetehnoloogia on hädavajalik 
looduskatastroofide tuvastamiseks, telekommunikatsioonisektoris arengule kaasa 
aitamiseks ning rakenduste tuvastamiseks põllumajanduse, meresõiduohutuse, kalanduse, 
transpordi jne valdkonnas;

3. on seisukohal, et Euroopa Liit vastutab riiklike kosmosepoliitikate ja -programmide 
koordineerimise ja konsolideerimise eest, et luua koostöös kosmosetööstusega ühtne 
üleeuroopaline lähenemisviis ning luua keskpikas ja pikas perspektiivis finants- ja 
õiguslikud mehhanismid, et ergutada Euroopa tööstust ning võimaldada kõrgelennuliste ja 
rahvusvahelises raamistikus konkurentsivõimeliste projektide toetamiseks vajalikku 
järjepidevust;

4. tervitab Euroopa kosmoseinfrastruktuuri tugevdamise strateegia eesmärke ja uuringute 
toetamist, mille eesmärk on suurendada Euroopa tehnoloogilist sõltumatust, et edendada 
kosmosesektori ja muude tööstussektorite vahelist vastastikust täiendamist ning toetada 
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innovatsiooni, mis on Euroopa Liidu konkurentsivõime mootoriks;

5. märgib, et kuigi komisjoni strateegias on prioriteetsed meetmed täpselt kindlaks määratud, 
jäävad need osaliselt ebaselgeks; rõhutab, et neid meetmeid tuleks täiendavalt täpsustada 
ning nende puhul tuleks arvestada hinnangut kõigi võimalike tehniliste valikute ning 
nendega seonduvate kulude ja kasu kohta;

6. rõhutab vajadust kosmosepoliitika selgesuunalise juhtimise järele, mille juurde kuuluvad 
tõhusad järelevalve- ja koordinatsioonimehhanismid, et ühtlustada prioriteedid ning 
riiklikest, Euroopa Liidu, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja Euroopa Kaitseagentuuri 
(EDA) fondidest eraldatavad vahendid;

Juhtprojektid Galileo ja GMES

7. on seisukohal, et Galileo on üks ELi juhtprogramme ja esimene tsiviilkasutuseks loodud 
satelliitnavigatsioonisüsteem maailmas, mis võimaldab tagada liidu sõltumatuse selles 
strateegilises valdkonnas;

8. nõuab, et komisjon täiendaks asjakohaselt õiguslikku ja finantsraamistikku, eelkõige 
eesmärgiga luua 2014.–2020. aasta finantsraamistik, tõhusa juhtimise lähenemisviis, 
Galileo teenused ja vastutuseeskirjad; rõhutab sellega seoses, et Galileo 
tegevusvõimeliseks muutmiseks ja kasutamiseks täiel määral ette valmistamiseks on vaja

- kindlaks määrata Galileo tulevaste tegevuste juhtimisega seotud põhimõtted,

- ratsionaliseerida üldiselt programmi korralduslik struktuur;

9. usub, et esialgne tegevusvõime, mis suudab pakkuda esimesi teenuseid, tuleks saavutada 
hiljemalt 2014. aastaks, tagamaks, et Galileost saab eelkõige vastuvõtjate tootjate jaoks 
tõepoolest teine GNSSi tugisüsteem; tervitab kahe satelliidi orbiidile saatmist Kouroust 
20. oktoobril 2011. aastal;

10. on veendunud, et 27 satelliidil ja piisaval arvul varusatelliitidel ning asjakohasel 
maapealsel infrastruktuuril põhinev täielik tegevusvõime (FOC) on eeltingimus selleks, et 
jõuda autentimisest, suurest täpsusest ja katkestusteta teenuste osutamisest tingitud 
Galileo lisaväärtuseni ning lõigata seega majanduslikku ja sotsiaalset kasu; kardab, et 
Galileol on tõsine oht kaotada oma juhtpositsioon, kui süsteem ei valmi õigeks ajaks ning 
kui teenuste turustamist ja rahvusvahelistumist ei tagata asjakohasel viisil; usub, et 
kasutajate ja investorite veenmiseks ELi pikaajalises pühendumises on vaja kõikide 
Euroopa institutsioonide selget ja üheselt mõistetavat toetust täieliku tegevusvõime 
saavutamisele;

11. on seisukohal, et Galileole tuleks kehtestada rahastamiskava, mis tagaks pikaajalisuse ja 
järjepidevuse, võttes sealjuures arvesse haldus- ja hoolduskulusid;

12. kahetseb, et komisjon ei ole teinud ettepanekut kõnealuse projekti lisarahastamiseks 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kohandamise teel; kardab, et kogu projekti 
kulud ületavad komisjoni ettepanekus pakutud 7 miljardit eurot;
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13. on sügavalt veendunud, et GNSSi lisarahastamise võib tagada üksnes see, kui otsustajate 
ja laiema üldsuse seas tõstetakse märkimisväärselt teadlikkust kasu kohta, mida GNSS 
toob ELi majandusele ja ühiskonnale; tervitab konkreetseid algatusi, nagu ideekonkurss 
„Galileo Masters”;

14. tuletab meelde, et programm EGNOS on tegelikult olemas ja töövõimeline; on 
veendunud, et seda programmi tuleb täielikult väärtustada ja selle rakendusi tuleb 
kasutada konkreetsel viisil, et tagada nii Euroopa kui Aafrika kaetus;

15. rõhutab programmi GMES keskset rolli Maa vaatlemises; on seisukohal, et programm 
GMES peaks tagama pideva juurdepääsu keskkonna- ja julgeolekualase teabe teenustele, 
mis põhinevad kosmoses asuval või kohapealsel vaatlusinfrastruktuuril;

16. nõuab, et komisjon täiendaks õiguslikku raamistikku ning selgitaks tõhusa juhtimise 
lähenemisviisi; avaldab kahetsust, et komisjon ei ole teinud ettepanekut GMESi 
rahastamise kaasamiseks 2014.–2020. aasta mitmeaastasesse finantsraamistikku; kardab, 
et majanduslikku toetust pakkuva rahastamiskava puudumine muudab seni tehtud 
investeeringud tarbetuks;

17. kutsub komisjoni üles esitama pikaajalist rahastamiskava ja määratlema juhtimise ja 
andmete esitamise eest vastutava töökorralduse selle programmi tegeliku edu tagamiseks;
peab oluliseks määratleda riiklike ametitega sõlmitavad kokkulepped, et suurendada 
koostalitlusvõimet ja parandada süsteemi juhtimist; peab vajalikuks teha vahet teadusliku 
ja kaubandusliku kasutamise vahel, mis eeldab konkreetseid struktuure ja pädevusi;
rõhutab, et programm peab olema täielikult tegevusvõimeline alates 2014. aastast;

Turvaline kosmos julgeoleku ja kaitse eesmärkide saavutamiseks

18. toetab komisjoni kaalutlusi GMES programmi julgeolekukomponendi tugevdamise kohta 
selliste valdkondade jaoks nagu piirivalve, ELi välistegevuse toetamine, mereseire, 
keerulised hädaolukorrad, humanitaarabi, kodanikukaitse jms, arvestades töödeldavate 
andmete tundlikkust;

19. on seisukohal, et Euroopa süsteemi loomine kosmose olukorrast ülevaate saamiseks 
(Space Situational Awareness) võiks aidata kaitsta kosmoseinfrastruktuuri 
kosmosejäätmete, päikesekiirguse ja asteroidide eest; on seisukohal, et uue programmi 
loomine peaks põhinema olemasolevatel vahenditel ja infrastruktuuril, kuhu on 
investeerinud kõik liikmesriigid, ning arendama praeguseid puudulikke vahendeid;

Teadusuuringute ja innovatsiooni ergutamine

20. on seisukohal, et Euroopa vajab tugevat tehnoloogilist baasi, kui ta tahab tegutseda 
sõltumatult ja omada konkurentsivõimelist kosmosetööstust; rõhutab, et tööstuse 
investeeringute jaoks teadusuuringutesse ja innovatsiooni on oluline õigusliku, haldus- ja 
finantsraamistiku olemasolu;

21. rõhutab tulevase strateegia olulisust teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas; kutsub 
komisjoni üles töötama välja strateegilist kava, et tagada ühtsus Euroopa Liidu poolt 
teadus- ja arendustegevuse valdkonnas tehtud jõupingutuste ning ESA ja liikmesriikide 
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poolt tehtud jõupingutuste vahel;

22. peab vajalikuks luua mehhanismid ja programmid, et stimuleerida programmidest 
Galileo/EGNOS ja GMES tulenevate rakenduste ja teenuste turgu, ning samuti 
telekommunikatsioonisektori ja selliste teenuste turgu, mis näevad ette erinevate 
kosmoseteenuste koostööd ning vastavad tõhusalt kodanike nõudmistele;

23. peab Euroopa Liidu konkurentsivõime konsolideerimiseks samuti vajalikuks säilitada 
autonoomne juurdepääs kosmosesse, soodustades Euroopa vedajate kasutamist ning 
kontrollides töö- ja tööstuse korralduse vastavust ühisnõuetele;

24. kutsub komisjoni üles käsitlema asjakohasel viisil finantsalaseid ja praktilisi nõudeid 
teadusuuringute tulevastes raamprogrammides;

25. palub komisjonil koostöös ESAga uurida võimalusi kosmoseuuringuteks, tuues välja 
võimalikud kulud ja kasu; on seisukohal, et tegelike võimaluste alusel koostatud 
koostöölepingu raames tuleks välja töötada ühine strateegia Ameerika Ühendriikidega;

Rahvusvaheline koostöö

26. on seisukohal, et rahvusvahelist koostööd tuleks kasutada Euroopa kosmosetehnoloogia ja 
-teenuste edendamiseks, et niimoodi seda strateegilist tööstussektorit tugevdada; rõhutab, 
et jõupingutusi kosmosepoliitika sektoris tõhustab tööstusharude koostöö ning suurtesse 
programmidesse investeerimine;

27. kutsub komisjoni üles töötama välja rahvusvahelist koostööstrateegiat koostöös 
liikmesriikide ja ESAga, et tugevdada dialoogi kosmosepoliitika valdkonnas strateegiliste 
partneritega (Ameerika Ühendriigid ja Venemaa) ning uurida võimalust alustada sarnast 
dialoogi teiste kiirelt arenevate jõududega nagu Hiina;

Euroopa Liidu ja ESA vahelised suhted

28. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklis 189 on sätestatud, et Euroopa Liit loob 
ESAga vajalikud kontaktid, mille puhul tuleb kindlaks määrata vastastikused kohustused, 
ilma et rollid ja investeeringud kattuksid;

29. on seisukohal, et Euroopa Liidu kasvav osalus kosmosevaldkonnas nõuab liidu ja ESA 
suhete ümberhindamist, võttes arvesse asjaolu, et ESA välja töötatud tehnilised oskused ja 
programmitöö on olulise tähtsusega Euroopa kosmosetööstuse tehnoloogiliste vahendite ja 
konkurentsivõime säilitamiseks;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Lissaboni lepingu artikliga 189 anti Euroopa Liidule suurem roll kosmosepoliitika 
väljatöötamises kosmose uurimiseks ja kasutamiseks, et teaduse ja tehnika progressi ning 
tööstuse konkurentsivõimet edendada ja oma poliitikat ellu viia. Kosmosepoliitika on Euroopa 
2020. aasta strateegia oluline osa ning moodustab lahutamatu osa juhtalgatusest 
tööstuspoliitika kohta. Kosmosepoliitika toetab aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduse 
eesmärke, luues kõrget oskustaset nõudvaid töökohti, pakkudes ärivõimalusi, aidates kaasa 
uuendustegevusele ning parandades kodanike heaolu ja turvalisust.

Komisjoni teatises KOM(2011)152 esitatud ettepanekud on Euroopa Liidu globaalse 
kosmosestrateegia väljatöötamise esimene samm. Seetõttu on vaja luua koostöös 
kosmosetööstusega ühtne üleeuroopaline lähenemisviis ning luua keskpikas ja pikas 
perspektiivis finants- ja õiguslikud mehhanismid, et Euroopa tööstust ergutada ning 
võimaldada kõrgelennuliste ja rahvusvahelises raamistikus konkurentsivõimeliste projektide 
toetamiseks vajalikku järjepidevust.

Komisjoni strateegias on kosmosestrateegia prioriteetsed meetmed täpselt kindlaks määratud, 
kuid jäävad osaliselt ebaselgeks. Neid meetmeid tuleks täpsustada ning nende puhul tuleks 
arvestada hinnangut kõigi võimalike tehniliste valikute ning nendega seonduvate kulude ja 
kasu kohta. Samuti on vaja luua kosmosepoliitika selgesuunaline juhtimine, mille juurde 
kuuluvad tõhusad järelevalve- ja koordinatsioonimehhanismid, et ühtlustada prioriteedid ning 
riiklikest, Euroopa Liidu, ESA ja EDA fondidest eraldatavad vahendid.

2. Juhtprojektid Galileo ja GMES

a) Galileo projekt

Galileo programm on Euroopa algatus nüüdisaegseima ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi loomiseks, mis pakub ülimalt täpset ja garanteeritud 
ülemaailmset positsioneerimisteenust tsiviilkontrolli all. Euroopa süsteemiga seotud arutelud 
algasid 1990ndate teises pooles ning 1999. aastal kutsus nõukogu komisjoni üles välja 
töötama globaalset süsteemi, mida juhivad riikide tsiviilametiasutused1. Pärast ebaõnnestunud 
avaliku ja erasektori partnerlusega seotud läbirääkimisi otsustasid parlament ja nõukogu 
2008. aastal viia satelliitide paigaldamise lõpule ELi eelarvest2.

Galileo programmi raames loodud süsteem pakub autonoomseid navigatsiooni- ja 
positsioneerimisteenuseid ning ühildub samal ajal kahe teise ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemiga – GPS ja GLONASS. Täielikult kasutusele võetud süsteem 
koosneb 30 satelliidist ja sellega seotud maapealsest infrastruktuurist.

Satelliitide, väljalasketeenuste, süsteemi toetavate teenuste ja operatsioonide esimese 
tellimuse lepingute sõlmimise alusel teatas Euroopa Komisjon, et kolme esialgset teenust –
                                               
1 Nõukogu 19. juuli 1999. aasta resolutsioon Euroopa kaasamise kohta uue põlvkonna 
satelliitnavigatsiooniteenustesse – Galileo määratlemisetapp; EÜT C 221, 3.8.1999.
2 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja 
Galileo) rakendamise jätkamise kohta; ELT L 196, 24.7.2008.
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esialgne avatud teenus (initial Open Service), esialgne avalik reguleeritud teenus (initial 
Public Regulated Service) ja esialgne otsingu- ja päästeteenus (initial Search and Rescue 
Service) – hakatakse pakkuma alates 2014. aastast. Ohutusteenust (Safety-of-Life Service) ja 
kommertsteenust (Commercial Service) hakatakse katsetama 2014. aastal ning neid hakatakse 
pakkuma siis, kui süsteem saavutab täieliku tegevusvõime.

Raportöör palub komisjonil saada õiguslik ja finantsraamistik asjakohasel viisil valmis 
2011. aasta lõpuks, võttes eelkõige arvesse finantsraamistiku kehtestamist perioodiks 2014–
2020. Raportöör kardab, et kogu projekti kulud ületavad komisjoni esitatud 7 miljardit eurot1, 
võttes aluseks Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide vahekokkuvõtte kontekstis tehtud 
kalkulatsioonid2.

b) GMES projekt

Euroopa Liit alustas GMES programmi 2001. aastal. See võimaldab hankida Sentineli 
satelliitide kaudu Maa vaatlusandmeid kliimamuutuse jälgimiseks ja üleilmse julgeoleku 
tagamiseks. Maa vaatluse rakendused täidavad mitmeid eesmärke sellistes valdkondades nagu 
loodusvarade majandamine, energeetika, maaseire, keskkond, kartograafia, looduslike 
katastroofide ennetamine, põllumajandus ja toiduohutus, meteoroloogia ja sisejulgeolek.

Raportöör nõuab, et komisjon täiendaks õiguslikku raamistikku ning selgitaks tõhusa 
juhtimise lähenemisviisi. Ta avaldab kahetsust, et komisjon ei ole teinud ettepanekut GMESi 
rahastamise kaasamiseks 2014.–2020. aasta mitmeaastasesse finantsraamistikku. Raportöör 
kardab, et majanduslikku toetust pakkuva rahastamiskava puudumine muudab seni tehtud 
investeeringud tarbetuks.

3. Rahvusvaheline koostöö

2007. aastal toimunud Hiina esimese COMPASSi satelliidi käivitamist silmas pidades võime 
peagi oodata orbiidile uut satelliitnavigatsioonisüsteemi (pärast GPSi, GLONASSi ja Galileod 
on see neljas globaalne süsteem). India ehitab üles oma piirkondlikku süsteemi (IRNSS –
India piirkondlik satelliitnavigatsioonisüsteem) ja Jaapan oma Quasi-Zenith süsteemi (QZSS).
Meie konkurendid on muutunud tugevamaks ning eelduste kohaselt arenevad nad 
dünaamiliselt. Et Galileost saaks kiibitootjate jaoks teine oluline üleilmne GNSS, on 
ülioluline teha võimalikult kiiresti kättesaadavaks varajased teenused ning võtta pikaajalised 
kohustused Galileo edasise rahastamise asjus.

Peamised GNSSi programmide rahvusvahelise tegevusega seotud proovikivid on tagada 
Galileoga ühilduvus ja koostalitlusvõime, saavutada juurdepääs globaalsetele GNSSiga seotud 
vahenditele ning kehtestada ülemaailmsed standardid, tagada kosmosesegmendi ja 
maapealsete jaamade võrgu julgeolek ning samas rangem kontroll Euroopa rahaliste 
vahenditega väljatöötatud tundlike GNSSi tehnoloogiate üle ning panustada piirkonnaülest 
huvi pakkuvate uuenduslike rakenduste väljatöötamisel tehtavatesse rahvusvahelistesse 
jõupingutustesse. Oluline eesmärk on turuvõimaluste loomine Euroopa GNSS tehnoloogiale 
ja rakendustega seotud tööstusharudele.

                                               
1 KOM(2011) 500 lõplik, I osa, lk 29
2 8. juuni 2011. aasta resolutsioon
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Raportöör kutsub komisjoni üles töötama välja rahvusvahelist koostööstrateegiat tihedas 
koostöös liikmesriikidega ja konsulteerides ESAga, et tugevdada kosmosepoliitika alast 
dialoogi strateegiliste partneritega (Ameerika Ühendriigid ja Venemaa) ning uurida võimalust 
alustada sarnast dialoogi teiste kiirelt arenevate jõududega nagu Hiina, Jaapan, Korea 
Vabariik, Brasiilia, India ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

4. Euroopa kosmosetööstuse majanduslik mõju

Euroopa kosmosetööstuse konsolideeritud käive on 5,4 miljardit eurot ning see annab tööd 
enam kui 31 000 kõrgelt kvalifitseeritud inimesele. 11 peamist satelliidioperaatorit Euroopas 
kasutavad 153 sidesatelliiti, annavad tööd 6000 inimesele ning nende aastakäive on 6 miljardit 
eurot; samuti avaldab nende tegevus mõju 30 000 töökohale. Praegu sõltub Euroopa Liidus 
hinnanguliselt 6–7% SKPst ehk 800 miljardit eurot just satelliitraadionavigatsioonist.

Kosmoseteenuste turg kasvab kiiresti. Näiteks GNSSi rakenduste üleilmne aastakäive peaks 
2020. aastaks tõusma ligikaudu 240 miljardi euroni. Lisaks tänu oma eelistele teiste 
konkureerivate süsteemide ees, peaksid Galileo ja EGNOS tooma järgmise 20 aasta jooksul 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu suurusjärgus 60–90 miljardit eurot.

OECD andmetel võib Maa vaatlemise kaubandusteabe üleilmne turg, mille suurus 
2007. aastal oli 735 miljonit dollarit, küündida 2017. aastaks 3 miljardi euroni.

Kosmose olukorrast ülevaate saamise süsteem (SSA – Space Situational Awareness) võib 
aidata vähendada Euroopa kosmoseressursside hinnangulisi kvantifitseeritavaid kadusid, mida 
põhjustavad kokkupõrked kosmoseprahiga ja kosmose ilmastikutingimused ning mis 
kättesaadavate faktide põhjal on keskmiselt ligikaudu 332 miljonit eurot igal aastal.

Tõenäoliselt moodustavad need kulud ainult väikese osa kvantifitseerimata tagajärgedest ja 
kuludest, mis tulenevad Euroopa kosmose olukorra seiresüsteemi puudumisest. Näiteks 
hädaolukorras võib satelliidi kaotamine põhjustada kriitilise tähtsusega satelliidi sidevõime 
kahjustamist, mis omakorda võib põhjustada ohtu inimeste eludele. Satelliidi hävimine või 
täielik rike võib majandustegevust tõsiselt häirida (pangandussektor sõltub üha enam 
satelliitsidest) ning sellise teenuse kaotamine võib avaldada mõju selle klientide tegevusele.
Praegu puuduvad täpsed andmed selliste kahjude hindamiseks. Samuti on võimatu kindlaks 
määrata Maa läheduses liikuvate objektide allakukkumise ja kokkupõrke tagajärgi.


