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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa"
(2011/2148(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tutkimusta ja 
teknologista kehittämistä sekä avaruusalaa käsittelevän XIX osaston 189 artiklan, jossa 
mainitaan erityisesti, että "edistääkseen tieteellistä ja teknistä kehitystä, teollisuuden 
kilpailukykyä ja politiikkojensa toteuttamista unioni kehittää eurooppalaisen 
avaruuspolitiikan",

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategiasta 16. kesäkuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle" 
(KOM(2010)0614),

– ottaa huomioon globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta 
9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Kohti kansalaista 
hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa" (KOM(2011)0152),

– ottaa huomioon tiedonannosta "Kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin 
avaruusstrategiaa" 31. toukokuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon aiheesta 11. marraskuuta 2003 annetun komission valkoisen kirjan 
"Avaruus: laajentuvan unionin uusi eurooppalainen ulottuvuus – Toimintasuunnitelma 
Euroopan avaruuspolitiikan toteuttamiseksi" (KOM(2003) 0673)),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen 
tekemisestä 29. huhtikuuta 2004 tehdyn päätöksen3,

– ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviointia koskevan 
komission kertomuksen (KOM(2011)0005),

– ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarvioinnista: 
täytäntöönpanon arviointi, tulevaisuuden haasteet ja rahoituskehys 8. kesäkuuta 2011 

                                               
1 P7_TA(2010)0224.
2 P7_TA(2011)0093.
3 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 63.
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antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen 
rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon vuoden 2020 laajentumisstrategiasta 29. kesäkuuta 2011 annetun 
komission tiedonannon (KOM(2011)0500),

– ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) 
toteuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 683/20083,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seuranta (GMES): tavoitteena turvallisempi planeetta"(KOM(2008)0748),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen 
seuranta (GMES): avaruuskomponentin haasteet ja uudet vaiheet" (KOM(2009)0589),

– ottaa huomioon Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen 
toiminnasta (2011–2013) 22. syyskuuta 2010 annetun asetuksen (EU) N:o 911/20104,

– ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 912/20105,

– ottaa huomioon maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) sovelluksia 
koskevasta toimintasuunnitelmasta annetun komission tiedonannon (KOM(2010)0308),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 189 artiklassa Euroopan unionille annetaan 
selkeä rooli avaruuspolitiikan luomisessa, jotta voidaan edistää tieteellistä ja teknistä 
kehitystä, teollisuuden kilpailukykyä ja unionin politiikkojen toteuttamista;

B. ottaa huomioon, että avaruuspolitiikka kuuluu tärkeänä osana Eurooppa 2020 -strategiaan 
ja on keskeinen osa teollisuuspolitiikka koskevaa lippulaivahanketta;

C. ottaa huomioon, avaruuspolitiikalla tuetaan älykkään, kestävän ja osallistavan talouden 
tavoitteita ja luodaan korkeaa ammattitaitoa vaativia työpaikkoja tarjoamalla 
liiketoimintamahdollisuuksia, edistämällä innovointia ja parantamalla kansalaisten 
hyvinvointia ja turvallisuutta;

                                               
1 P7_TA(2011)0265.
2 EUVL C 16E, 12.6.2008, s. 226.
3 EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.
4 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.
5 EUVL L 176, 20.10.2010, s. 11.
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D. ottaa huomioon, että Euroopan avaruusteollisuuden kokonaisliikevaihdon arvo on 
5,4 miljardia euroa ja se työllistää yli 31 000 korkeasti koulutettua henkilöä;

E. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti antanut täyden tukensa 
eurooppalaiselle satelliittinavigointijärjestelmälle (GNSS), jonka toimintaa rahoitetaan 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien varoista ja jonka avulla pyritään helpottamaan Euroopan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää, varmistamaan Euroopan riippumattomuus ja 
itsenäisyys sekä saamaan merkittävä osuus satelliittinavigointiin liittyvän 
huipputeknologian maailmanmarkkinoista;

F. ottaa huomioon, että GPS-järjestelmään verrattuna Galileo-ohjelman odotetaan tarjoavan 
etuja, kuten paremman tarkkuuden, maailmanlaajuisen toimintavarmuuden, 
todentamiseen, takeet palveluista sekä Euroopan unionin strategisen omavaraisuuden;

G. ottaa huomioon, että ohjelman kustannukset ovat nousseet, mikä johtuu muun muassa 
epätarkoista kustannusennusteista ja kustannusten puutteellisista hallintastrategioista, ja 
että näin ollen nykyisellä talousarviolla voidaan rahoittaa ainoastaan alustava 
toimintavalmius;

H. ottaa huomioon, että komissio on tehnyt ehdotuksen Galileo-ohjelman rahoittamisesta 
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 puitteissa mutta että rahoituskehykseen ei ole 
sisällytetty GMES-ohjelman rahoitusta;

I. katsoo, että ennen kuin tehdään päätös lisärahoitussitoumuksen antamisesta unionin 
talousarviosta seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, komission on 
esitettävä selkeä arvio kaikista mahdollisista teknisistä vaihtoehdoista sekä niihin 
liittyvistä kustannuksista ja hyödyistä;

J. katsoo, että GMES-ohjelmalla on taattava jatkuva mahdollisuus käyttää ympäristöä ja 
turvallisuutta koskevia tietopalveluja, jotka perustuvat avaruudessa oleviin pysyviin 
havainnointi-infrastruktuureihin;

K. katsoo, että avaruuden tutkimus, avaruuden infrastruktuurien turvaaminen sekä 
kansainvälinen yhteistyö ovat onnistuneen avaruuspolitiikan kannalta olennaisia aloja;

Eurooppalaisen avaruusstrategian tavoitteet

1. suhtautuu myönteisesti komission esittämään eurooppalaiseen avaruusstrategiaan 
ensimmäisenä askeleena kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin 
kokonaisvaltaista avaruuspolitiikkaa;

2. pitää tärkeänä, että avaruuspolitiikka on realistista ja että sen avulla pyritään helpottamaan 
Euroopan kansalaisten jokapäiväistä elämää; ottaa huomioon, että avaruusteknologia on 
välttämätöntä luonnonkatastrofien tunnistamisessa, televiestintäalan kehityksessä sekä 
muun muassa maatalouden alojen, meriturvallisuuden, kalastuksen ja liikenteen 
sovellusten yksilöimisessä;

3. katsoo, että Euroopan unionin vastuulla on koordinoida kansallisia avaruuspolitiikkoja ja 
-ohjelmia ja vakiinnuttaa ne, jotta voidaan ottaa käyttöön yhteistyössä teollisuuden kanssa 
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johdonmukainen eurooppalainen toimintatapa ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
rahoitus- ja lainsäädäntöjärjestelmiä, joilla voidaan edistää eurooppalaista teollisuutta ja 
mahdollistaa tarpeellinen jatkuvuus, jonka avulla voidaan tukea kunnianhimoisia ja 
kilpailukykyisiä hankkeita kansainvälisissä yhteyksissä;

4. suhtautuu myönteisesti strategian tavoitteisiin, joilla pyritään avaruusinfrastruktuurin 
vahvistamiseen, sekä tutkimukselle annettavaan tukeen, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisen tekniikan riippumattomuutta, kannustamaan avaruusalan ja muiden 
teollisuusalojen välistä hedelmällistä vuorovaikutusta ja edistämään innovointia 
eurooppalaisen kilpailukyvyn veturina;

5. panee merkille, että ensisijaiset toimet on esitetty hyvin komission strategiassa mutta osa 
niistä on edelleen epäselviä; korostaa, että niitä olisi tarkennettava ja niihin olisi liitettävä 
arvio kaikista teknisistä mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä kustannuksista ja hyödyistä;

6. korostaa, että avaruuspolitiikan hallinnon on oltava selkeää ja siihen on liitettävä 
tehokkaita valvonta- ja koordinointijärjestelmiä, joilla voidaan yhdenmukaistaa 
painopisteitä ja kansallisista varoista sekä Euroopan unionin, Euroopan avaruusjärjestön ja 
Euroopan puolustusviraston varoista peräisin olevaa rahoitusta;

Galileo- ja GMES-lippulaivahankkeet

7. ottaa huomioon, että Galileo kuuluu Euroopan unionin lippulaivaohjelmiin ja maailman 
ensimmäinen siviilitarkoituksiin suunniteltu satelliittinavigointijärjestelmä, jonka avulla 
unioni voi toimia itsenäisesti tällä strategisella alalla;

8. kehottaa komissiota täydentämään asianmukaisella tavalla lainsäädäntö- ja 
rahoituskehystä etenkin, kun otetaan huomioon vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen 
vahvistaminen, tehokasta hallintoa koskeva linjaus, Galileo-palvelut ja vastuuta koskevien 
sääntöjen vahvistaminen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta saada Galileo-ohjelma 
toimintavalmiiksi ja valmistautua sen täysimääräiseen käyttöön

– määrittelemällä Galileo-ohjelman tulevan toiminnan hallintaperiaatteet ja

– järkeistämällä yleisesti ohjelman organisaatiorakennetta;

9. katsoo, että alustavan toimintavalmiuden, jolla mahdollistetaan alustavien palvelujen 
tarjoaminen, olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 2014, jotta Galileosta todella tulee 
erityisesti vastaanottimien valmistajien toinen GNSS-viitejärjestelmä; suhtautuu 
myönteisesti kahden satelliitin laukaisemiseen Kourousta maata kiertävälle radalle 
20. lokakuuta 2011;

10. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen kannalta; on huolissaan siitä, että Galileo 
menettää johtoasemansa, jos järjestelmä ei ole ajoissa valmis ja jos palvelujen 
kaupallistamista ja kansainvälistämistä ei toteuteta asianmukaisesti; katsoo, että kaikkien 



PR\877835FI.doc 7/12 PE467.225v02-00

FI

EU:n toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 
on välttämätön, jotta sijoittajat ja käyttäjät saadaan vakuuttuneiksi Euroopan unionin 
pitkän aikavälin sitoutumisesta;

11. katsoo, että Galileoa varten hyväksyttävä rahoitussuunnitelmaa on suunniteltava siten, että 
sen avulla varmistetaan pitkän aikavälin vaatimukset sekä toiminnan jatkuvuus, toiminta-
ja ylläpitokustannukset mukaan luettuina;

12. pitää valitettavana, että komissio ei ole ehdottanut lisärahoituksen antamista tälle 
ohjelmalle monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 mukauttamisen yhteydessä; 
epäilee, että hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät komission ehdottaman seitsemän 
miljardin euron summan;

13. katsoo, että GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan varmistaa ainoastaan lisäämällä 
huomattavasti päättäjien ja suuren yleisön tietoa taloudellisista ja sosiaalisista eduista, 
joita unioni voi saavuttaa GNSS-järjestelmän avulla; pitää myönteisinä Galileo Masters 
-ideakilpailun kaltaisia konkreettisia aloitteita;

14. muistuttaa, että EGNOS-ohjelma on esimerkki todellisesta ja käytössä olevasta 
ohjelmasta; on vakuuttunut siitä, että on tarpeellista arvioida kattavasti tätä ohjelmaa ja 
hyödyntää konkreettisesti sen sovelluksia siten, että varmistetaan sen yleinen saatavuus 
paitsi Euroopassa myös Afrikassa;

15. korostaa GMES-ohjelman tärkeää asemaa maan havainnoinnissa; katsoo, että 
GMES-ohjelmalla olisi taattava keskeytymätön mahdollisuus ympäristöä ja turvallisuutta 
koskeviin tietopalveluihin, jotka perustuvat avaruudessa oleviin pysyviin havainnointi-
infrastruktuureihin;

16. kehottaa komissiota täydentämään lainsäädäntökehystä ja selkeyttämään tehokkaan 
hallinnon toimintatapoja; pitää valitettavana, ettei komissio ole ehdottanut GMES:n 
rahoituksen sisällyttämistä monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020; epäilee 
kuitenkin, että taloudellisen tuen rahoitussuunnitelman puute tekee tähän mennessä 
toteutetuista investoinneista hyödyttömiä;

17. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmasta ja 
määrittelemään toimintaorganisaation, joka on vastuussa tietojen hallinnasta ja 
toimittamisesta, jotta ohjelman toteuttamisessa voidaan aidosti onnistua; katsoo, että on 
tärkeää määritellä kansallisten virastojen kanssa tehtävät sopimukset, jotta voidaan 
maksimoida ohjelman yhteentoimivuus ja hallinto; katsoo, että on varmistettava 
tieteellisen ja kaupallisen käytön ero, sillä ne edellyttävät erityisiä rakenteita ja 
valmiuksia; toivoo, että ohjelman tavoite on kaikilta osin toteutettavissa vuodesta 2014 
lähtien;

Avaruuden turvaaminen turvallisuutta ja puolustusta koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi

18. antaa tukensa komission pohdinnoille, jotka koskevat GMES-ohjelman 
"turvallisuusosion", kuten rajavalvonnan, unionin ulkoisen toiminnan tukemisen, 
merivalvonnan, monitahoisten hätätilanteiden, humanitaariseen avun ja väestönsuojelun 
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vahvistamista;

19. katsoo, että avaruustilannetietoisuutta (Space Situation Awareness) edistävän järjestelmän 
luomisella voidaan myötävaikuttaa avaruusinfrastruktuurien suojeluun avaruusromulta, 
auringonsäteilyltä ja asteroideilta; katsoo, että uuden ohjelman luomisen olisi perustuttava 
käytössä oleviin valmiuksiin ja infrastruktuureihin, jotka ovat edellyttäneet investointeja 
kultakin jäsenvaltiolta, sekä nykyisten puutteellisten valmiuksien kehittämiseen;

Tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen

20. katsoo, että Euroopan unioni tarvitsee vankan teknologiaperustan, jos se haluaa toimia 
itsenäisesti ja luoda kilpailukykyisen avaruusteollisuuden; korostaa, että lainsäädäntö-, 
hallinto- ja rahoituskehys ovat olennaisen tärkeitä, jotta teollisuus investoisi tutkimukseen 
ja innovointiin;

21. korostaa tutkimuksen ja innovoinnin alan tulevaisuuden strategian merkitystä; kehottaa 
komissiota kehittämään strategisen ohjelman, jonka avulla varmistetaan Euroopan unionin 
sekä Euroopan avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden toteuttamien tutkimuskehitystoimien 
välinen johdonmukaisuus;

22. katsoo tarpeelliseksi ottaa käyttöön järjestelmiä ja ohjelmia, joilla edistetään Galileo-
/EGNOS- ja GMES-ohjelmalla tuotettujen sovellusten ja palvelujen sekä televiestintäalan 
markkinoita sekä sellaisten palveluiden markkinoita, jotka koskevat eri avaruuspalvelujen 
yhteiskäyttöä, jotta voidaan vastata tehokkaalla tavalla kansalaisten tarpeisiin;

23. katsoo myös, että riippumaton pääsy avaruuteen on säilytettävä Euroopan kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi siten, että suositaan eurooppalaisia liikenteenharjoittajia ja varmistetaan 
toiminnan ja teollisuuden organisaatiomuotojen tarkoituksenmukaisuus yhteisten 
vaatimusten osalta;

24. kehottaa komissiota käsittelemään taloudellisia ja käytännön edellytyksiä tulevissa 
tutkimuksen puiteohjelmissa;

25. kehottaa komissiota yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön kanssa selvittämään 
vaihtoehtoja avaruuden tutkimiseksi siten, että se ilmoittaa eri vaihtoehtoihin liittyvät 
kustannukset ja mahdolliset hyödyt; katsoo sen vuoksi, että on syytä kehittää yhteinen 
strategia Yhdysvaltojen kanssa todellisiin mahdollisuuksiin perustuvan 
yhteistyösopimuksen kautta;

Kansainvälinen yhteistyö

26. katsoo, että kansainvälisellä yhteistyöllä olisi edistettävä eurooppalaista teknologiaa ja 
avaruuspalveluja ja vahvistettava näin tätä strategista teollisuudenalaa; korostaa, että 
avaruuspolitiikan alan toimet voidaan toteuttaa tehokkaammin teollisuusyhteistyön sekä 
merkittäviä kehitysohjelmia koskevien investointien jakamisen kautta;

27. kehottaa komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön 
kanssa kansainvälisen yhteistyöstrategian, jolla vahvistetaan avaruuspolitiikan alan 
vuoropuhelua strategisten kumppaneiden (Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation) kanssa 
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ja selvitetään mahdollisuutta käynnistää samanlainen vuoropuhelu muiden Kiinan 
kaltaisten nousevien talouksien kanssa;

Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön väliset suhteet

28. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 189 artiklan mukaisesti "unioni luo tarvittavat yhteydet 
Euroopan avaruusjärjestöön", jotta voidaan määritellä keskinäiset velvollisuudet ja välttää 
tehtävien ja investointien päällekkäisyys;

29. katsoo, että unionin kasvava rooli avaruusasioissa edellyttää sen ja Euroopan 
avaruusjärjestön välisten suhteiden uudelleenmäärittelyä siten, että otetaan huomioon, että 
Euroopan avaruusjärjestön kehittämät tekniset valmiudet ja ohjelmointivalmiudet ovat 
ratkaisevan tärkeitä teknisten valmiuksien ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn 
säilyttämisen kannalta;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Lissabonin sopimuksen 189 artiklalla Euroopan unionille annetaan selkeä rooli avaruuden 
tutkimiseen ja käyttöön tähtäävän politiikan luomisessa, jotta voidaan edistää tieteellistä ja 
teknistä kehitystä, teollisuuden kilpailukykyä ja unionin politiikkojen toteuttamista. 
Avaruuspolitiikka kuuluu tärkeänä osana Eurooppa 2020 -strategiaan ja on keskeinen osa 
teollisuuspolitiikka koskevaa lippulaivahanketta. Avaruuspolitiikalla tuetaan älykkään, 
kestävän ja osallistavan talouden tavoitteita ja luodaan korkeaa ammattitaitoa vaativia 
työpaikkoja tarjoamalla liiketoimintamahdollisuuksia, edistämällä innovointia ja parantamalla 
kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta;

Komission tiedonannossa (KOM(2011)152) esitetyt ehdotukset ovat ensimmäinen askel kohti 
Euroopan unionin kokonaisvaltaista avaruusstrategiaa. Tästä huolimatta on vahvistettava 
yhteistyössä teollisuuden kanssa johdonmukainen eurooppalainen toimintalinjaus ja otettava 
keksipitkällä ja pitkällä aikavälillä rahoitus- ja lainsäädäntöjärjestelmiä, joiden avulla 
edistetään eurooppalaista teollisuutta ja mahdollistetaan jatkuvuus, joka on tarpeellinen 
kunnianhimoisten ja kilpailukykyisten hankkeiden toteuttamiseksi kansainvälisissä puitteissa.

Ensisijaiset toimet on esitetty hyvin komission strategiassa mutta osa niistä on edelleen 
epäselviä; Niitä olisi tarkennettava ja niihin olisi sisällytettävä arvio kaikista mahdollisista 
teknisistä vaihtoehdoista sekä niihin liittyvistä kustannuksista ja hyödyistä. Lisäksi on 
otettava käyttöön selkeä avaruuspolitiikkaa koskeva hallinto yhdistettynä tehokkaisiin 
valvonta- ja koordinointijärjestelmiin, joiden avulla voidaan yhdenmukaistaa painopisteitä ja 
kansallisista varoista sekä Euroopan unionin, Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan 
puolustusviraston varoista peräisin olevaa rahoitusta;

2. Galileo- ja GMES-lippulaivahanke

a) Galileo

Galileo-ohjelma on huippuunsa kehitettyyn maailmanlaajuiseen 
satelliittinavigointijärjestelmään tähtäävä eurooppalainen aloite. Järjestelmä tarjoaa erittäin 
täsmällistä, taattuja maailmanlaajuisia ja siviilivalvonnassa olevia paikannuspalveluita. 
Neuvottelut eurooppalaisesta järjestelmästä aloitettiin 1990-luvun lopulla, ja vuonna 1999 
neuvosto kehotti komissiota kehittämään siviiliviranomaisten hallinnoiman 
maailmanlaajuisen järjestelmän1. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskevien 
neuvottelujen kariuduttua parlamentti ja neuvosto päättivät vuonna 2008 saattaa loppuun 
kokoonpanon käyttämällä EU:n varoja2.

Järjestelmällä tuotetaan riippumattomia navigointi- ja paikannuspalveluita, minkä lisäksi tämä 
Galileo-ohjelmaan liittyvä järjestelmä on yhteentoimiva kahden muun maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän eli GPS:n ja GLONASSin kanssa. Kaikilta osin käyttöön 
otettu järjestelmä koostuu 30 satelliitista ja siihen liittyvästä maassa sijaitsevasta 
                                               
1 Euroopan osallistumisesta satelliittinavigointipalvelujen uuteen sukupolveen – GALILEO – Määritysvaihe 
19. heinäkuuta 1999 annettu neuvoston päätöslauselma, EYVL C 221, 3.8.1999.
2 Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9. heinäkuuta 2008 annettu 
asetus (EY) N:o 683/2008, EUVL L 196, 24.7.2008.
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infrastruktuurista.

Satelliittien ensimmäistä tilauserää, laukaisupalveluiden, järjestelmätukipalveluiden ja 
toimintaa koskevien palveluiden hankintasopimusten perusteella komissio ilmoitti kolmen 
alustavan palvelun eli avoimen palvelun, alustavan julkisesti säännellyn palvelun ja alustavan 
etsintä- ja pelastuspalvelun tarjoamisesta. Ihmishengen turvaavaa palvelua ja kaupallista 
palvelua testataan vuodesta 2014 alkaen, ja ne tarjotaan, kun järjestelmä saavuttaa täyden 
toimintavalmiuden.

Esittelijä kehottaa komissiota täydentämään asianmukaisella tavalla lainsäädäntö- ja 
rahoituskehystä vuoden 2011 loppuun mennessä etenkin, kun otetaan huomioon 
vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen vahvistaminen. Epäilee, että komission ehdottamat 
seitsemän miljardin euron kokonaiskustannukset1, jotka perustuvat 
satelliittinavigointiohjelmien väliarviointien yhteydessä tehtyihin laskemiin2, ylittyvät.

b) GMES

EU käynnisti GMES-ohjelman vuonna 2001. Sen avulla tuotetaan Sentinel-satelliittien 
välityksellä maahavainnointitietoja ilmastonmuutoksen seurantaan ja globaalin turvallisuuden 
varmistamiseen. Maan havainnointiin liittyviä sovelluksia käytetään monenlaisiin 
tarkoituksiin esimerkiksi luonnonvarojen hallinnoinnin, maakartoituksen, ympäristön, 
kartografian, luonnonuhkien ehkäisemisen, maanviljelyn, elintarviketurvan, meteorologian ja 
sisäisen turvallisuuden alalla.

Esittelijä kehottaa komissiota täydentämään lainsäädäntökehystä ja selkiyttämään tehokasta 
hallintoa koskevaa linjausta. Esittelijä pitää valitettavana, ettei komissio ole ehdottanut 
GMES:n rahoituksen sisällyttämistä monivuotiseen rahoituskehykseen 2014–2020. Esittelijä 
epäilee, että taloudellisen tuen rahoitussuunnitelman puute tekee tähän mennessä toteutetuista 
investoinneista hyödyttömiä.

3. Kansainvälinen yhteistyö

Sen seurauksena, että Kiinan COMPASS-satelliitti laukaistiin kiertoradalle vuonna 2007, on 
odotettavissa lähiaikoina, että kiertoradalla on uusi satelliittinavigointijärjestelmä (neljäs 
maailmanlaajuinen järjestelmä GPS:n, GLONASSin ja Galileon ohella). Intia rakentaa 
alueellista järjestelmäänsä (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) ja Japani 
omaa Quasi-Zenith -järjestelmäänsä (QZSS). EU:n kilpailijat ovat vahvistuneet ja voidaan 
olettaa, että ne edistyvät dynaamisesti myös jatkossa. Jotta Galileo voi muodostua sirujen 
valmistajien toiseksi maailmanlaajuiseksi GNSS-viitejärjestelmäksi, on ratkaisevan tärkeää, 
että varhaisvaiheen palveluja voidaan tarjota mahdollisimman pian, ja toisaalta tarvitaan 
vahvaa ja pitkäaikaista sitoutumista Galileo-järjestelmän rahoittamiseen myös 
tulevaisuudessa.

GNSS-ohjelmien kansainvälisten toimien suurimpana haasteena on yhteensopivuus ja 
yhteentoimivuus Galileon kanssa, GNSS-järjestelmään liittyvien resurssien käyttöoikeus sekä 
maailmanlaajuisten standardien määrääminen, satelliittien ja maa-asemien turvallisuuden 

                                               
1 KOM (2011) 500 lopullinen, osa I, s. 29. 
2 8. kesäkuuta 2011 annettu päätöslauselma.
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takaaminen samalla, kun varmistetaan eurooppalaisella rahoituksella kehitetyn arkaluonteisen 
GNSS-teknologian tiukempi valvonta, sekä kansainväliset pyrkimykset kehittää 
ylikansallisten etujen mukaisia innovatiivisia sovelluksia.. Tärkeänä tavoitteena on luoda 
markkinointimahdollisuuksia eurooppalaiselle GNSS-teknologialle ja sovellusteollisuudelle.

Esittelijä kehottaa komissiota laatimaan kansainvälisen yhteistyöstrategian tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan avaruusjärjestöä kuultuaan, jotta voidaan 
vahvistaa avaruusalan vuoropuhelua strategisten kumppaneiden (Yhdysvaltojen ja Venäjän 
federaation) kanssa ja selvittää mahdollisuutta käynnistää samanlainen vuoropuhelu muiden 
nousevien talouksien, kuten Kiinan, Japanin, Korean tasavallan, Brasilian, Intian ja 
Etelä-Afrikan tasavallan, kanssa.

4. Euroopan avaruusteollisuuden taloudellinen merkitys

Euroopan avaruusteollisuuden kokonaisliikevaihdon arvo on 5,4 miljardia euroa ja se 
työllistää yli 31 000 korkeasti koulutettua henkilöä. Euroopan 11 tärkeintä 
satelliittioperaattoria käyttää 153:a viestintäsatelliittia, ne työllistävät 6000:tta henkilöä ja 
niiden vuosittainen liikevaihto on kuusi miljardia euroa. Niiden toiminta myös vaikuttaa 
epäsuorasti 30 000 työpaikkaan. Arvioiden mukaan 6–7 prosentin osuus länsimaiden BKT:stä 
(800 miljardin euron osuus EU:ssa) on sidoksissa satelliittinavigointiin.

Avaruuspalvelut ovat voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi GNSS-sovellusten 
maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan nousevan noin 240 miljardiin euroon vuonna 2020. 
Lisäksi Galileo- ja EGNOS-järjestelmät ovat muita, kilpailevia järjestelmiä edistyneempiä, 
minkä vuoksi niiden odotetaan tuottavan taloudellisia ja sosiaalisia voittoja noin 
60-90 miljardin euron arvosta seuraavien 20 vuoden aikana.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n mukaan kaupallisten 
maahavainnointitietojen markkinoiden arvo, joka oli 735 miljoona dollaria vuonna 2007, voisi 
nousta kolmeen miljardiin euroon vuonna 2017.

Avaruustilannetietoisuutta edistävällä järjestelmällä (Space Situational Awareness, SSA) 
voidaan vähentää osaltaan laskettavissa olevien avaruusresurssien tappioita, joita aiheutuu 
törmäyksistä avaruusromun kanssa ja huonoista sääolosuhteista ja joiden arvo on saatavilla 
olevien tietojen perusteella keskimäärin noin 32 miljoonaa euroa vuosittain.

On lähes varmaa, että nämä kustannukset ovat vain murto-osa vahingoista ja kustannuksista, 
joita ei voida laskea, joita voi aiheutua eurooppalaisen avaruustilannetietoisuusjärjestelmän 
puutteen vuoksi. Esimerkiksi satelliitin menettäminen hätätilanteessa voi aiheuttaa jonkin 
satelliittiviestinnän toimintaedellytyksen menettämisen, mikä voi vuorostaan johtaa 
ihmishenkien menetykseen. Satelliitin tuhoutuminen tai täydellinen toimintakyvyttömyys voi 
aiheuttaa vakavia häiriöitä taloudelliseen toimintaan (pankkialalla turvaudutaan entistä 
enemmän satelliittiviestintään) ja jonkin nimenomaisen palvelun poistumisella käytöstä 
saattaa puolestaan olla huomattava vaikutus asiakkaisiin. Tällä haavaa ei ole saatavilla 
luotettavia lukuja, joiden perusteella näiden tappioiden arvoa voitaisiin arvioida. Yhtä lailla 
on myös mahdotonta arvioida, millaisia seurauksia aiheutuisi Maan lähelle tulevien 
kappaleiden putoamisesta tai mitä muita vaikutuksia niillä voisi olla.


