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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

ELi kosmosetööstuse poliitika ja kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamise 
kohta
(2013/2092(INI))

Euroopa Parlament,

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

 võttes arvesse komisjoni 28. veebruari 2013. aasta teatist „ELi kosmosetööstuse poliitika” 
(COM(2013)0108),

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

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

 võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks” (COM(2012)0582),

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

 võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2012. aasta teatist „Vajalike kontaktide loomine 
ELi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel” (COM(2012)0671),

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

 võttes arvesse nõukogu 11. oktoobri 2010. aasta, 31. mai 2011. aasta, 2. detsembri 2011. 
aasta ning 30. mai 2013. aasta järeldusi,

 võttes arvesse oma 19. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni kodanike teenistuses oleva 
Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamise kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0013.
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tarbijakaitsekomisjoni ja väliskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

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 uued esilekerkivad kosmoseriigid, näiteks Hiina ja India, toovad endaga 
kaasa üha suureneva konkurentsi ning sellistes tingimustes ei ole ELi liikmesriikide 
poliitika tulevaste probleemide lahendamiseks selles sektoris enam piisav;

C. arvestades, et kosmosepoliitika on strateegia „Euroopa 2020” oluline osa;

D. arvestades, et suur hulk teenuseid, mida kodanikud igapäevaelus kasutavad, sõltuvad 
otseselt või kaudselt kosmosevaldkonnast, näiteks televisioon, kiire internetiühendus, 
navigatsioonisüsteemid või üleeuroopaline automaatne hädaabikõnesüsteem „eCall”;

E. arvestades, et Euroopa kosmosetööstuse konsolideeritud aastakäive on 6,5 miljardit eurot 
ning see annab tööd 34 500-le täistööajaga töötavale, kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistile;

F. arvestades, et kosmosevaldkonna meetmete koordineerimine ELi, liikmesriikide ja ESA 
vahel on endiselt ebapiisav ning seetõttu on tekkinud topeltstruktuurid ja sünergiat ei ole 
võimalik kasutada;

G. arvestades, et Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja Euroopa Parlamendi vahel ei ole 
ametlikku suhet ja seega ei saa ESA kodanikelt vahetut tagasisidet, mis muidu liidu 
kõikides poliitikavaldkondades olemas on;

H. arvestades, et kosmosetööstuse puhul on tegemist suuri investeeringuid nõudva 
tööstusharuga, mille tootearendustsüklid on pikad, ja seetõttu täidab planeerimiskindlus 
kosmosetööstuse jaoks olulist rolli;

I. arvestades, et Euroopa kanderaketisüsteem võib aidata tagada iseseisva kosmosele 
juurdepääsu;

J. arvestades, et kommertsmüügil on Euroopa kosmosesektori jaoks olulisem roll kui tema 
rahvusvaheliste konkurentide jaoks;

K. arvestades, et satelliidipõhistel teenustel on digitaalühiskonna kasvavatele
majandusharudele teabe edastamises oluline roll;

L. arvestades, et ekspertide hinnangul võib satelliitnavigatsiooni ja Maa seire teenuste turu 
väärtus jõuda kümne aasta pärast 300 miljardi dollarini ja et juba praegu sõltub 6–7% 
lääneriikide SKPst satelliitnavigatsioonist;

M. arvestades, et spektrite kasutamise rahvusvaheline kooskõlastamine muutub üha 
olulisemaks, kuna kasvab nõudlus traadita sidevõimaluste ja raadiolevi füüsikaliste 
omaduste järele ja sellega seoses jääb raadiosagedusi väheks;



PR\942984ET.doc 5/9 PE514.925v01-00

ET

Kosmosepoliitika Euroopa vajaduste järgi

1. kiidab heaks komisjoni teatise ELi kosmosetööstuse poliitika kohta; on seisukohal, et 
kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali tõeliseks väljaarendamiseks peaks komisjon 
keskenduma ainult mõnedele teatises nimetatud meetmetele;

2. toetab komisjoni kavatsust võtta meetmeid kosmosevaldkonnas ELi ühtse reguleeriva 
raamistiku kehtestamiseks; pooldab ELi tõelise kosmosetoodete ja -teenuste siseturu teket;

3. märgib, et seni ei ole komisjon esitanud horisontaalset lähenemisviisi kosmosepoliitika 
ning selle eesmärkide ja kasu sätestamiseks liidu erinevates poliitikavaldkondades; kutsub 
komisjoni üles võtma tulevikus kosmosepoliitikat arvesse ka sellistes 
poliitikavaldkondades nagu telekommunikatsioon, transport, põllumajandus või kultuur;

4. kutsub komisjoni üles käsitlema esmatähtsana järgmisi teemasid: institutsioonilised 
küsimused, Galileo ja Copernicus, kosmosetööstus kui majanduskasvu mootor ja 
tööhõivevahend, juurdepääs kosmosele, teadus- ja arendustegevuse roll, satelliitside ja 
kosmosejäätmed;

Institutsioonilised küsimused

5. tunnustab tulemusi, mida ESA on Euroopa heaks möödunud kümnenditel 
kosmosevaldkonnas saavutanud; märgib siiski, et tegevuse suurem tõhusus, poliitiline 
koordineerimine ja vastutus on pikemas perspektiivis võimalik saavutada vaid ESA 
lähenemisega Euroopa Liidule; kutsub komisjoni üles väga täpselt uurima, kas ESA on 
võimalik lisada tulevikus valitsustevahelise organisatsioonina liidu 
juhtimisstruktuuridesse, kusjuures ESA muutmist Euroopa asutuseks ei peeta 
otstarbekaks;

6. toetab seda, et Euroopa Liit peaks vahepeal tihedas koostöös ESAga rohkem 
koordineerima liikmesriikide kosmosepoliitikat ja -programme, et jõuda tõelise Euroopa 
lähenemisviisini; märgib, et ainult Euroopa lähenemisviisi alusel on võimalik luua 
kosmosetööstusele tingimused, et muutuda konkurentsivõimeliseks ja jääda 
konkurentsivõimeliseks;

7. kutsub komisjoni, liikmesriike ja ESAt üles looma teatavat laadi koordineerimisrühm, 
mille liikmed kooskõlastavad korrapärastel kohtumistel kosmosevaldkonna strateegiaid ja 
meetmeid, et vältida topeltstruktuure;

Galileo ja Copernicus (GMES)

8. rõhutab, et Galileo valmimine ja Copernicuse jätkamine peavad Euroopa kosmosepoliitika 
lipulaevadena seisma esmatähtsal kohal, et Galileo esimesed teenused oleks võimalik 
2014. aastal ka tegelikult kodanike kasutusse anda;

9. väljendab kahetsust Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo ülesehitamisel 
varasemal ajal tekkinud viivituste pärast; avaldab heameelt selle üle, et vahepeal on viidud 
Maa orbiidile neli satelliiti; rõhutab, et ühiskonnale tuleb paremini teadvustada 
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konkreetselt Galileo ning üldiselt Euroopa kosmosetööstuse eeliseid ja kasu;

10. on veendunud, et 27 satelliidil ja piisaval arvul varusatelliitidel ning asjakohasel 
maapealsel infrastruktuuril põhinev täielik tegevusvõime on eeltingimus selleks, et jõuda 
suure täpsuse ja katkestusteta teenustel põhineva Galileo lisaväärtuseni ning lõigata seega 
majanduslikku ja sotsiaalset kasu;

Kosmosetööstus majanduskasvu mootori ja tööhõivevahendina

11. märgib, et mitte üksnes, aga eelkõige VKEd vajavad teatavat laadi riigiasutuste poolset 
tõukerahastust, et neil oleks teadus- ja arendustegevusse pikaajaliste investeeringute 
tegemiseks kasutada piisavalt rahalisi vahendeid; on veendunud, et riiklik rahastamine 
ning avaliku sektori tarbijate olemasolu kosmosetoodete ja -teenuste jaoks suudab 
innovatsiooni ergutada ja luua seega majanduskasvu ja töökohti; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma Euroopa tööstuse jaoks stiimuleid 
kosmosetoodete komponentide väljatöötamiseks Euroopa tasandil, et vähendada sõltuvust 
impordist kolmandatest riikidest;

13. märgib, et kosmosetööstuse valdkonda mittekuuluvad ettevõtted võivad kosmosealase 
uurimistöö tulemusena kasu saada suurest hulgast toodetest; kutsub seetõttu kõiki 
osalejaid üles toetama vastastikku rikastavat koostööd kosmose- ja teistes sektorites 
osalejate vahel ning partneritena tehnoloogiaid arendama, mille tulemuseks võib olla 
innovatsiooniläbimurre ühiskonna hüvanguks;

14. rõhutab, et eelkõige kosmoseteenuste ja robootika majandusharud avavad eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele mitmekesised turuvõimalused;

15. rõhutab, et iseseisvad ja arukad robotisüsteemid on võtmetehnoloogiad kosmose edasisel 
uurimisel; tuletab sellel taustal meelde tõhusat programmist Horisont 2020 eraldatud 
Euroopa raha kasutamist eelkõige turulähedasteks tegevusteks;

16. rõhutab, et Euroopa kosmosetööstuse konkurentsivõime on võimalik säilitada ainult 
piisava arvu kõrge kvalifikatsiooniga töötajate olemasolu kaudu; kutsub seetõttu kõiki 
osalejaid üles ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd süvendama; märgib lisaks, et 
talentide ülesostmine kolmandatest riikidest on vältimatu; 

Juurdepääs kosmosele

17. rõhutab kommertsmüügi tähtsust Euroopa kosmosemajanduse jaoks; juhib samal ajal 
tähelepanu sellele, et juurdepääs kolmandate riikide institutsionaalsetele turgudele jääb 
Euroopa majandusele osaliselt suletuks; rõhutab võrdsete lähtetingimuste tähtsust Euroopa 
majanduse jaoks rahvusvahelisel tasandil; kutsub komisjoni sellega seoses üles tagama 
kaubanduslepingute (nt TTIP) raames võrdsed võimalused ja õiglased 
konkurentsitingimused;

18. rõhutab Euroopa kanderakettide väljatöötamise ja käitamise tähtsust iseseisva juurdepääsu 
jaoks kosmosele; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles kandma koos ESAga 
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pikaajaliselt hoolt Euroopa kanderaketisüsteemi ja kanderaketiteenuste säilitamise ja 
arendamise eest;

19. on seisukohal, et Euroopa kosmosetööstus peaks kasutama Euroopa olemasolevat 
kosmoseinfrastruktuuri, mida rahastati osaliselt Euroopa avaliku sektori rahast;

Teadus- ja arendustegevuse roll

20. on seisukohal, et eelkõige teadusuuringute valdkonnas on vajalik ELi, ESA ja 
liikmesriikide vaheline tugevam koordineerimine; kutsub kolme osalejat üles töötama 
välja ühise teadusuuringute kava perioodiks kuni aastani 2020, määratlema 
kosmosepoliitika prioriteedid ja eesmärgid, mis tuleb ühiselt saavutada, et tagada 
osalejatele eelkõige tööstuses planeerimiskindlus;

21. märgib, et Euroopas pidurdavad innovaatiliste rakenduste väljatöötamist erinevad 
takistused; tuletab komisjonile sellega seoses meelde, et hõlvamata on Maa 
seireprogrammide ja satelliidiprogrammidega kogutud kosmosepõhiste andmete 
kommertskasutuse turg; kutsub komisjoni üles viima läbi uuringu nende takistuste (nt 
ebakindlus seoses teenuste kättesaadavusega, ohutuse ja andmekaitsega seotud kahtlused, 
teadvustamata potentsiaal) tuvastamiseks ja võimalike lahendusettepanekute esitamiseks 
kõnealuste turgude hõlvamiseks;

Satelliitside

22. rõhutab, et satelliitside täidab Euroopa kosmosetööstuses olulist osa, kuna selle valdkonna 
tellimused tagavad kosmosesüstikute ja kanderakettidele pideva koormuse ja aitavad 
seega saavutada ELi kosmosele iseseisva juurdepääsu eesmärki; osutab sellel taustal ka 
kommertssatelliitide startimisel tekkivate sõltumatute kandevõimsuste rollile (nn hosted 
payloads), mida on võimalik kasutada uute toodete ja tehnoloogiate katsetamiseks 
kosmoses;

23. toonitab, et satelliitside on tõhus võimalus varustada multimeediateenustega ka neid 
majanduses ja ühiskonnas osalejaid, keda maapealsete tehnoloogiate kaudu ei olnud seni 
võimalik varustada;

24. rõhutab, et satelliidivõrgud aitavad kogu ELi ja eelkõige äärepoolsete piirkondade 
lairibaühendustega varustamise kaudu kaasa ELi digitaalse tegevuskava eesmärkide 
täitmisele; 

25. märgib, et satelliitside omandab kriisiolukordades, nagu loodusõnnetused, või 
sisejulgeoleku säilitamisel üha tähtsama logistilise funktsiooni, kuna selle andme- ja 
sideühendused on vältimatud olukordades, kus maapealne infrastruktuur puudub või on 
hävinud;

26. kutsub komisjoni seetõttu üles analüüsima satelliitside raadiosageduste praegust 
kättesaadavust ja tulevast vajadust ning tagama järgmisel ülemaailmsel 
raadiosidekonverentsil ELi huvide kaitsmise ülemaailmse ja piirkondliku spektri 
eraldamise vallas;
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27. on seisukohal, et satelliitside valdkonnas ei ole innovatsioonipotentsiaal kaugeltki veel 
ammendatud; osutab uusimate tehnoloogiate, näiteks „Laser Communication Terminals” 
(LCT) või ka „High Throughput Satellites” (HTS), võimalustele, et rahuldada vajadust 
üha suuremate andmemahtudega üha mahukama andmevahetuse järele;

28. rõhutab, et Euroopal on võimalik säilitada oma tehnoloogiline edumaa satelliitsides ainult 
juhul, kui Euroopa tasandil jätkatakse jõupingutusi asjaomaste teadusuuringute 
valdkonnas; kiidab heaks, et ka uues teadusuuringute raamprogrammis Horisont 2020 on 
kosmosevaldkonna teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringuteks ette nähtud 1,7 
miljardit eurot; kutsub komisjoni lisaks üles eraldama programmi Horisont 2020 raames 
osa eelarvest teadusuuringuteks ja arendustegevuseks satelliitside rakenduste vallas;

Kosmosejäätmed

29. rõhutab, et kosmosepõhised infrastruktuurid on mitmekesiste teenuste selgroog, millele 
majandus ja ühiskond igapäevaelus tugineb; juhib tähelepanu sellele, et kõnealuste 
infrastruktuuride rivist väljalangemine, näiteks satelliitide ja kosmosejäätmete 
kokkupõrgete tagajärjel, võib kahjustada majandustegevuses osalejate ja kodanike 
ohutust;

30. märgib, et kosmosejäätmed muutuvad üha suuremaks probleemiks; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike seetõttu üles töötama kosmose üleilmse juhtimise suunas; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike samal ajal üles edendama Euroopa Liidu väljatöötatud avakosmosetegevuse 
tegevusjuhendi allkirjastamist kolmandate riikide poolt;

31. kutsub komisjoni üles võtma Euroopa tasandil võimalikult kiiresti kasutusele käesoleva 
aasta alguses esitatud kosmose jälgimise ja seire (SST) toetusprogramm, et tagada 
kokkupõrkehoiatusi edastavate USA institutsioonide suurem sõltumatus;

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

Kosmosetööstuse puhul on küll tegemist nišisektoriga, kus on vaid ligikaudu 35 000 kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajat, kuid sellele vaatamata on selle tööstusharu konsolideeritud 
aastakäive üle 6,5 miljardi euro. Suur arv teenuseid sõltub otseselt või kaudselt 
kosmosetehnikast. Kosmosesektor on samal ajal majanduskasvu ja innovatsiooni tõukejõud.
Kosmosetööstuse tehnilistest saavutustest lõikavad kasu paljud teised majandusharud.
Paljudes valdkondades, näiteks satelliitsideteenused, on Euroopa majandus juhtpositsioonil.

USA on sellele vaatamata endiselt esimene kosmoseriik, mis tuleneb mitte viimases 
järjekorras tsiviil- ja militaarotstarbelisse kosmosetööstusse investeeritavast eelarvest. Aga ka 
teised riigid, näiteks Hiina või India, on kosmosevaldkonnas praeguseks edasi liikunud. Sellel 
taustal peame meie, eurooplased, endalt küsima, kas tahame tulevikus endiselt säilitada teatud 
juhtivad positsioonid või neid paremal juhul edasi arendada või tahame vaid teiste riikide järel 
joosta.

Euroopa Parlament on alati välja astunud ambitsioonika Euroopa kosmosepoliitika eest, nii ka 
käesolevas algatusraportis.

Komisjon esitab oma 28. veebruari 2013. aasta teatises palju erinevaid meetmeid 
kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamise saavutamiseks. Ka Euroopa Parlament 
on seisukohal, et kosmosetööstus pakub märkimisväärset potentsiaali majanduskasvu 
ergutamiseks, töökohtade loomiseks ja seega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks.

Selleks on aga väga tähtis kesksete suundade kindlaksmääramine lähikuudel ja -aastatel.
Kõige esmalt on oluline ELi, ESA ja liikmesriikide vaheline tugevam koordineerimine, et 
vältida topeltstruktuure ja jõudusid koondada. Viimaks vajab EL ka tõelist kosmosetööstuse 
siseturgu koos ühtse õigusliku raamistikuga, püüdmata siiski liikmesriikide õigusakte 
täielikult ühtlustada. See keeruline ülesanne on üks tuleviku suurimatest väljakutsetest.

Lisaks peaks Euroopa majandus Euroopa poliitika toetusel keskenduma nendele 
valdkondadele, mis pakuvad juba praegu olulist majanduskasvu ja innovatsiooni potentsiaali.
Siia kuulub kahtlemata Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo, Maa seire Euroopa 
programm Copernicus (GMES) ja satelliitside üldiselt.


