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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen 
avaruusalalla
(2013/2092(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 28. helmikuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”EU:n 
avaruusteollisuuspolitiikka” (COM(2013)0108),

 ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

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

 ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582),

 ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Kohti kansalaista 
hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa” (COM(2011)0152),

 ottaa huomioon 14. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Tarvittavien 
yhteyksien vahvistaminen EU:n ja Euroopan avaruusjärjestön välille” (COM(2012)0671),

 ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/578/EY Euroopan 
yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön välisen puitesopimuksen tekemisestä,

 ottaa huomioon 11. lokakuuta 2010, 31. toukokuuta 2011, 2. joulukuuta 2011 ja 
30. toukokuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 19. tammikuuta 2012 antamansa päätöslauselman kansalaista 
hyödyttävästä Euroopan unionin avaruusstrategiasta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0013.



PE514.925v01-00 4/9 PR\942984FI.doc

FI

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionille annetaan SEUT-sopimuksen 189 artiklassa 
nimenomaisesti tehtäväksi avaruuspolitiikan kehittäminen tieteellisen ja teknisen 
kehityksen, teollisuuden kilpailukyvyn ja unionin politiikkojen toteuttamisen 
edistämiseksi;

B. ottaa huomioon, että EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden poliittinen painoarvo ei enää riitä 
tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen kilpailun lisääntyessä Kiinan ja Intian kaltaisten 
uusien avaruusteollisuusvaltioiden osallistuessa siihen;

C. toteaa, että avaruuspolitiikka on yksi Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä osa-alueita;

D. ottaa huomioon, että lukemattomat palvelut, joita kansalaiset käyttävät päivittäin, ovat 
suoraan tai välillisesti riippuvaisia avaruusteollisuudesta; toteaa, että tällaisia palveluja 
ovat muun muassa televisio, nopeat internetyhteydet, navigointijärjestelmät ja Euroopan 
laajuinen automaattinen hätäpuhelujärjestelmä eCall;

E. ottaa huomioon, että Euroopan avaruusteollisuuden vuotuinen kokonaisliikevaihto on noin 
6,5 miljardia euroa ja se työllistää kokoaikaisesti 34 500 korkeasti koulutettua henkilöä;

F. toteaa, että avaruusteollisuuden alalla toteutettavien toimien koordinointi EU:n, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) välillä on edelleen riittämätöntä ja 
että siksi on syntynyt päällekkäisiä rakenteita eikä synergiavaikutuksia ole voitu 
hyödyntää;

G. ottaa huomioon, että ESA:lla ei ole virallisia suhteita Euroopan parlamenttiin eikä siten 
välitöntä yhteyttä kansalaisiin, joka kaikilla muilla unionin politiikan aloilla on;

H. toteaa, että avaruusteollisuus on investointivaltainen teollisuudenala, jolla kehittämisjaksot 
ovat tavattoman pitkiä, ja että suunnitteluvarmuus on siksi hyvin tärkeää tälle alalle;

I. toteaa, että eurooppalaisella laukaisujärjestelmällä voidaan osaltaan varmistaa
riippumaton pääsy avaruuteen;

J. toteaa, että kaupallisella myynnillä on eurooppalaiselle avaruusteollisuudelle 
huomattavasti suurempi merkitys kuin sen tärkeimmille kansainvälisille kilpailijoille;

K. toteaa, että satelliittivälitteisillä palveluilla on tärkeä merkitys tietojen saattamisessa 
digitaalisen yhteiskunnan kasvualojen saataville;

L. ottaa huomioon, että asiantuntijoiden arvioiden mukaan satelliittinavigointi- ja 
maanseurantapalvelujen markkinoiden liikevaihto voisi kymmenessä vuodessa nousta 
300 miljardiin dollariin ja että 6–7 prosenttia EU:n läntisten jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta on jo nyt riippuvaista satelliittinavigoinnista; 
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M. toteaa, että taajuuksien käytön kansainvälinen koordinointi on yhä tärkeämpää 
langattomien viestintäpalvelujen kysynnän kasvun sekä radioaaltojen etenemisen 
fysikaalisten ominaisuuksien ja siihen liittyvän radiotaajuuksien niukkuuden vuoksi;

Avaruusteollisuuden kehittäminen eurooppalaiset näkökohdat huomioon ottaen

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta; 
katsoo, että komission olisi keskityttävä joihinkin harvoihin tiedonannossa mainittuihin 
avaruusteollisuuspolitiikkaa koskeviin toimiin, jotta talouskasvun mahdollisuuksia 
avaruusalalla voitaisiin todella hyödyntää;

2. tukee komissiota sen pyrkimyksissä toteuttaa toimia johdonmukaisen 
EU-sääntelykehyksen luomiseksi avaruusalalle; kannattaa todellisten EU:n 
sisämarkkinoiden luomista avaruusalan tuotteille ja avaruusvälitteisille palveluille;

3. toteaa, että komissio ei ole vielä ryhtynyt horisontaalisiin toimiin avaruuspolitiikan sekä 
sen tavoitteiden ja siitä saatavan hyödyn sisällyttämiseksi unionin eri politiikkoihin; 
kehottaa komissiota ottamaan avaruuspolitiikan vastedes huomioon muun muassa 
televiestinnän, liikenteen, maatalouden ja kulttuurin kaltaisilla politiikan aloilla;

4. kehottaa komissiota käsittelemään ensisijaisesti seuraavia aiheita: institutionaaliset 
kysymykset, Galileo ja Copernicus, avaruusteollisuus kasvun moottorina ja työllisyyden 
edistäjänä, avaruuteen pääsy, tutkimuksen ja kehityksen rooli, satelliittiviestintä ja 
avaruusromu;

Institutionaaliset kysymykset

5. antaa tunnustusta niille Eurooppaa hyödyttäville saavutuksille, joihin ESA on 
avaruusalalla päässyt viime vuosikymmeninä; toteaa kuitenkin, että toimintaa voidaan 
tehostaa ja poliittista koordinointia ja vastuuta lisätä pitkällä aikavälillä vain lähentämällä 
ESA:a EU:hun; kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti, voidaanko ESA tulevaisuudessa 
sisällyttää esimerkiksi valtioiden välisenä organisaationa unionin hallintorakenteisiin;
katsoo kuitenkin, ettei ole tarkoituksenmukaista tehdä ESA:sta EU:n elintä tai laitosta;

6. puoltaa sitä, että Euroopan unionin olisi tällä välin tiiviissä yhteistyössä ESA:n kanssa 
koordinoitava enemmän jäsenvaltioiden avaruuspolitiikkaa ja -ohjelmia, jotta voitaisiin 
ryhtyä soveltamaan todellista eurooppalaista lähestymistapaa; toteaa, että 
avaruusteollisuudesta voidaan tehdä kilpailukykyistä ja se saadaan pysymään 
kilpailukykyisenä vain eurooppalaista lähestymistapaa soveltamalla;

7. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja ESA:a perustamaan eräänlaisen koordinointiryhmän, 
jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti ja sovittavat avaruusalaa koskevat strategiat ja toimet 
yhteen, jotta vältetään päällekkäisiä rakenteita;

Galileo ja Copernicus (GMES)

8. korostaa, että Galileo-ohjelman päätökseen saattamista ja Copernicus-ohjelman jatkamista 
EU:n avaruuspolitiikan lippulaivahankkeina on pidettävä ensisijaisina tavoitteina, jotta 
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ensimmäiset Galileo-palvelut voidaan todellakin vapauttaa kansalaisten käyttöön vuonna 
2014; 

9. pitää valitettavana, että Euroopan satelliittinavigointiohjelma Galileon kehittämisessä oli 
viivästyksiä; pitää myönteisenä, että maan kiertoradalle laukaistiin tällä välin neljä 
satelliittia; korostaa, että Euroopan avaruusteollisuuden ja erityisesti Galileo-ohjelman 
tuottamista eduista ja hyödyistä olisi tiedotettava paremmin suurelle yleisölle;

10. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on perusedellytys sille, että Galileo tuottaa lisäarvoa, kun on kyse 
tarkkuudesta ja palvelujen keskeytymättömyydestä, ja että se hyödyttää siten paljon 
taloutta ja yhteiskuntaa;

Avaruusteollisuus kasvun moottorina ja työllisyyden edistäjänä

11. toteaa, että erityisesti pk-yritykset, mutta eivät vain ne, tarvitsevat eräänlaista 
alkurahoitusta julkisista varoista, jotta niillä on riittävästi varoja tehdä pitkäaikaisia 
investointeja tutkimukseen ja kehitykseen; on vakuuttunut siitä, että julkinen rahoitus ja 
se, että avaruusteollisuuden tuotteille ja palveluille on julkisia ostajia, kannustaa 
innovointiin ja tuottaa siten talouskasvua ja edistää työpaikkojen luomista;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kannustimia Euroopan teollisuudelle 
komponenttien kehittämiseksi avaruusalalle Euroopan tasolla, jotta voidaan vähentää 
riippuvuutta tuonnista kolmansista maista;

13. toteaa, että muut teollisuuden alat kuin avaruusteollisuus voivat hyötyä lukemattomista 
avaruustutkimuksen tuloksena kehitetyistä tuotteista; kehottaa siksi kaikkia asianosaisia 
kehittämään hedelmällistä tietojenvaihtoa avaruusteollisuuden ja muiden 
teollisuudenalojen toimijoiden välille ja kehittämään yhdessä teknologiaa, joka voi johtaa 
uraauurtaviin, yhteiskuntaa hyödyttäviin innovaatioihin;

14. korostaa, että erityisesti avaruusvälitteiset palvelut ja robotiikka avaavat monia 
markkinointimahdollisuuksia etupäässä pienille ja keskisuurille yrityksille;

15. painottaa, että itsenäiset ja älykkäät robottijärjestelmät ovat avainteknologiaa avaruuden 
tutkimisessa; muistuttaa Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvien EU:n varojen tehokkaasta 
käytöstä erityisesti markkinaläheisiin toimiin;

16. korostaa, että Euroopan avaruusteollisuuden kilpailukykyisyys voidaan taata vain, jos on 
käytettävissä riittävä määrä korkeasti koulutettua henkilöstöä; vetoaa siksi kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin yhteistyön tiivistämiseksi yliopistojen ja elinkeinoelämän 
välillä; toteaa lisäksi, että on välttämätöntä hankkia lahjakkaita henkilöitä kolmansista 
maista;
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Avaruuteen pääsy

17. korostaa kaupallisen myynnin merkitystä Euroopan avaruusteollisuudelle; toteaa samalla, 
että kolmansien maiden institutionaaliset markkinat ovat edelleen osittain suljetut 
Euroopan avaruusteollisuudelta; korostaa tasapuolisten toimintaedellytysten merkitystä 
Euroopan avaruusteollisuudelle kansainvälisellä tasolla; kehottaa siksi komissiota 
varmistamaan kauppasopimusten (esimerkiksi transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksen) yhteydessä yhtäläiset mahdollisuudet ja 
oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset;

18. korostaa eurooppalaisten kantorakettien kehittämisen ja käytön merkitystä itsenäiselle 
pääsylle avaruuteen; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan yhdessä 
ESA:n kanssa pitkällä aikavälillä siitä, että eurooppalaista kantorakettijärjestelmää ja 
laukaisupalvelua ylläpidetään ja kehitetään;

19. katsoo, että Euroopan avaruusteollisuuden olisi käytettävä nykyistä eurooppalaista 
avaruusinfrastruktuuria, joka on osittain rahoitettu eurooppalaisin julkisin varoin;

Tutkimuksen ja kehityksen rooli

20. katsoo, että erityisesti tutkimustoimintaa on koordinoitava tehokkaammin EU:n, ESA:n ja 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa näitä kolmea toimijaa laatimaan yhteisen tutkimusta 
koskevan ”etenemissuunnitelman” vuoteen 2020 asti sekä määrittelemään 
avaruuspolitiikan painopistealat ja tavoitteet, joihin yhdessä pyritään, jotta taataan 
suunnitteluvarmuus erityisesti talouden toimijoille;

21. toteaa, että innovatiivisten sovellusten kehittämistä Euroopassa jarruttavat erilaiset esteet; 
muistuttaa siksi komissiota siitä, että maanseuranta- ja satelliittiohjelmien tuottamien 
avaruusvälitteisten tietojen kaupalliselle käytölle on olemassa markkinat, joita ei ole 
hyödynnetty; kehottaa komissiota teettämään tutkimuksen näiden esteiden (kuten 
palvelujen käytettävyyttä koskeva epävarmuus, turvallisuutta ja tietosuojaa koskevat 
epäilyt, mahdollisuuksien riittämätön tunteminen) selvittämiseksi ja ratkaisuehdotusten 
esittämiseksi näiden markkinoiden hyödyntämiseksi;

Satelliittiviestintä

22. korostaa, että satelliittiviestinnällä on merkittävä rooli Euroopan avaruusteollisuudessa, 
koska tämän alan toimeksiannot takaavat avaruusalusten ja kantorakettien jatkuvan käytön 
ja edistävät siten osaltaan itsenäistä avaruuteen pääsyä koskevan EU:n tavoitteen 
saavuttamista; toteaa tässä yhteydessä myös, että kaupallisten satelliittien laukaisun 
yhteydessä syntyy riippumatonta hyötykuormakapasiteettia (”hosted payloads”), jota 
voidaan käyttää uusien tuotteiden ja uuden teknologian testaamiseen avaruudessa;

23. korostaa, että satelliittiviestintä on tehokas mahdollisuus saattaa multimediapalvelut myös 
niiden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tahojen ulottuville, joille niitä ei tähän asti ole 
voitu tarjota maanpäällisen tekniikan avulla;
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24. korostaa, että satelliittiverkkojen avulla erityisesti EU:n syrjäisille seuduille luotava 
kattava laajakaistaverkosto auttaa saavuttamaan EU:n digitaalistrategian tavoitteet;

25. toteaa, että satelliittiviestinnällä on yhä suurempi logistinen merkitys kriisitilanteissa, 
kuten luonnonkatastrofien yhteydessä, tai sisäisen turvallisuuden takaamisessa, koska 
niihin perustuvat tietoliikenne- ja viestintäyhteydet ovat korvaamattoman tärkeitä 
tilanteissa, joissa maanpäällistä infrastruktuuria ei ole tai se on tuhoutunut;

26. kehottaa siksi komissiota tutkimaan, mitä radiotaajuuksia on nykyisin käytettävissä ja mitä 
radiotaajuuksia satelliittiviestinnässä tarvitaan tulevaisuudessa, sekä huolehtimaan 
seuraavassa radioviestintäkonferenssissa siitä, että EU:n intressit otetaan asianmukaisesti 
huomioon maailmanlaajuisten ja alueellisten radiotaajuuksien jaossa;

27. katsoo, että satelliittiviestinnän innovaatiopotentiaalia ei ole vielä läheskään hyödynnetty 
täysimääräisesti; viittaa uusimman teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin, joita ovat 
muun muassa ”Laser Communication Terminals“ (LCT) ja ”High Throughput Satellites”
(HTS), joiden avulla voidaan vastata tarpeeseen vaihtaa yhä suurempia määriä tietoja yhä 
nopeammin;

28. korostaa, että Eurooppa voi säilyttää teknologisen etumatkansa satelliittiviestinnässä vain, 
jos alaa koskevaa tutkimusta jatketaan Euroopan tasolla; pitää myönteisenä, että myös 
uudessa tutkimuksen puiteohjelmassa Horisontti 2020 on määrä investoida 1,7 miljardia 
euroa avaruustutkimukseen ja -innovointiin; kehottaa lisäksi komissiota varaamaan 
Horisontti 2020 -ohjelmassa osan määrärahoista satelliittiviestintäsovellusten 
tutkimukseen ja kehittämiseen;

Avaruusromu

29. korostaa, että avaruusinfrastruktuurit ovat monien sellaisten palvelujen selkäranka, joita 
elinkeinoelämä ja yhteiskunta käyttävät päivittäin; toteaa, että näiden infrastruktuurien 
tuhoutuminen esimerkiksi satelliittien ja avaruusromun törmäysten vuoksi voisi heikentää 
elinkeinoelämän toimijoiden ja kansalaisten turvallisuutta;

30. toteaa, että avaruusromusta on tulossa yhä suurempi ongelma; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita pyrkimään avaruuden globaaliin hallinnointiin; kehottaa samalla komissiota 
ja jäsenvaltioita pyrkimään saamaan kolmannet maat allekirjoittamaan Euroopan unionin 
laatimat ulkoavaruutta koskevat käytännesäännöt;

31. kehottaa komissiota vahvistamaan mahdollisimman pian EU:n tasolla vuoden 2013 alussa 
ehdotetun avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman, jotta varmistetaan vähäisempi 
riippuvuus Yhdysvalloissa sijaitsevista törmäysvaroituksia antavista elimistä;

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

Avaruusteollisuus on pieni erikoisala, jolla työskentelee vain vajaat 35 000 korkeasti 
koulutettua henkilöä. Sen vuotuinen liikevaihto on kuitenkin yli 6,5 miljardia euroa. 
Lukemattomat palvelut ovat joko suoraan tai välillisesti riippuvaisia avaruusperusteisesta 
tekniikasta. Samalla avaruudesta on tullut kasvun ja innovaation moottori. Monet muut alat 
hyötyvät avaruusteollisuuden teknisistä saavutuksista. Euroopan elinkeinoelämällä on 
johtoasema monilla aloilla, kuten satelliittiviestintäpalveluissa.

Yhdysvallat on silti edelleen avaruuslentojen ja avaruustutkimuksen ykkösmaa, mikä johtuu 
paljolti myös sen siviili- ja sotilasavaruusalaan tekemistä suurista investoinneista. Myös muut 
maat, kuten Kiina ja Intia, ovat edistyneet huomattavasti avaruuden valloittamisessa. Meidän 
eurooppalaisten onkin tässä tilanteessa kysyttävä itseltämme, haluammeko vastedeskin 
säilyttää johtoasemamme tietyillä aloilla tai parhaassa tapauksessa lujittaa sitä vai 
haluammeko vain seurata muiden maiden perässä.

Euroopan parlamentti on jatkuvasti kannattanut kunnianhimoista avaruuspolitiikka, ja niin se 
tekee tässäkin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä.

Komissio ehdottaa 28. helmikuuta 2013 antamassaan tiedonannossa monia erilaisia toimia 
avaruusalan tarjoamien talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Myös Euroopan 
parlamentti katsoo, että avaruusteollisuus tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia kasvun 
lisäämiseen ja työpaikkojen luomiseen sekä siten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on tosin tehtävä joitakin tärkeitä valintoja tulevina 
kuukausina ja vuosina. Tärkeää on ennen kaikkea EU:n, ESA:n ja jäsenvaltioiden 
toteuttamien avaruusalan toimien koordinoinnin tehostaminen, jotta vältetään päällekkäisiä 
rakenteita ja saadaan aikaan synergiavaikutuksia. EU tarvitsee todelliset avaruusteollisuuden 
sisämarkkinat, joilla on johdonmukainen sääntelykehys, kuitenkin ilman että pyritään 
täydelliseen jäsenvaltioiden säännösten yhdenmukaistamiseen. Tämä dilemma on yksi 
suurimpia tulevaisuuden haasteita.

Lisäksi Euroopan elinkeinoelämän olisi EU:n politiikan tuella keskityttävä niihin aloihin, 
jotka jo nyt tarjoavat huomattavaa kasvu- ja innovaatiopotentiaalia. Näitä aloja ovat 
epäilemättä Euroopan satelliittinavigointiohjelma Galileo, Euroopan maanseurantaohjelma 
Copernicus (GMES) ja satelliittiviestintä yleensä.


