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LYHYET PERUSTELUT

Avaruusteollisuuden tuoma lisäarvo on Euroopan unionissa 53–62 miljardia euroa, ja ala 
työllistää 231 000 ammattilaista. Euroopan unionin avaruusohjelman tavoitteena on lisätä 
unionin turvallisuutta ja edistää teknologista riippumattomuutta, tarjota vastauksia suurimpiin 
globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, edistää teknologista innovointia 
ja tuoda sosioekonomisia etuja yrityksille ja ihmisille Euroopassa. Ohjelmassa keskitytään 
jatkossakin EU:n kolmen lippulaivahankkeen eli Galileo- (satelliittinavigointi), Copernicus-
(maan havainnointi) ja EGNOS-ohjelmien (ihmishengen turvaava navigointi) parantamiseen 
sekä STT-ohjelman (avaruuden turvallisuus) kehittämiseen ja Govsatcom-aloitteen (suojattu 
satelliittiviestintä) käynnistämiseen.

Komission ehdotuksen mukaan vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana 
Galileo/Egnos-ohjelman määrärahat ovat 8,6 miljardia euroa vuoden 2018 (kiinteinä) hintoina 
(9,7 miljardia euroa käypinä hintoina) ja Copernicus-ohjelman määrärahat 5,1 miljardia euroa 
(5,8 miljardia euroa). STT:lle ja Govsatcom-aloitteelle osoitetut määrärahat ovat 0,4 miljardia 
euroa (0,5 miljardia euroa). Avaruusohjelman osuus vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen sitoumuksista on 1,25 prosenttia. Kaikkia lukuja on pidettävä suuntaa-
antavina siihen saakka, kunnes monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, ja ne ilmaistaan 
tässä lausunnossa kiinteinä hintoina, mikä mahdollistaa niiden vertaamisen suoraan edelliseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen.

Euroopan unionin avaruusohjelman ansiosta jäsenvaltiot voivat ottaa teknologisia 
edistysaskeleita hyödyntäen ohjelmaa, joka on liian suuri, jotta yksikään jäsenvaltio voisi 
toteuttaa sen yksin. Yhteinen ohjelma hyödyttää suoraan myös työllisyyttä ja tukee 
avaruusalan kilpailukykyä, ja sen teknologia, tiedot ja palvelut tuovat merkittävää lisäarvoa 
Euroopan unionin talousarvioihin ja niistä hyötyvät esimerkiksi kalastuspolitiikka, ympäristö-
ja ilmasto-ohjelmat, täsmäviljely sekä liikenne ja liikenteen mallintaminen/hallinta. EU:n olisi 
pyrittävä hyödyntämään avaruusohjelmasta saatuja tietoja toimittaakseen parempia tietoja 
tulevien talousarvioiden suunnittelun ja päätöksenteon tueksi näillä ja muilla aloilla.

Komissio on ilmoittanut aikovansa tehdä nykyisestä Euroopan GNSS-virastosta Euroopan 
avaruusohjelmaviraston, jotta saadaan ”yhtenäinen ja yksinkertaistettu hallintojärjestelmä”, ja 
Euroopan avaruusjärjestö puolestaan toimii jatkossakin pääkumppanina ohjelman 
täytäntöönpanossa. Aikomus kiinnittää enemmän huomiota ohjelman markkinointiin, 
hallintaan ja hallintoon uudelleen nimetyn viraston kautta on hyvä. Uuden hallintorakenteen 
perustamiseen liittyy aina rahoitusriski. Tämän vuoksi korostetaan, että Euroopan 
avaruusohjelmaviraston strategian on tärkeä olla selvä, tehtävät on jaettava ja hallinnossa on 
huolehdittava vastuusta ja valvonnasta. Näin voidaan lievittää talousarvioon kohdistuvaa 
riskiä.

Ohjelma perustuu pitkälle erikoistuneeseen ja toisinaan ainutlaatuiseen teknologiaan ja 
taitoihin, ja siinä hyödynnetään tekniikan uusia edistysaskeleita. Tämän vuoksi ohjelman olisi 
toimittava sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, joka on riittävän joustava 
kustannusten vaihtelua ja uusia edistysaskeleita ajatellen, sekä sellaisessa säätelykehyksessä, 
joka on riittävän joustava unionin, ohjelman ja jäsenvaltioiden etujen huomioon ottamiseksi.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin on varmistettava 
toiminnanvapautensa ja autonomiansa, 
jotta sillä on avaruuteen pääsy ja 
mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että 
se pitää edelleen yllä autonomista, 
luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä 
avaruuteen, erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin ja teknologian, yleisen 
turvallisuuden sekä unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. 
Komission pitäisi tämän vuoksi voida 
koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan 
tasolla sekä sen omia tarpeita että 
pyynnöstä myös muiden tahojen, 
jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita 
varten perussopimuksen 189 artiklan 2 
kohdan määräysten mukaisesti. On myös 
ratkaisevan tärkeää, että unionilla on 
jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja 
joustava laukaisuinfrastruktuuri. 
Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön toteuttamien 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi 
tarkasteltava keinoja tällaisen 
infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos 
ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen 
toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan 
avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai 
kehittämistä, pitäisi olla mahdollista 
rahoittaa tällaiset muutokset osittain 
ohjelmasta varainhoitoasetuksen 
mukaisesti ja kun selkeää EU-tason 
lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta 
ohjelmassa saavutetaan parempi 
kustannustehokkuus.

(4) Unionin on varmistettava 
toiminnanvapautensa ja autonomiansa, 
jotta sillä on avaruuteen pääsy ja 
mahdollisuus sen turvalliseen käyttöön. 
Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että 
se pitää edelleen yllä autonomista, 
luotettavaa ja kustannustehokasta pääsyä 
avaruuteen, erityisesti kriittisen 
infrastruktuurin ja teknologian, yleisen 
turvallisuuden sekä unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. 
Komission pitäisi tämän vuoksi voida 
koota laukaisupalvelut yhteen Euroopan 
tasolla sekä sen omia tarpeita että 
pyynnöstä myös muiden tahojen, 
jäsenvaltiot mukaan luettuina, tarpeita 
varten perussopimuksen 189 artiklan 2 
kohdan määräysten mukaisesti. On myös 
ratkaisevan tärkeää, että unionilla on 
jatkossakin nykyaikainen, tehokas ja 
joustava laukaisuinfrastruktuuri. 
Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön toteuttamien 
toimenpiteiden lisäksi komission olisi 
tarkasteltava keinoja tällaisen 
infrastruktuurin tukemiseksi. Erityisesti jos 
ohjelman tarpeiden mukaisten laukaisujen 
toteuttamiseen tarvitaan maassa sijaitsevan 
avaruusinfrastruktuurin ylläpitoa tai 
kehittämistä, pitäisi olla mahdollista 
rahoittaa tällaiset muutokset osittain 
ohjelmasta varainhoitoasetuksen 
mukaisesti ja kun selkeää EU-tason 
lisäarvoa voidaan saavuttaa, jotta 
ohjelmassa saavutetaan parempi 
kustannustehokkuus, ja ohjelman olisi 
perustuttava sellaiseen joustavaan 
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monivuotiseen rahoituskehykseen, joka 
pystyy vastaamaan muuttuviin 
olosuhteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteutuksen aikana määritellään olennaisia 
toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen 
asianmukaisten arviointi- ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

(13) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon 
ensimmäisten joukossa liittyvien unionin
sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 
yleisen tavoitteen nopeaa saavuttamista, 
että EU:n talousarviomenoista 30
prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita, sekä 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
valtavirtaistamista kaikkiin unionin 
politiikkoihin. Ohjelman valmistelun ja 
toteutuksen aikana määritellään olennaisia 
toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen 
asianmukaisten arviointi- ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska ohjelma rahoitetaan 
pääsääntöisesti unionin varoin, tämän 
ohjelman mukaisesti tehtävissä 
hankintasopimuksissa olisi noudatettava 
unionin sääntöjä. Tässä yhteydessä unionin 
olisi myös oltava vastuussa julkisten 
hankintojen tavoitteiden määrittelystä.

(15) Koska ohjelma rahoitetaan 
pääsääntöisesti unionin varoin, tämän 
ohjelman mukaisesti tehtävissä 
hankintasopimuksissa olisi noudatettava 
unionin sääntöjä ja otettava huomioon 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Tässä 
yhteydessä unionin olisi myös oltava 
vastuussa julkisten hankintojen tavoitteiden 
määrittelystä. Ohjelman koko 



PE625.562v02-00 6/13 AD\1164723FI.docx

FI

täytäntöönpanossa, myös sen 
hankintamenettelyissä, olisi noudatettava 
avoimuuden, syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita ja 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ohjelman vankka julkinen 
hallinnointi edellyttää vastuiden ja 
tehtävien selkeää jakoa eri 
osallistujatahojen välillä, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja vähentää 
viivästyksiä ja kustannusylityksiä.

(25) Ohjelman vankka julkinen 
hallinnointi edellyttää vastuiden ja 
tehtävien selkeää jakoa eri 
osallistujatahojen, erityisesti Euroopan 
unionin avaruusohjelmaviraston ja 
Euroopan avaruusjärjestön, välillä, jotta 
voidaan välttää toimien tarpeettomat 
päällekkäisyydet ja vähentää viivästyksiä 
ja kustannusylityksiä. Komission olisi 
koordinoitava ja valvottava tehtäviä ja 
tiedonvaihtoa Lissabonin sopimuksessa1 a

ja Euroopan yhteisön ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä tehdyssä 
puitesopimuksessa1 b vahvistettujen 
periaatteiden perusteella.

__________________

1 a Lissabonin sopimuksen 189 artiklan 
3 kohta.

1 b ”Sopimuspuolet ovat tietoisia siitä, että 
niillä on toisiaan täydentäviä ja tukevia 
vahvuuksia, ja ne haluavat tehdä 
tehokasta ja molempia osapuolia 
hyödyttävää yhteistyötä sekä välttää 
toimien tarpeettomat päällekkäisyydet.”

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(39) Galileon tavoitteena on 
ensimmäisen sellaisen erityisesti 
siviilikäyttöön tarkoitetun 
satelliittinavigointi- ja 
-paikannusinfrastruktuurin perustaminen ja 
käyttö, joka soveltuu monien julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön 
Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. 
Galileo toimii muista olemassa olevista tai 
mahdollisesti perustettavista järjestelmistä 
riippumattomasti ja edistää siten muun 
muassa unionin strategista autonomiaa. 
Järjestelmän toinen sukupolvi olisi otettava 
asteittain käyttöön ennen vuotta 2030, 
aluksi rajatulla toimintakapasiteetilla.

(39) Galileon tavoitteena on Euroopan 
avaruusjärjestön valmistelutyön 
perusteella ensimmäisen sellaisen 
erityisesti siviilikäyttöön tarkoitetun 
satelliittinavigointi- ja 
-paikannusinfrastruktuurin perustaminen ja 
käyttö, joka soveltuu monien julkisen ja 
yksityisen sektorin toimijoiden käyttöön 
Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. 
Galileo toimii muista olemassa olevista tai 
mahdollisesti perustettavista järjestelmistä 
riippumattomasti ja edistää siten muun 
muassa unionin strategista autonomiaa. 
Järjestelmän toinen sukupolvi olisi otettava 
asteittain käyttöön ennen vuotta 2030, 
aluksi rajatulla toimintakapasiteetilla.

Perustelu

Galileo perustuu Euroopan avaruusjärjestön valmistelutyöhön. Tämä ei käy selvästi ilmi 
komission ehdotuksesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) ’avaruusalalla’ tarkoitetaan

’toimintaketjun alkupäätä’, joka sisältää 
toiminnot, jotka johtavat 
operationaaliseen avaruusjärjestelmään, 
sekä avaruustutkimuksen;

’toimintaketjun loppupäätä’, joka sisältää 
toiminnot, jotka liittyvät satelliittitietojen 
käyttöön avaruuteen liittyvien tuotteiden 
ja palvelujen kehittämiseksi 
loppukäyttäjille.

Perustelu

Avaruusala olisi määriteltävä tarkemmin ja siinä olisi erotettava toimintaketjun alkupää ja 
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loppupää.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, 
jolla varmistetaan tehokas avaruuteen 
pääsy ohjelmaa varten ja edistetään 
innovatiivista avaruusalaa.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä, 
jolla varmistetaan tehokas avaruuteen 
pääsy ohjelmaa varten ja edistetään 
innovatiivista ja kilpailukykyistä 
avaruusalaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) parantaa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin 
toiminnanvapautta ja strategista 
autonomiaa etenkin teknologian sekä 
näyttöön perustuvan päätöksenteon osalta;

c) parantaa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta sekä unionin 
toiminnanvapautta ja strategista 
autonomiaa etenkin teknologian sekä 
tehokkaan, näyttöön perustuvan ja 
kustannuksia säästävän päätöksenteon 
osalta;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
[16] miljardia euroa käypinä hintoina.

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
14 816 938 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (16,7 miljardia euroa käypinä 
hintoina).

Seuraavassa esitetään ensimmäisessä Seuraavassa esitetään ensimmäisessä 
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alakohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen 
jakautuminen:

alakohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen 
jakautuminen: 

a) Galileo ja EGNOS: [9,7] miljardia 
euroa

a) Galileo ja EGNOS: 8 606 245 580 
euroa vuoden 2018 hintoina (9,7 miljardia 
euroa käypinä hintoina)

b) Copernicus: [5,8] miljardia euroa b) Copernicus: 5 146 002 510 euroa 
vuoden 2018 hintoina (5,8 miljardia euroa
käypinä hintoina)

c) SSA/GOVSATCOM: [0,5]
miljardia euroa.

c) SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 
910 euroa vuoden 2018 hintoina (1,2
miljardia euroa käypinä hintoina)

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisessa 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin se on esitettynä aiheesta ”ehdotus neuvoston 
asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027  – parlamentin kanta 
yhteisymmärryksen saavuttamiseksi” annetussa väliaikaisessa mietinnössä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja 
monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman 
komponenteissa.

2. Edellä 3 ja 6 artiklassa tarkoitettuja 
monialaisia toimia rahoitetaan ohjelman 
komponenteissa.

Perustelu

Vahvan, kilpailukykyisen ja innovatiivisen avaruusalan tukemisen olisi oltava yksi 
tavoitteista.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman komponenttien tuottamat 
tulot maksetaan unionin talousarvioon ja 
kohdennetaan tulot tuottaneen
komponentin rahoitukseen.

1. Ohjelman komponenttien tuottamat 
tulot maksetaan unionin talousarvioon ja 
kohdennetaan ohjelman minkä tahansa
komponentin rahoitukseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vahvistetaan periaatteet, jotka 
koskevat Euroopan avaruusjärjestölle 
suoritettavaa korvausta, jonka on oltava 
suhteessa toteutettavien tehtävien 
vaikeuteen, markkinahintojen ja muiden 
osallistuvien tahojen, unioni mukaan 
lukien, maksujen mukainen ja joka voi 
tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; 
tällaiset maksut eivät saa kattaa 
yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin 
Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi 
antamiin toimiin.

– vahvistetaan periaatteet, jotka 
koskevat Euroopan avaruusjärjestölle 
suoritettavaa korvausta, jonka on oltava 
suhteessa toteutettavien tehtävien 
vaikeuteen ja muiden osallistuvien tahojen, 
unioni mukaan lukien, maksujen mukainen 
ja joka voi tarvittaessa perustua 
tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät 
saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät 
liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle 
tehtäväksi antamiin toimiin.

Perustelu

Monilla palveluilla ei ole mitään ”markkinahintoja”.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
Euroopan avaruusjärjestön rahoitusta ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
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ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

Perustelu

Copernicus-ohjelman rahoitus tulee Euroopan unionilta (70 prosenttia) ja Euroopan 
avaruusjärjestöltä (30 prosenttia).

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvostoon kuuluu 
kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja ja 
neljä komission edustajaa, joilla kaikilla 
on äänioikeus. Hallintoneuvostoon 
kuuluu myös yksi Euroopan parlamentin 
nimeämä jäsen, jolla ei ole äänioikeuksia.

1. Hallintoneuvostoon kuuluu 
kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja ja 
neljä komission edustajaa sekä yksi 
Euroopan parlamentin nimeämä edustaja, 
joilla kaikilla on äänioikeus.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka vuosi 
kertomuksen tämän ohjelman 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on 
tietoa muun muassa riskinhallinnasta, 
kokonaiskustannuksista, vuosittaisista 
toimintakuluista, tarjouskilpailujen 
tuloksista, saaduista tuloista, 
aikatauluista sekä ohjelman ja viraston 
tuloksista.
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