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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et komisjon osutab oma teatises „Euroopa kosmosestrateegia“ sellele, et 

Euroopa kosmosetööstus on muutumas järjest rohkem ülemaailmse väärtusahela osa ning 

arendab eelkõige asjade interneti vallas uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mis on ka 

kosmosevaldkonnast väljaspool asuvate ettevõtete jaoks äärmiselt olulised ja mida on 

võimalik teha tarbijate jaoks kasutuskõlblikuks; 

B. arvestades, et kosmos ei tähenda Euroopa kodanikele kulu, vaid investeeringut, ning et 

ELi ambitsioonikas kosmosestrateegia võib tagada Euroopa autonoomia ja positsiooni 

strateegilises kosmosevaldkonnas, edendades samal ajal majanduskasvu, suurendades 

konkurentsivõimet ja luues kosmosega seotud tootmises, tegevuses ja järgneval 

teenusteturul töökohti; 

1. kutsub komisjoni üles ergutama kosmosesektori konkurentsivõimet ja innovatsiooni 

mudelite abil, mis ei tugine üksnes struktuuri- ja investeerimisfondidele, vaid ka 

erasektorile valdkondades, kus selle osalus on oluline; rõhutab, et ambitsioonikaid 

teadusuuringuid kosmose valdkonnas tuleks toetada heldekäelise ja tulevikku suunatud 

lähenemisviisiga, arvestades asjaolu, et positiivse investeerimiskliima loomiseks 

järeltööstuses on vajalik taristu ja teenuste pikaajaline tagamine, lisaks tuleb leida viise, 

kuidas toetada rahaliselt ja mitterahaliselt tööstusega seotud ja rakendusteaduste 

valdkonna teadusuuringuid ning baasuuringuid kosmose valdkonnas, kuna sellel on otsene 

mõju rakendustehnoloogiale ja see annab sektorile kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, mis 

on innovatsiooni jaoks kõige olulisem tegur; 

2. nõuab, et komisjon analüüsiks kosmosealase turu toimimist nii kanderakettide kui ka 

kosmoseseadmete sektoris ning neid kasutavate teenuste valdkonnas; palub, et komisjon 

tagaks raamistiku kokkusobimise konkurentsivõimelise lähenemisviisiga, mis julgustaks 

Euroopa tarnijaid liikuma edasi teistele turgudele; 

3. toonitab, et kosmosetehnoloogia riiklike teadusuuringute tulemuste kasutamine 

ühiskonnas laiemalt võib anda ELi mitmesuguste peamiste poliitiliste prioriteetide jaoks 

konkurentsivõimelisi ja valdkondadevahelisi lahendusi, aidates sellega lähendada ja 

ühtlustada pakutud poliitilisi lahendusi, eriti sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, 

ressursside säästev majandamine, ränne, piirikontroll, inimeste ühendamine liidu 

äärepoolsetel aladel ning katkestusteta ühenduste vajadus tulevastes 5G võrkudes; 

4. palub komisjonil tagada programmide EGNOS, Galileo ja Copernicus piisav rahastamine 

ning elujõulised meetmed nende turule viimiseks ning toetada kosmoseandmetel ja -

teenustel põhinevate rakenduste arengut, et edendada selles sektoris integreeritud ja 

kompaktset ühtset turgu, eriti seetõttu, et kosmosevaldkonna lahenduste potentsiaali ei ole 

veel täielikult ära kasutatud ning seda sektorit tuleb paremini siduda teiste poliitika- ja 

majandusvaldkondadega ELi ja liikmesriikide tasandil; juhib sellega seoses tähelepanu 

asjaolule, et kosmosetehnoloogia kasutamine võib anda hoogu majanduskasvule ja luua 

töökohti; 
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5. nõuab, et komisjon edendaks alternatiivsete kanderakettide tehnoloogiate arengut ja 

rakendaks kõikide kanderakettide ja kosmoseseadmete puhul ökodisaini põhimõtteid; 

6. märgib, et kõik kosmosesüsteemid põhinevad infotehnoloogial, mis on seisnud silmitsi 

järjest suurema arvu tarkvararünnakute all, mis võib tõsiselt ohustada andmete, sealhulgas 

satelliidifotode, geopositsioneerimisteabe ja satelliitside usaldusväärsust; 

7. palub seepärast, et komisjon teeks koostööd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindajaga ning nende liikmesriikidega, kes on 1967. aasta nn avakosmoselepingu ja 

vastava vastutuse konventsiooni allakirjutanud riigid, et edendada avakosmoses 

vastutustundliku käitumise rahvusvahelisi põhimõtteid, lähtudes tõsiasjast, et kosmos on 

inimkonna ühine pärand. ning töötaks selle nimel, et avakosmoseleping ja Kuud käsitlev 

leping saaksid ÜRO ja teiste asjakohaste rahvusvaheliste foorumite raames üleüldise 

heakskiidu; 

8. rõhutab, et on vaja kiiresti kaotada vastutuse konventsiooni artiklis 2 sisalduv õiguslik 

lünk ja tagada, et riike, kes küberrünnakuid kosmosesüsteemidele mahitavad, ergutavad 

või õhutavad, võetaks otseselt vastutusele; rõhutab, et riike, kes seda kohustust ei täida, 

tuleb pidada avakosmoselepingu artikli VI tähenduses vastutavaks; 

9. palub liikmesriikidel tagada, et kõikide kosmosevarade ja maapealsete seadete osas 

kasutataks laiaulatuslikult tugevat krüpteerimist ning kutsub üles rakendama kõiki 

meetmeid, et tagada sidesüsteemide turvalisus ja taristu vastupidavus; 

10. märgib, et kaugseiresatelliitide või kaugseiresüsteemide majanduslik kasutus on muutunud 

igapäevaseks reaalsuseks ning toonud ühiskonnale märkimisväärset tulu; 

11. rõhutab, et tuleb hoolitseda selle eest, et kaugseiresüsteemide kommertsialiseerumine toob 

kasu ELi tarbijatele ja ettevõtjatele, eelkõige VKEdele; rõhutab lisaks, et kuna on vaja 

tagada korralikult toimiv siseturg ning edendada kosmosetegevuste turvalisust, ohutust ja 

majandusarengut, tuleb kehtestada ühtsed eeskirjad, hoidmaks ära olukorda, kus erinevad 

eeskirjad moonutavad siseturul konkurentsi või tekitavad ebaühtlaseid julgeolekuohtusid; 

nõuab, et loodaks ühtsete eeskirjadega õigusraamistik, mis võimaldaks 

kaugseiresüsteemidega saadud andmed siseturul kättesaadavaks teha, nii et neid saaks 

uuesti kasutada lisaväärtust loovates protsessides, ning kaitsta neid andmeid loata 

juurdepääsu eest. 



 

AD\1127575ET.docx 5/6 PE602.751v02-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 8.6.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

29 

2 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel 

Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-

Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, 

Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, 

Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène 

Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, 

Sabine Verheyen 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper 

 



 

PE602.751v02-00 6/6 AD\1127575ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

29 + 

ALDE 

ECR 

ENF 

PPE 

 

S&D 

 

Verts/ALE 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

Mylène Troszczynski 

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, 

Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Lambert van Nistelrooij 

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, 

Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella 

Julia Reda, Igor Šoltes 

 

2 – 

PPE Markus Pieper, Sabine Verheyen 

 

1 0 

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


