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Audiitorid uurivad ELi kosmosevarade 
kasutamist  
Euroopa Kontrollikoda uurib, kui tõhusalt on Euroopa Komisjon edendanud nende teenuste 
kasutuselevõttu, mida pakuvad kaks ELi peamist kosmoseprogrammi, Copernicus ja Galileo. 
Selleks tegevuseks eraldati ELi eelarvest ajavahemikuks 2014–2020 ligikaudu 260 miljonit 
eurot. 

ELil on praegu kolm kosmoseprogrammi: Copernicus, mis pakub Maa kaugseire satelliitide 
edastatavaid andmeid; Galileo – globaalne satelliitnavigatsiooni- ja positsioneerimissüsteem; 
EGNOS – Euroopa piirkondlik satelliidipõhine tugisüsteem, mida kasutatakse globaalsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide toimimise parandamiseks. 2020. aasta lõpuks on EL kulutanud 
taristu kasutuselevõtuks ning satelliitide ja maapealsete jaamade käitamiseks kokku ligikaudu 19 
miljardit eurot. Komisjon on teinud ettepaneku kasutada selleks aastatel 2021–2027 veel 15,5 
miljardit eurot. 

EL ei ole maailmas ainus kosmoseteenuste pakkuja. Ameerika Ühendriigid on olnud Maa seire 
valdkonnas teerajajad (Landsat) ning käivitasid maailma esimese globaalse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GPS). Ka Hiinal, Venemaal ja teistel riikidel on oma ülemaailmsed 
satelliitnavigatsioonisüsteemid või Maa seire andmeid pakkuvad satelliidid. Eelnevat ja valdkonda 
investeeritud avaliku sektori vahendite suurust silmas pidades on komisjon rõhutanud vajadust 
maksimeerida ELi kosmosevarade kasutamist ja edendada kosmoseteenuste laialdast 
kasutuselevõttu. Nende teenuste laialdane kasutamine peaks samuti looma uusi töökohti, 
edendama tehnoloogilist innovatsiooni, suurendama tootlikkust ja aitama välja töötada paremat 
poliitikat, näiteks keskkonna- ja julgeolekupoliitika sektorites. 

Täna avaldasid audiitorid ELi kosmosevarasid ja nende kasutamist käsitleva audititutvustuse. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet 
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

„Pärast märkimisväärsete summade investeerimist on EList saanud kosmosepõhiste Maa seire- ja 
navigatsiooniteenuste valdkonnas ülemaailmse tähtsusega osaleja. Neid teenuseid ei kasutata 
aga ELi siseturul veel piisavalt laialdaselt,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige 
Mihails Kozlovs. „Meie auditiga tehakse eelkõige kindlaks, kas Euroopa Komisjoni 
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edendusmeetmed on olnud tõhusad, et maksimeerida sellest avaliku sektori investeeringust 
saadav kasu ELi maksumaksjatele ja majandusele tervikuna.“ 

Täpsemalt hinnatakse auditi käigus, kas komisjon edendab tõhusalt ELi peamiste 
kosmoseprogrammide pakutavate teenuste kasutamist. Eelkõige uurivad audiitorid, kas 

o komisjonil on tugev strateegia ELi oluliste kosmoseprogrammide teenuste ja andmete 
kasutamiseks;  

o kehtiv õigusraamistik hõlbustab teenuste ja andmete kasutamist;  
o komisjoni tegevuse abil on ka tegelikult õnnestunud edendada teenuste ja andmete 

kasutuselevõttu; 
o komisjon on selleks loonud nõuetekohase järelevalvesüsteemi. 

 

 

Toimetajatele  

ELil on praegu kolm kosmoseprogrammi: 
— Copernicus: maailma kõige suurem Maa seire programm. See toimib alates 2014. 

aastast ja kasutab praegu seitset orbiidil olevat satelliiti. Copernicuse programmi 
eesmärk on anda täpset teavet, mida saab kasutada keskkonna-, põllumajandus-, 
kliima-, julgeoleku- ja mereseire valdkonnas; 

— EGNOS: Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem. Alates 2009. aastast on 
see süsteem täiendanud globaalset asukoha määramise süsteemi (GPS). Egnos näitab 
GPSi andmete täpsust ning parandab signaali lennunduses, merel ja maismaal 
navigeerimiseks. 

— Galileo: Euroopa globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS). 1999. aastal 
käivitatud programmil on praegu orbiidil 26 satelliiti. Galileo eesmärk on pakkuda väga 
täpseid navigatsiooniteenuseid.  

 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aasta lõpus. 
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