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LYHYET PERUSTELUT

Avaruussijoitteiset palvelut ja sovellukset muovaavat unionin kansalaisten tämänhetkistä ja 
tulevaa hyvinvointia ja turvallisuutta sekä unionin teollisen perustan kilpailukykyä. Siksi on 
tärkeää tukea avaruustaloutta niin, että kaikki jäsenvaltiot, niiden kansalaiset ja niiden 
teollisuus voivat hyötyä täysin tästä avaruusohjelmasta.

Nykyaikainen, entistä turvallisempi, kilpailukykyinen, tehokas ja kestävä liikenneala liittyy 
tiiviisti avaruuspalveluihin. Navigointijärjestelmä ja maanseuranta parantavat 
liikennepalveluiden suorituskykyä, liikenteenhallintaa sekä integroitua liikennettä. Samalla ne 
voivat edistää monia muita sovelluksia ja innovoivia liiketoimintamahdollisuuksia 
liikennealalla.

Monissa unionin politiikkatoimissa on jo otettu huomioon avaruuden ja liikenteen 
yhdistäminen hankkeissa, kuten eCall, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä 
(ERTMS), SafeSeaNet jne., ja esiin nousee uusia haasteita, kuten miehittämättömät ajoneuvot 
ja ajoneuvojen itseohjautuvuus.

Avaruus- ja liikenneteknologian asianmukainen yhdistäminen tuo monia etuja globaalisti sekä 
unionin tasolla. Se esimerkiksi tehostaa liikenteenhallintaa ja vähentää päästöjä, ja sen avulla 
voidaan torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ongelmaa. Miehittämättömien ilma-alusten 
käytön lisääminen parantaa jakelua ja postipalveluita, ja entistä parempi lentojen seuranta 
vähentää lentojen peruutuksia ja melua.

Komission ehdotuksessa sulautetaan yhdeksi ohjelmaksi nykyiset Galileo, EGNOS ja 
Copernicus ja lisätään kaksi uutta aloitetta, SSA ja GOVSATCOM. Kuten Euroopan 
avaruuspolitiikassa ehdotetaan, täysin integroitu avaruusohjelma hyödyntää eri 
komponenttien välisiä synergiavaikutuksia, mikä parantaa vaikuttavuutta ja 
kustannustehokkuutta. Yksi johdonmukainen kehys edistää tulevia investointeja, parantaa 
näkyvyyttä ja lisää joustavuutta.

Komissio suhtautuu erittäin kunnianhimoisesti monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 
hyväksymiseen. Puheenjohtajavaltio Itävalta otti haasteen vastaan ja asetti nopean määräajan. 
Euroopan parlamentti on valmis toimimaan yhtä nopeasti.

Tämän tiukan ja kiireellisen määräajan vuoksi lausunnossa keskitytään ehdotuksen tiettyihin 
näkökohtiin, avaruusteknologian ja liikennealan väliseen yhteyteen, budjettiin, SSA- ja 
GOVSATCOM-järjestelmiin sekä monialaisiin toimiin, hallintoon, turvallisuuteen, 
kyberturvaan ja -turvallisuuteen, avaruusdiplomatiaan sekä avaruuteen pääsyyn.

Avaruusalalla on strateginen rooli, kun maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä tehdään 
älykkäämpää, tehokkaampaa, turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää ja integroidumpaa. 
Samalla kasvava ja innovoiva liikenneala lisää laadukkaiden ja ajantasaisten 
avaruuspalveluiden kysyntää.

Hallinnon suhteen Euroopan avaruusohjelmaviraston olisi varmistettava GALILEOn asema 
markkinoilla ja kannustettava kehittämään täysin yhteensopivia ja yhteentoimivia 
eurooppalaisia laitteita, kuten piirisarjoja ja vastaanottimia, jotka ovat täysin toimivia kaikissa 
liikennemuodoissa.
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Euroopan unioni ja jäsenvaltiot investoivat moniin kriittisiin infrastruktuureihin, joista monet 
ovat strategisia liikenneinfrastruktuureja ja joita on suojeltava. Koska paljon maata kiertäviä 
satelliittiryhmiä ja satelliitteja sekä avaruusromua on yhä enemmän, tästä aiheutuu paljon 
”liikennettä”, johon liittyvä yhteentörmäysten riski vaarantaa toimien turvallisuuden. Lisäksi 
erilaiset ennakoimattomat tapahtumat, kuten ”avaruussää”, voivat uhata kansalaisten 
turvallisuutta ja häiritä avaruudessa sijaitsevan ja maahan sijoitetun infrastruktuurin toimintaa.

Satelliittiviestinnän turvallinen ja taattu saanti on välttämätön väline turvallisuusalan 
toimijoille. GOVSATCOM-osa on hyvin tärkeä liikenteelle etenkin arktisissa 
merikuljetuksissa, lentoliikenteen hallinnassa sekä miehittämättömien ilma-alusten 
valvonnassa ja ohjaamisessa.

Tässä lausunnossa korostetaan kyberturvan ja -turvallisuuden merkitystä. Sekä avaruudessa 
että maassa olevaan unionin avaruusinfrastruktuuriin liittyvä kyberturvallisuus on keskeisellä 
sijalla varmistettaessa järjestelmien toiminnan jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä 
jatkuvasti sekä tarjota tarvittavia palveluita. Avaruuspolitiikka voi edistää liikenteen 
turvallisuutta meri-, maantie- ja ilmaliikenteessä sekä liikenteenharjoittajien ja matkustajien 
turvallisuutta.

Avaruusohjelman olisi taattava riippumaton ja kilpailukykyinen pääsy avaruuteen ja 
edistettävä yhteistyötä muiden globaalien strategisten kumppanien kanssa, jotta voidaan 
välttää päällekkäisyyksiä ja edistää todellista taloudellista diplomatiaa alalla.

Vaikka lausunnossa ei käsitelläkään kaikkia artikloita tai johdanto-osan kappaleita, esittelijä 
voi silti päättää ehdottaa joitakin muutoksia tarkistusten avulla. Aikarajoitusten vuoksi 
esittelijä haluaa mieluummin esittää keskeisiä kysymyksiä koskevan johdonmukaisen 
menettelytavan.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Avaruusteknologiasta, -datasta ja 
-palveluista on tullut välttämätön osa 
eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja 
niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien 
strategisten etujen turvaamisessa. Unionin 
avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman 

(1) Avaruusteknologiasta, -datasta ja 
-palveluista on tullut välttämätön osa 
eurooppalaisten jokapäiväistä elämää, ja 
niillä on keskeisen tärkeä merkitys monien 
strategisten etujen turvaamisessa. Unionin 
avaruusteollisuus on jo nyt yksi maailman 
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kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden 
ilmaantuminen ja uuden teknologian 
kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden 
perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on 
olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu 
jatkossakin johtaviin kansainvälisiin 
toimijoihin, että sillä on laaja 
toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se 
edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja 
tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä 
ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten 
ja innovatiivisten yritysten osalta.

kilpailukykyisimmistä. Uusien toimijoiden 
ilmaantuminen ja uuden teknologian 
kehitys mullistavat kuitenkin teollisuuden 
perinteisiä malleja. Tämän vuoksi on 
olennaisen tärkeää, että unioni kuuluu 
jatkossakin johtaviin kansainvälisiin 
toimijoihin, että sillä on laaja 
toiminnanvapaus avaruusalalla ja että se 
edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja 
tukee avaruusalan yritysten kilpailukykyä 
ja innovointivalmiuksia, erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten, startup-yritysten 
ja innovatiivisten yritysten osalta. Samalla 
on tärkeää luoda asianmukaiset 
olosuhteet, joilla taataan yhtäläiset 
toimintaedellytykset avaruusalan 
tärkeimpien kilpailijoiden kanssa.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni on laatinut omia 
avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-
luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan 
geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, 
jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo 
ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin 
kansalaisten tarpeisiin että eri alojen 
politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden 
jatkuvuus olisi varmistettava, mutta 
samalla niitä on myös kehitettävä, jotta ne 
pysyvät jaksossakin etulinjassa uuden 
teknologian kehittyessä ja digitaalisen ja 
tieto- ja viestintäteknologian murroksen 
edetessä, täyttävät käyttäjien tarpeet ja 
vastaavat politiikan painopisteitä, kuten 
ilmastonmuutos (arktisen alueen 
muutosten seuranta mukaan luettuna), 
turvallisuus ja puolustusala.

(3) Unioni on laatinut omia 
avaruusaloitteitaan ja -ohjelmiaan 1990-
luvun lopulta lähtien; näitä ovat Euroopan 
geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, 
jäljempänä ’EGNOS’, ja sittemmin Galileo 
ja Copernicus, joilla vastataan sekä unionin 
kansalaisten tarpeisiin että eri alojen 
politiikan vaatimuksiin. Näiden aloitteiden 
jatkuvuus olisi varmistettava, mutta 
samalla niiden käyttöönottoa ja käyttöä on 
myös kehitettävä, jotta ne pysyvät 
jaksossakin etulinjassa uuden teknologian 
kehittyessä ja auttavat toteuttamaan
digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologian 
sekä liikennealan murroksen, täyttävät 
käyttäjien uudet tarpeet ja vastaavat 
politiikan painopisteitä kaikilla 
asianomaisilla aloilla, etenkin 
liikenteessä.
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Tarkistus 3

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, mukaan lukien vaihtoehtoiset 
laukaisumenetelmät ja innovatiiviset 
järjestelmät tai palvelut, 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.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan vahvistaa unionin 
avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen 
valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää 
omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava 
koko avaruusteollisuuden syntymistä, 
kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja 
innovoinnille suotuisan mallin luomista 
olisi tuettava Euroopan tasolla sekä 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
perustamalla avaruus- ja digitaalialan ja 
käyttäjien yhteisiä alustoja. Jotta unioniin 
sijoittautuneet avaruusyritykset voisivat 
menestyä, unionin olisi edistettävä niiden 
laajentumista, myös tukemalla niiden 
riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan 
startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole 
soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja 
perustamalla innovaatiokumppanuuksia 
(innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden 
hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla 
sopimuksella).

(5) Jotta voidaan vahvistaa unionin 
avaruusteollisuuden kilpailukykyä ja sen 
valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää 
omia järjestelmiään, unionin olisi tuettava 
koko avaruusteollisuuden syntymistä, 
kasvua ja kehitystä. Liiketoiminnalle ja 
innovoinnille suotuisan mallin luomista 
olisi tuettava Euroopan tasolla sekä 
alueellisella ja kansallisella tasolla, 
erityisesti, mutta ei ainoastaan, aloitteilla 
kuten perustamalla avaruus- ja 
digitaalialan ja käyttäjien yhteisiä alustoja. 
Avaruusalan yhteistyöalustojen olisi 
tehtävä yhteistyötä digitaali-
innovaatiokeskittymien kanssa 
yrittäjyyden ja taitojen edistämiseksi. Jotta
eurooppalaiset avaruusyritykset voisivat 
menestyä, unionin olisi edistettävä niiden 
laajentumista, myös tukemalla niiden 
riskirahoituksen saantia, sillä avaruusalan 
startup-yritysten saatavilla ei unionissa ole 
soveltuvaa yksityistä pääomarahoitusta, ja 
perustamalla innovaatiokumppanuuksia 
(innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden 
hankinta ensimmäisellä niitä koskevalla 
sopimuksella).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kattavuutensa ja globaalien 
haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta 
unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä 
’ohjelma’, on vahva kansainvälinen 
ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi 
voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja 
koordinoida toimintaa kansainvälisellä 

(6) Kattavuutensa ja globaalien 
haasteiden ratkaisupotentiaalinsa ansiosta 
unionin avaruusohjelmalla, jäljempänä 
’ohjelma’, on vahva kansainvälinen 
ulottuvuus. Komission olisi tämän vuoksi 
voitava hallinnoida sitä unionin puolesta ja 
koordinoida toimintaa kansainvälisellä 
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näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti 
unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen 
puolustamiseksi kansainvälisillä 
foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien 
ala, tukea unionin teknologiaa ja 
teollisuutta ja edistää koulutusalan 
yhteistyötä, kun muistetaan, että 
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 
välillä on tarpeen varmistaa 
vastavuoroisuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio edustaa unionia kansainvälisen 
Cospas–Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan 
liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien 
elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä 
Maailman ilmatieteen järjestössä.

näyttämöllä unionin puolesta, erityisesti 
unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen 
puolustamiseksi kansainvälisillä 
foorumeilla, mukaan lukien taajuuksien 
ala. Komission olisi vahvistettava 
taloudellista diplomatiaa voidakseen tukea 
unionin teknologiaa ja teollisuutta ja 
edistää koulutusalan yhteistyötä, kun 
muistetaan, että osapuolten oikeuksien ja 
velvollisuuksien välillä on tarpeen 
varmistaa vastavuoroisuus sekä 
tasapuolinen kilpailu kansainvälisellä 
tasolla. On erityisen tärkeää, että komissio 
edustaa unionia kansainvälisen Cospas–
Sarsat-ohjelman elimissä tai alaan 
liittyvissä YK:n elimissä, mukaan lukien 
elintarvike- ja maatalousjärjestö, sekä 
Maailman ilmatieteen järjestössä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa 
edistettävä vastuullista toimintaa 
avaruudessa ja ulkoavaruudessa ja 
tutkittava mahdollisuutta liittyä 
asiaankuuluviin YK:n yleissopimuksiin.

(7) Komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden ja korkean edustajan kanssa 
edistettävä vastuullista toimintaa 
avaruudessa ja ulkoavaruudessa, erityisesti 
tarjoamalla ratkaisuja avaruusromun 
lisääntymisen torjumiseen, ja tutkittava 
mahdollisuutta liittyä asiaankuuluviin 
YK:n yleissopimuksiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ohjelmalla on samanlaisia 
tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, 
joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, 
InvestEU-rahasto, Euroopan 
puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) 

(8) Ohjelmalla on samanlaisia 
tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, 
joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, 
InvestEU-rahasto, Euroopan 
puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) 
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[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin 
kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi 
säädettävä näistä ohjelmista saatavasta 
kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä 
edellytyksellä että rahoitus koskee samoja 
kustannuseriä, erityisesti unionin 
ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta 
koskevilla järjestelyillä, kun 
hallintomääräykset sen mahdollistavat, 
joko peräkkäin, vuorotellen tai 
yhdistelemällä varoja, mukaan lukien 
toimien yhteisrahoitus siten, että 
mahdollisuuksien mukaan voidaan 
toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja 
rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman 
täytäntöönpanon aikana komission olisi 
tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden 
aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien 
kanssa, mikä mahdollistaisi 
mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen 
käytön, innovaatiokumppanuudet sekä 
kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta 
yhdistävät toimet.

[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin 
kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi 
säädettävä näistä ohjelmista saatavasta 
kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä 
edellytyksellä että rahoitus koskee samoja 
kustannuseriä, erityisesti unionin 
ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta 
koskevilla järjestelyillä, kun 
hallintomääräykset sen mahdollistavat, 
joko peräkkäin, vuorotellen tai 
yhdistelemällä varoja, mukaan lukien 
toimien yhteisrahoitus siten, että 
mahdollisuuksien mukaan voidaan 
toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja 
rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman 
täytäntöönpanon aikana komission olisi 
tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden 
aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien 
kanssa, mikä mahdollistaisi 
mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen 
käytön, innovaatiokumppanuudet sekä 
kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta 
yhdistävät toimet. On tärkeää varmistaa 
Euroopan horisontti -ohjelman ja muiden 
unionin ohjelmien sekä muiden 
avaruusohjelman komponenttien avulla 
kehitettyjen ratkaisujen jatkuvuus.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän ohjelman poliittisia 
tavoitteita käsitellään myös rahoitus- ja 
investointitoimia varten avustuskelpoisina 
aloina InvestEU-rahaston 
rahoitusvälineissä ja talousarviotakuussa, 
erityisesti sen kestävän infrastruktuurin ja 
tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation 
politiikanalojen ikkunoiden mukaisesti. 
Rahoitustukea olisi myös käytettävä 
toimiin, joilla käsitellään oikeasuhteisesti 
markkinoiden toimintapuutteita tai 
optimaalista heikompia 
investointitilanteita, eikä toimien pitäisi 

(9) Tämän ohjelman poliittisia 
tavoitteita käsitellään myös rahoitus- ja 
investointitoimia varten avustuskelpoisina 
aloina InvestEU-rahaston 
rahoitusvälineissä ja talousarviotakuussa, 
erityisesti sen kestävän infrastruktuurin ja 
tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation 
politiikanalojen ikkunoiden mukaisesti. 
Rahoitustukea olisi myös käytettävä 
lisäämään investointeja toimiin, joilla 
käsitellään oikeasuhteisesti markkinoiden 
toimintapuutteita tai optimaalista 
heikompia investointitilanteita, eikä 
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olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen 
kanssa tai syrjäyttää sitä tai vääristää 
kilpailua sisämarkkinoilla. Toimissa olisi 
oltava selkeä Euroopan tasoinen lisäarvo.

toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen 
rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä tai 
vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 
Toimissa olisi oltava selkeä Euroopan 
tasoinen lisäarvo.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ohjelman olisi hyödynnettävä 
avaruus- ja liikennealan välisiä 
synergioita ottaen huomioon, että 
avaruusteknologialla on keskeinen rooli, 
kun maa-, meri-, lento- ja 
avaruusliikenteestä kehitetään 
älykkäämpää, tehokkaampaa, 
turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää 
ja integroidumpaa samanaikaisesti kun 
innovatiivisen ja ajantasaisen 
avaruusteknologian kysyntä kasvavalla ja 
innovatiivisella liikennesektorilla 
lisääntyy.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissio on vastuussa unionin 
yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman 
toteuttaminen, sitä koskevan 
kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman 
käytön edistäminen kuuluvat komission 
tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja 
osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla, komission olisi 
voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. 
Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset 
vahvistaa järjestelmien ja palveluiden 
kehityksen kannalta tarpeelliset keskeiset 
tekniset ja toiminnalliset eritelmät.

(27) Komissio on vastuussa unionin 
yleisen edun edistämisestä, joten ohjelman 
toteuttamisen valvonta, sitä koskevan 
kokonaisvastuun kantaminen ja ohjelman 
käytön edistäminen kuuluvat komission 
tehtäviin. Jotta eri osapuolten resursseja ja 
osaamista voitaisiin hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla, komission olisi 
voitava siirtää tiettyjä tehtäviä muille. 
Lisäksi komissiolla on parhaat edellytykset 
vahvistaa järjestelmien ja palveluiden 
kehityksen kannalta tarpeelliset korkean 
tason vaatimukset.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Euroopan unionin 
avaruusohjelmaviraston, jäljempänä 
’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan 
asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla 
perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka 
on sen seuraaja, on tarkoitus edistää 
unionin avaruusohjelmaa, erityisesti 
turvallisuuden osalta. Tietyt ohjelman 
turvallisuuteen ja edistämiseen liittyvät 
tehtävät olisi sen vuoksi annettava 
avaruusohjelmavirastolle. Erityisesti 
turvallisuuden osalta, kun otetaan 
huomioon avaruusohjelmaviraston 
kokemus tällä alalla, sen olisi oltava 
vastuussa turvallisuusjärjestelyiden 
hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin 
toimissa avaruusalalla. Lisäksi sen olisi 
hoidettava komission sille siirtämät 
tehtävät yhdellä tai useammalla 
rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat 
useita muita ohjelmaan liittyviä 
erityistehtäviä.

(28) Euroopan unionin 
avaruusohjelmaviraston, jäljempänä 
’avaruusohjelmavirasto’, jolla korvataan 
asetuksen (EU) N:o 912/2010 nojalla 
perustettu Euroopan GNSS-virasto ja joka 
on sen seuraaja, on tarkoitus edistää 
unionin avaruusohjelmaa, erityisesti 
turvallisuuden, viestinnän, käytön 
omaksumisen, markkinasovellusten 
kehittämisen, hyödyntämisen jne. osalta. 
Tietyt ohjelman turvallisuuteen ja
kyberturvallisuuteen sekä palvelujen ja 
ketjun loppupäässä olevien alojen
edistämiseen liittyvät tehtävät olisi sen 
vuoksi annettava avaruusohjelmavirastolle. 
Erityisesti turvallisuuden osalta, kun 
otetaan huomioon avaruusohjelmaviraston 
kokemus tällä alalla, sen olisi oltava 
vastuussa turvallisuusjärjestelyiden 
hyväksyntätehtävistä kaikissa unionin 
toimissa avaruusalalla. Lisäksi sen olisi 
hoidettava komission sille siirtämät 
tehtävät yhdellä tai useammalla 
rahoitusosuussopimuksella, jotka kattavat 
useita muita ohjelmaan liittyviä 
erityistehtäviä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Koska avaruuteen liittyvät toimet 
ovat tärkeitä unionin taloudelle ja unionin 
kansalaisten elämälle ja koska näihin 
järjestelmiin perustuvat järjestelmän ja 
sovellukset ovat luonteeltaan 

(32) Koska avaruuteen liittyvät toimet 
ovat tärkeitä unionin taloudelle ja unionin 
kansalaisten elämälle ja koska näihin 
järjestelmiin perustuvat järjestelmän ja 
sovellukset ovat luonteeltaan 
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kaksikäyttöisiä, ohjelman keskeisenä 
painopisteenä olisi oltava korkeatasoisen 
turvallisuuden saavuttaminen ja 
ylläpitäminen, erityisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen turvaamiseksi, myös 
turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisen 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
osalta.

kaksikäyttöisiä, ohjelman keskeisenä 
painopisteenä olisi oltava korkeatasoisen 
turvallisuuden saavuttaminen ja 
ylläpitäminen, erityisesti unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä matkustajien etujen 
turvaamiseksi, myös 
turvallisuusluokiteltujen ja arkaluonteisen 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen 
osalta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kun otetaan huomioon ohjelman 
ainoalaatuisuus ja monimutkaisuus sekä 
sen yhteydet turvallisuuteen, 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksynnässä 
olisi noudatettava tunnustettuja ja täysin 
vakiintuneita periaatteita. Näin ollen on 
välttämätöntä, että 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätoimet 
toteutetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuutta koskevan yhteisen vastuun 
pohjalta pyrkien rakentamaan 
yhteisymmärrystä ja ottaen mukaan kaikki 
ne, joita turvallisuuskysymys koskee, ja 
että pysyvää riskien seurantaa koskeva 
menettely pannaan täytäntöön. On myös 
erityisen tärkeää, että tekniset 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimet 
uskotaan alan ammattilaisille, jotka ovat 
asianmukaisesti pätevöityneet 
monimutkaisten järjestelmien 
hyväksyntään ja joista on tehty tasoltaan 
riittävä turvallisuusselvitys.

(35) Kun otetaan huomioon ohjelman 
ainoalaatuisuus ja monimutkaisuus sekä 
sen yhteydet turvallisuuteen, 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksynnässä 
olisi noudatettava tunnustettuja ja täysin 
vakiintuneita periaatteita. Näin ollen on 
välttämätöntä, että 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntätoimet 
toteutetaan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuutta koskevan yhteisen vastuun 
pohjalta pyrkien rakentamaan 
yhteisymmärrystä ja ottaen mukaan kaikki 
ne, joita turvallisuuskysymys koskee, ja 
että riskien seurantaa koskeva pysyvä
menettely pannaan täytäntöön. On myös 
erityisen tärkeää, että tekniset 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimet 
uskotaan alan ammattilaisille, jotka ovat 
asianmukaisesti pätevöityneet 
monimutkaisten järjestelmien 
hyväksyntään ja joista on tehty tasoltaan 
riittävä turvallisuusselvitys.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(36 a) Sekä avaruudessa että maassa 
olevan eurooppalaisen 
avaruusinfrastruktuurin 
kyberturvallisuus on keskeisellä sijalla 
varmistettaessa järjestelmien toiminnan 
jatkuvuus ja niiden kyky toteuttaa tehtäviä 
keskeytyksettä sekä tarjota tarvittavia 
palveluita.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Yhdessä parannettujen 
viestintäominaisuuksien kanssa erittäin 
tarkka satelliittipaikannus edistää 
nykyaikaista ja luotettavaa auto-, lento- ja 
laivaliikennettä. Sillä voidaan optimoida 
kalustonhallinta, alusten jäljitettävyys, 
törmäyksen esto, nopeusvalvonta, alusten 
ohjausavustus ja monia muita 
kuljetukseen liittyviä näkökohtia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) EGNOSilla pyritään parantamaan 
olemassa olevien maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti 
Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen 
signaalien laatua. EGNOSin palveluiden 
olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti 
Euroopassa ja joihin tätä asetusta 
sovellettaessa luetaan Azorit, 
Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena 
on näiden alueiden kattaminen vuoden 
2025 loppuun mennessä. EGNOSin 
tarjoamien palveluiden maantieteellistä 
peittoaluetta voitaisiin teknisen 

(40) EGNOSilla pyritään parantamaan 
olemassa olevien maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien, erityisesti 
Galileo-järjestelmän, lähettämien avointen 
signaalien laatua. EGNOSin palveluiden 
olisi katettava ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
alueet, jotka sijaitsevat maantieteellisesti 
Euroopassa ja joihin tätä asetusta 
sovellettaessa luetaan Azorit, 
Kanariansaaret ja Madeira, ja tavoitteena 
on näiden alueiden kattaminen vuoden 
2025 loppuun mennessä. EGNOSin 
tarjoamien palveluiden maantieteellistä 
peittoaluetta voitaisiin teknisen 
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toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen 
turvaavan palvelun osalta kansainvälisten 
sopimusten perusteella laajentaa myös 
muualle maailmaan. Rajoittamatta 
asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] 
soveltamista ja ilmailutarkoituksiin 
vaadittavaa Galileon palvelun laadun 
seurantaa olisi huomattava, että vaikka 
Galileon lähettämiä signaaleja voidaan 
tehokkaasti käyttää lentokoneiden 
paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai 
alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS 
Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen 
hallinnan palveluina (ATM) ja 
lennonvarmistuspalveluina (ANS).

toteutettavuuden rajoissa ja ihmishengen 
turvaavan palvelun osalta kansainvälisten 
sopimusten perusteella laajentaa myös 
muualle maailmaan. Rajoittamatta 
asetuksen 2018/XXXX [EASA-asetus] 
soveltamista ja ilmailutarkoituksiin 
vaadittavaa Galileon palvelun laadun ja 
turvallisuuden seurantaa olisi huomattava, 
että vaikka Galileon lähettämiä signaaleja 
voidaan tehokkaasti käyttää lentokoneiden 
paikantamiseen, ainoastaan paikalliset tai 
alueelliset lisäjärjestelmät kuten EGNOS 
Euroopassa voivat toimia ilmaliikenteen 
hallinnan palveluina (ATM) ja 
lennonvarmistuspalveluina (ANS).

Perustelu

Ehdotuksessa käsitellään turvanäkökohtien merkitystä, mutta siinä ei korosteta tarpeeksi 
varsinkin liikennealan kannalta yhtä tärkeitä turvallisuusnäkökohtia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) On välttämätöntä, että Galileo- ja 
EGNOS-järjestelmän tarjoamien 
palveluiden jatkuvuus, kestävyys ja tuleva 
saatavuus turvataan. Muuttuvassa 
ympäristössä ja nopeasti kehittyvillä 
markkinoilla myös niiden kehittämistä olisi 
jatkettava ja näiden järjestelmien uusia 
sukupolvia olisi valmisteltava.

(41) On välttämätöntä, että Galileo- ja 
EGNOS-järjestelmän tarjoamien 
palveluiden jatkuvuus, kestävyys, 
turvallisuus ja tuleva saatavuus turvataan. 
Muuttuvassa ympäristössä ja nopeasti 
kehittyvillä markkinoilla myös niiden 
kehittämistä olisi jatkettava ja näiden 
järjestelmien uusia sukupolvia olisi 
valmisteltava.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Galileon ja EGNOSin tarjoamien 
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palvelujen ja toimintaketjun loppupäässä 
olevien palvelujen hyödyntämisen tueksi 
erityisesti liikennealalla toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi luoda 
kansainvälisellä tasolla pätevät yleiset 
standardit ja sertifioinnit.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta Galileon ja EGNOSin 
yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt 
voidaan maksimoida, erityisesti 
turvallisuuden alalla, olisi edistettävä 
EGNOSin ja Galileon tarjoamien 
palveluiden käyttöä muissa unionin 
politiikoissa, kun tämä on perusteltua ja 
hyödyllistä.

(46) Jotta Galileon ja EGNOSin 
yhteiskunnallis–taloudelliset hyödyt 
voidaan maksimoida, erityisesti turva- ja 
turvallisuusalalla sekä ympäristöön 
liittyvän kestävyyden ja liikkuvuuden 
suhteen, olisi edistettävä EGNOSin ja 
Galileon tarjoamien palveluiden käyttöä 
muissa unionin politiikoissa, erityisesti 
liikennealalla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Copernicuksella pitäisi varmistaa 
maanhavainnointi- ja 
geoinformaatiopalveluiden kannalta 
autonominen ympäristöosaamisen ja 
keskeisen teknologian saanti, jotta unioni 
voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti 
muun muassa ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, 
turvallisuuden sekä digitaalitalouden alalla.

(47) Copernicuksella pitäisi varmistaa 
maanhavainnointi- ja 
geoinformaatiopalveluiden kannalta 
autonominen ympäristöosaamisen ja 
keskeisen teknologian saanti, jotta unioni 
voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti 
muun muassa ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, liikenteen, 
pelastustoiminnan, turvallisuuden sekä 
digitaalitalouden alalla.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(52) Datan hankinnan osalta 
Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi 
pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä 
nykyistä avaruusinfrastruktuuria, 
valmistelemaan elinkaarensa loppuun 
tulleiden satelliittien korvaamista pitkällä 
aikavälillä ja käynnistämään uusia 
hankkeita, joissa käsitellään uusia 
seurantajärjestelmiä, jotta vastaamista 
maailmanlaajuiseen ilmastomuutokseen 
(esimerkiksi ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen seuranta) 
voidaan tukea. Copernicuksen mukaisissa 
toimissa olisi laajennettava 
maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta 
napa-alueilla ja tuettava 
ympäristövaatimusten noudattamisen 
varmistamista, lakisääteistä 
ympäristöseurantaa ja -raportointia ja 
innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten 
viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja 
tehostettu metsäpalojen seuranta). 
Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa 
pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää 
mahdollisimman hyvin aiemmalla 
rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt 
investoinnit, ja samalla tarkastella uusia 
toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla 
täydennetään Copernicuksen valmiuksia. 
Copernicuksen olisi myös rakennuttava 
toimiville kumppanuussuhteille 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
edelleen kehittää ohjelman 
turvallisuusulottuvuutta soveltuvien 
hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin 
turvallisuuden alalla voidaan vastata 
käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

(52) Datan hankinnan osalta 
Copernicuksen mukaisissa toimissa pitäisi 
pyrkiä täydentämään ja pitämään yllä 
nykyistä avaruus- ja maasegmentti-
infrastruktuuria, valmistelemaan 
elinkaarensa loppuun tulleiden satelliittien 
korvaamista pitkällä aikavälillä ja 
käynnistämään uusia hankkeita, joiden 
toteutettavuutta Euroopan 
avaruusjärjestö parhaillaan tutkii ja joissa 
käsitellään uusia seurantajärjestelmiä, jotta 
vastaamista maailmanlaajuiseen 
ilmastomuutokseen (esimerkiksi ihmisen 
toiminnan aiheuttamien hiilidioksidi- ja 
muiden kasvihuonekaasupäästöjen 
seuranta) voidaan tukea. Copernicuksen 
mukaisissa toimissa olisi laajennettava 
maailmanlaajuisen seurannan kattavuutta 
napa-alueilla ja tuettava 
ympäristövaatimusten noudattamisen 
varmistamista, lakisääteistä 
ympäristöseurantaa ja -raportointia ja 
innovatiivisia ympäristösovelluksia (kuten 
viljelmien seuranta, vesivarojen hallinta ja 
tehostettu metsäpalojen seuranta). 
Tällaisella toiminnalla Copernicuksessa 
pitäisi saada vipuvaikutuksia ja hyödyntää 
mahdollisimman hyvin aiemmalla 
rahoituskaudella (2014–2020) tehdyt 
investoinnit, ja samalla tarkastella uusia 
toiminta- ja liiketoimintamalleja, joilla 
täydennetään Copernicuksen valmiuksia. 
Copernicuksen olisi myös rakennuttava 
toimiville kumppanuussuhteille 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
edelleen kehittää ohjelman 
turvallisuusulottuvuutta soveltuvien 
hallinnointijärjestelmien mukaisesti, jolloin 
turvallisuuden alalla voidaan vastata 
käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(61) Copernicusta toteuttaessaan 
komission olisi tarvittaessa tukeuduttava 
Euroopan kansainvälisiin elimiin, joiden 
kanssa sillä jo on kumppanuussuhde, 
erityisesti Euroopan avaruusjärjestöön, 
avaruusresurssien kehittämisen ja 
hankinnan, datan saannin sekä 
kohdennettujen hankkeiden toiminnan 
osalta. Komission olisi tukeuduttava 
Euroopan sääsatelliittijärjestöön 
(Eumetsat) kohdennettujen hankkeiden 
toteuttamisessa järjestön asiantuntemuksen 
ja toimeksiannon mukaisesti. Palveluiden
alalla komission olisi asianmukaisesti 
hyödynnettävä unionin virastojen, kuten 
Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 
meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja-
ja rannikkovartioviraston, sekä Euroopan 
keskipitkien sääennusteiden keskuksen 
tarjoamia erityisiä valmiuksia ja EU:n 
investointeja, joita Mercator Oceanin 
kautta on jo tehty meriympäristön 
seurantapalveluihin. Turvallisuuden osalta 
unionin tasolla pyritään kattavaan 
toimintatapaan yhdessä korkean edustajan 
kanssa. Komission Yhteinen 
tutkimuskeskus (JRC) on ollut aktiivisesti 
mukana GMES-aloitteen alusta saakka ja 
on tukenut kehitystyötä Galileoa ja 
avaruussäätä varten. Asetuksen (EU) N:o 
377/2014 mukaisesti Yhteinen 
tutkimuskeskus hallinnoi Copernicuksen 
hätätilanteiden hallintapalvelua ja sen 
maakartoituspalvelun globaalia 
komponenttia; se osallistuu tuotteiden ja 
tietojen laatua ja tarkoitukseensopivuutta 
koskevaan tarkasteluun ja niiden 
jatkokehitykseen. Komission olisi 
hyödynnettävä edelleen Yhteisen 
tutkimuskeskuksen tieteellisiä ja teknisiä 
neuvoja ohjelman täytäntöönpanossa.

(61) Copernicusta toteuttaessaan 
komission olisi tarvittaessa tukeuduttava 
Euroopan kansainvälisiin elimiin, joiden 
kanssa sillä jo on kumppanuussuhde, 
erityisesti Euroopan avaruusjärjestöön, 
avaruusresurssien kehittämisen ja 
hankinnan, datan saannin sekä 
kohdennettujen hankkeiden toiminnan 
osalta. Komission olisi tukeuduttava 
Euroopan sääsatelliittijärjestöön 
(Eumetsat) kohdennettujen hankkeiden 
toteuttamisessa järjestön asiantuntemuksen 
ja toimeksiannon mukaisesti. Palveluiden 
alalla komission olisi asianmukaisesti 
hyödynnettävä unionin virastojen, kuten 
Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 
meriturvallisuusviraston ja Euroopan raja-
ja rannikkovartioviraston, sekä Euroopan 
keskipitkien sääennusteiden keskuksen 
tarjoamia erityisiä valmiuksia ja EU:n 
investointeja, joita Mercator Oceanin 
kautta on jo tehty meriympäristön 
seurantapalveluihin. Ilmastonmuutoksen 
torjunnan ja erityisesti Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanon sekä 
turvallisuuteen liittyvien kysymysten
osalta unionin tasolla pyritään kattavaan 
toimintatapaan yhdessä korkean edustajan 
kanssa. Komission Yhteinen 
tutkimuskeskus (JRC) on ollut aktiivisesti 
mukana GMES-aloitteen alusta saakka ja 
on tukenut kehitystyötä Galileoa ja 
avaruussäätä varten. Asetuksen (EU) N:o 
377/2014 mukaisesti Yhteinen 
tutkimuskeskus hallinnoi Copernicuksen 
hätätilanteiden hallintapalvelua ja sen 
maakartoituspalvelun globaalia 
komponenttia; se osallistuu tuotteiden ja 
tietojen laatua ja tarkoitukseensopivuutta 
koskevaan tarkasteluun ja niiden 
jatkokehitykseen. Komission olisi 
hyödynnettävä edelleen Yhteisen 
tutkimuskeskuksen tieteellisiä ja teknisiä 
neuvoja ohjelman täytäntöönpanossa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Äärimmäiset ja merkittävät 
avaruussäätapahtumat voivat uhata 
kansalaisten turvallisuutta ja häiritä 
avaruudessa sijaitsevan ja maahan 
sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. 
Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi 
vahvistettava avaruussäätä koskeva 
toiminto, jolla pyritään arvioimaan 
avaruussään riskejä ja niitä vastaavia 
käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta 
avaruussään riskeistä, varmistamaan 
käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden 
toimittaminen ja parantamaan 
jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa 
avaruussääpalvelua. Komission olisi 
asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla 
avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, 
ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja 
teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä 
voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. 
Palveluiden toimittaminen unionin tasolla 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää 
kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia 
tutkimus- ja kehittämistoimia 
avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. 
Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi 
perustuttava olemassa oleviin kansallisiin 
ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi 
mahdollistettava jäsenvaltioiden laaja 
osallistuminen ja yksityisen sektorin 
mukaantulo.

(70) Äärimmäiset ja merkittävät 
avaruussäätapahtumat voivat uhata 
kansalaisten turvallisuutta ja häiritä 
avaruudessa sijaitsevan ja maahan 
sijoitetun infrastruktuurin toimintoja. 
Osana ohjelmaa olisi sen vuoksi 
vahvistettava avaruussäätä koskeva 
toiminto, jolla pyritään arvioimaan 
avaruussään riskejä ja niitä vastaavia 
käyttäjien tarpeita, lisäämään tietoisuutta 
avaruussään riskeistä, varmistamaan 
käyttäjälähtöisten avaruussääpalveluiden 
toimittaminen ja parantamaan 
jäsenvaltioiden valmiuksia tuottaa 
avaruussääpalvelua. Komission olisi 
asetettava tärkeysjärjestykseen alat, joilla 
avaruussääpalveluita on tarkoitus tarjota, 
ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, riskit ja 
teknologinen valmius. Pitkällä aikavälillä 
voidaan vastata muiden alojen tarpeisiin. 
Palveluiden toimittaminen unionin tasolla 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti edellyttää 
kohdennettuja, koordinoituja ja jatkuvia 
tutkimus- ja kehittämistoimia 
avaruussääpalveluiden kehityksen tueksi. 
Avaruussääpalveluiden toimittamisen olisi 
perustuttava olemassa oleviin kansallisiin 
ja unionin valmiuksiin, ja siinä olisi 
mahdollistettava jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden laaja 
osallistuminen ja yksityisen sektorin 
mukaantulo.

Perustelu

Muutosta ehdotetaan, jotta voidaan hyödyntää ESA:n ja EUMETSATin kaltaisten järjestöjen 
avaruussäähän liittyviä valmiuksia.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Komission valkoisessa kirjassa 
Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n 
jäsenvaltion valtion- tai hallitusten 
johtajien antamassa Rooman julistuksessa26

ja useissa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että 
EU on keskeisessä asemassa, kun 
varmistetaan, että Eurooppa on turvallinen 
ja sopeutumiskykyinen ja kykenee 
vastaamaan esimerkiksi alueellisten 
konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja 
kasvavien muuttopaineiden asettamiin 
haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen 
ja taattu saanti on turvallisuusalan 
toimijoille välttämätön väline, ja tämän 
keskeisen turvallisuusresurssin 
yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin 
tasolla vahvistaa unionia, joka suojelee 
kansalaisiaan.

(71) Komission valkoisessa kirjassa 
Euroopan tulevaisuudesta25, EU:n 27:n 
jäsenvaltion valtion- tai hallitusten 
johtajien antamassa Rooman julistuksessa26

ja useissa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmissa muistutetaan siitä, että 
EU on keskeisessä asemassa, kun 
varmistetaan, että Eurooppa on kestävä, 
turvallinen ja sopeutumiskykyinen ja 
kykenee vastaamaan esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen, alueellisten 
konfliktien, terrorismin, kyberuhkien ja 
kasvavien muuttopaineiden asettamiin 
haasteisiin. Satelliittiviestinnän turvallinen 
ja taattu saanti on turvallisuusalan 
toimijoille välttämätön väline, ja tämän 
keskeisen turvallisuusresurssin 
yhdistäminen ja yhteiskäyttö unionin 
tasolla on tärkeää.

_________________ _________________

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017
DC2025&rid=1 

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017
DC2025&rid=1

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) GOVSATCOMin ensimmäisessä 
vaiheessa (noin vuoteen 2025 asti) 
käytetään nykyistä yksityisten toimijoiden 
ja jäsenvaltioiden kapasiteettia. Tässä 
ensimmäisessä vaiheessa palveluita otetaan 
käyttöön asteittain ja aluksi unionin tason 

(76) GOVSATCOMin ensimmäisessä 
vaiheessa (noin vuoteen 2025 asti) 
käytetään nykyistä yksityisten toimijoiden 
ja jäsenvaltioiden kapasiteettia. Tässä 
ensimmäisessä vaiheessa palveluita otetaan 
käyttöön asteittain. Jos ensimmäisen 



PE626.706v02-00 20/66 AD\1165367FI.docx

FI

käyttäjille. Jos ensimmäisen vaiheen 
aikana kysynnän ja tarjonnan tulevaa 
kehitystä koskeva yksityiskohtainen 
analyysi osoittaa, että toimintatapa on 
riittämätön kehittyvän kysynnän 
kattamiseksi, voidaan tehdä päätös toiseen 
vaiheeseen siirtymisestä ja uuden 
räätälöidyn avaruusinfrastruktuurin tai -
valmiuksien kehittämisestä yhden tai 
useamman julkisen ja yksityisen sektorin 
välisen kumppanuuden kautta, esimerkiksi 
unionin satelliittioperaattoreiden kanssa.

vaiheen aikana kysynnän ja tarjonnan 
tulevaa kehitystä koskeva 
yksityiskohtainen analyysi osoittaa, että 
toimintatapa on riittämätön kehittyvän 
kysynnän kattamiseksi, voidaan tehdä 
päätös toiseen vaiheeseen siirtymisestä ja 
uuden räätälöidyn avaruusinfrastruktuurin 
tai -valmiuksien kehittämisestä yhden tai 
useamman julkisen ja yksityisen sektorin 
välisen kumppanuuden kautta, esimerkiksi 
unionin satelliittioperaattoreiden kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Satelliittiviestinnän käyttäjille 
kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta 
ovat käyttäjälaitteet. EU:n 
GOVSATCOMia koskeva toimintatapa 
mahdollistaa sen, että useimmat käyttäjät 
voivat edelleen käyttää olemassa olevia 
käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-
palveluihin, kun laitteissa käytetään 
unionin teknologioita.

(78) Satelliittiviestinnän käyttäjille 
kaikkein tärkein operationaalinen rajapinta 
ovat käyttäjälaitteet. EU:n 
GOVSATCOMia koskevan toimintatavan 
olisi mahdollistettava se, että käyttäjät 
voivat edelleen käyttää olemassa olevia 
käyttäjälaitteitaan GOVSATCOM-
palveluihin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti Tarkistus

(86) Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri 
voi edellyttää lisätutkimusta ja -
innovointia, jota voidaan tukea Euroopan 
horisontti -ohjelmasta, kun pyritään 
johdonmukaisuuteen Euroopan 
avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin 
toimiin nähden. Synergialla Euroopan 
horisontti -ohjelman kanssa olisi 
varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja 
innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan 

(86) Ohjelmaan osoitettu infrastruktuuri 
voi edellyttää lisätutkimusta ja -
innovointia, jota voidaan tukea Euroopan 
horisontti -ohjelmasta, kun pyritään 
johdonmukaisuuteen Euroopan 
avaruusjärjestön tällä alalla toteuttamiin 
toimiin nähden. Synergialla Euroopan 
horisontti -ohjelman kanssa olisi 
varmistettava, että avaruusalan tutkimus- ja 
innovointitarpeet tunnistetaan ja otetaan 
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osaksi tutkimuksen ja innovoinnin 
strategista suunnitteluprosessia. Ohjelman 
vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa 
ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja 
innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma 
mukaan luettuna, kehitettäessä 
läpimurtoratkaisuja erityisesti kestävän 
ravinnon ja luonnonvarojen, 
ilmastonmuutoksen seurannan, 
älykkäiden kaupunkien, automatisoitujen 
ajoneuvojen, turvallisuuden ja 
katastrofien hallinnan alalla. Euroopan 
horisontti -ohjelman mukaisessa 
strategisessa suunnitteluprosessissa 
yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, 
joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa 
infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja 
Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, 
erityisesti in situ -seurantaverkostot, 
muodostaa olannaiseen osan siitä in situ 
-seurantainfrastruktuurista, joka 
mahdollistaa Copernicus-palvelut.

osaksi tutkimuksen ja innovoinnin 
strategista suunnitteluprosessia. On 
tärkeää varmistaa Euroopan horisontti -
ohjelmassa ja avaruusohjelman 
komponenttien operaatioissa kehitettyjen 
ratkaisujen välinen jatkuvuus. Ohjelman 
vapaasti saataville tarjoamaa avaruusdataa 
ja -palveluita käytetään tutkimukseen ja 
innovointiin, Euroopan horisontti -ohjelma 
mukaan luettuna, kehitettäessä 
läpimurtoratkaisuja tärkeimmissä unionin 
politiikoissa, erityisesti liikennealalla.
Euroopan horisontti -ohjelman mukaisessa 
strategisessa suunnitteluprosessissa 
yksilöidään tutkimus- ja innovointitoimet, 
joissa pitäisi hyödyntää unionin omistamaa 
infrastruktuuria, kuten Galileo, EGNOS ja 
Copernicus. Tutkimusinfrastruktuuri, 
erityisesti in situ -seurantaverkostot, 
muodostaa olannaiseen osan siitä in situ 
-seurantainfrastruktuurista, joka 
mahdollistaa Copernicus-palvelut.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Asetuksella (EU) N:o 912/2010 
perustettiin unionin virasto, Euroopan 
GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä 
Galileo- ja EGNOS-
satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. 
Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään
erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-
virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka 
eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia 
mutta myös muita ohjelman 
komponentteja, erityisesti 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää. 
Euroopan GNSS-viraston nimeä, tehtäviä 
ja organisatorisia näkökohtia on tämän 
vuoksi muutettava vastaavasti.

(87) Asetuksella (EU) N:o 912/2010 
perustettiin unionin virasto, Euroopan 
GNSS-virasto, hallinnoimaan tiettyjä 
Galileo- ja EGNOS-
satelliittinavigointiohjelmien kysymyksiä. 
Nyt käsillä olevassa asetuksessa säädetään 
erityisesti siitä, että Euroopan GNSS-
virastolle annetaan uusia tehtäviä, jotka 
eivät koske ainoastaan Galileo ja EGNOSia 
mutta myös muita ohjelman 
komponentteja, erityisesti 
turvallisuusjärjestelyiden hyväksyntää ja 
kyberturvallisuutta. Euroopan GNSS-
viraston nimeä, tehtäviä ja organisatorisia 
näkökohtia on tämän vuoksi muutettava 
vastaavasti.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Kun otetaan huomioon sen 
laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu 
Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-
viraston nimi olisi muutettava. Euroopan 
GNSS-virastossa olisi kuitenkin taattava 
toiminnan jatkuvuus, mukaan lukien 
oikeuksia ja velvoitteita, henkilöstöä ja 
tehtyjen päätösten voimassaoloa koskeva 
jatkuvuus.

(88) Kun otetaan huomioon sen 
laajentunut toimiala, joka ei enää rajoitu 
Galileoon ja EGNOSiin, Euroopan GNSS-
viraston nimi olisi muutettava. Kun 
komissio antaa virastolle tehtäviä, se 
varmistaa tehtävien hallinnan ja 
toteutuksen asianmukaisen rahoituksen 
sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit. Euroopan GNSS-virastossa olisi 
kuitenkin taattava toiminnan jatkuvuus, 
mukaan lukien oikeuksia ja velvoitteita, 
henkilöstöä ja tehtyjen päätösten 
voimassaoloa koskeva jatkuvuus.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’avaruussäätapahtumalla’ 
tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä 
auringon ja maan välisen 
avaruusympäristön vaihteluita, mukaan 
lukien auringon roihupurkaukset, auringon 
energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan 
massapurkaukset, jotka voivat johtaa 
aurinkomyrskyihin (geomagneettiset 
myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja 
ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa 
maahan;

2) ’avaruussäätapahtumalla’ 
tarkoitetaan luonnollisesti ilmeneviä 
auringon ja maan välisen 
avaruusympäristön vaihteluita, mukaan 
lukien auringon roihupurkaukset, auringon 
energiapartikkelit, aurinkotuuli ja koronan 
massapurkaukset, jotka voivat johtaa 
aurinkomyrskyihin (geomagneettiset 
myrskyt, aurinkosäteilymyrskyt ja 
ionosfäärin häiriöt), jotka voivat vaikuttaa 
maahan ja avaruudessa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin;

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST- 10) ’SST-datalla’ tarkoitetaan SST-
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ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden 
fyysisiä parametreja tai SST-ilmaisimien 
havainnoista johdettuja avaruusesineiden 
kiertorataparametreja avaruusesineiden 
valvonnan ja seurannan, jäljempänä ’SST’, 
komponentin puitteissa;

ilmaisimilla mitattuja avaruusesineiden ja 
avaruusromun fyysisiä parametreja tai 
SST-ilmaisimien havainnoista johdettuja 
avaruusesineiden kiertorataparametreja 
avaruusesineiden valvonnan ja seurannan, 
jäljempänä ’SST’, komponentin puitteissa;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19) ’SST-ilmaisimella’ tarkoitetaan 
laitetta tai laitteiden yhdistelmää, maahan 
tai avaruuteen sijoitettavia tutkia, lasereita 
ja teleskooppeja, joilla voidaan mitata 
avaruusesineiden fyysisiä parametreja, 
kuten kokoa, sijaintia ja nopeutta;

19) ’SST-ilmaisimella’ tarkoitetaan 
laitetta tai laitteiden yhdistelmää, maahan 
tai avaruuteen sijoitettavia tutkia, lasereita 
ja teleskooppeja, joilla voidaan mitata 
avaruusesineiden ja avaruusromun 
fyysisiä parametreja, kuten kokoa, sijaintia 
ja nopeutta;

Tarkistus 33

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, 
joilla varmistetaan itsenäinen avaruuteen 
pääsy kyberuhkien käsittelyä, 
innovatiivisen ja kilpailukykyisen 
avaruusalan edistämistä ja 
avaruusdiplomatian tukemista varten.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuottaa tai auttaa osaltaan a) tuottaa tai auttaa osaltaan 
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tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja 
tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia 
dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja 
mahdollisuuksien mukaan globaalilla 
tasolla, millä vastataan nykyisiin ja 
tuleviin tarpeisiin ja pystytään täyttämään 
unionin politiikan painopisteet, myös 
ilmastonmuutokseen sekä turvallisuuteen 
ja puolustukseen liittyvät;

tuottamaan laadukkaita, ajantasaisia ja 
tarvittaessa suojattuja avaruusaiheisia 
dataa, tietoja ja palveluja keskeytyksettä ja 
mahdollisuuksien mukaan globaalilla 
tasolla, tukea unionin ja sen 
jäsenvaltioiden näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vahvistaa toimia, joilla vastataan 
nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja unionin 
politiikan painopisteisiin, myös 
ilmastonmuutokseen sekä tehokkaaseen 
ja kestävään liikenteeseen liittyviin 
painopisteisiin;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maksimoida yhteiskunnallis-
taloudelliset hyödyt muun muassa 
edistämällä ohjelman komponenttien 
tuottamien datan, tietojen ja palveluiden 
mahdollisimman laajaa hyödyntämistä;

b) maksimoida yhteiskunnallis-
taloudelliset hyödyt muun muassa 
vahvistamalla toimintaketjun loppupäätä 
ja edistämällä sekä varmistamalla
ohjelman komponenttien tuottamien datan, 
tietojen ja palveluiden mahdollisimman 
laajaa hyödyntämistä;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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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 ja kansalaisten 
turvallisuutta, kyberturvallisuutta ja 
turvaa sekä unionin strategista autonomiaa 
etenkin teollisuuden ja teknologian osalta;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tunnustaa turvallisuuden 
lisääminen ja edistää sitä etenkin 
liikennealalla;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää unionin asemaa 
kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä 
johtavista avaruusalan toimijoista ja 
vahvistaa sen roolia tartuttaessa
globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa 
globaaleja aloitteita, myös 
ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen 
osalta.

d) edistää unionin asemaa 
kansainvälisissä yhteyksissä yhtenä 
johtavista avaruusalan toimijoista ja 
vahvistaa sen roolia tartuttaessa 
globaaleihin haasteisiin ja tuettaessa 
globaaleja aloitteita, myös 
ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen 
osalta kaikilla asianomaisilla aloilla ja 
etenkin liikenteessä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) vahvistaa unionin 
avaruusdiplomatiaa, edistää 
kansainvälistä yhteistyötä ja näin 
parantaa avaruutta koskevaa tietämystä, 
edistää unionin teknologiaa ja teollisuutta 
sekä tukea vastavuoroisuuden ja reilun 
kilpailun periaatetta kansainvälisellä 
tasolla;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) parantaa unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta eri aloilla, 
erityisesti liikenteessä (ilmailu, mukaan 
lukien miehittämättömät ilma-alukset, 
raideliikenne, laivaliikenne, 
maantiekuljetukset, itseohjautuvat 
ajoneuvot), infrastruktuurin 
rakentamisessa ja seurannassa, 
maakartoituksessa ja ympäristöalalla;

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) edistää kantorakettiohjelman 
etenemistä Euroopassa keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta



AD\1165367FI.docx 27/66 PE626.706v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a) Galileo ja EGNOS: toimittaa 
huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, 
paikannus-, navigointi- ja 
ajanmäärityspalveluita;

a) Galileo ja EGNOS: toimittaa 
huippuluokan, ja tarvittaessa suojattuja, 
paikannus-, navigointi- ja 
ajanmäärityspalveluita pitkällä aikavälillä 
ja varmistaa palvelujen jatkuvuus;

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Copernicus: toimittaa pitkällä 
aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa 
maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikan 
toteuttamista ja seurantaa ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen, 
pelastustoiminnan, turvallisuuden ja 
digitaalitalouden alalla;

b) Copernicus: toimittaa pitkällä 
aikavälillä tarjottavaa tarkkaa ja luotettavaa 
maanhavainnointidataa ja -tietoa, tukea 
unionin ja jäsenvaltioiden politiikan 
toteuttamista ja seurantaa ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, kestävyyden, 
liikenteen, automaation, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen, 
pelastustoiminnan, sisäisen ja ulkoisen 
turvallisuuden ja digitaalitalouden ja 
sinisen talouden alalla;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) avaruustilannetietoisuus, 
jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-
valmiuksia avaruusesineiden tarkkailua, 
seurantaa ja tunnistamista varten, seurata 
avaruussäätä sekä kartoittaa ja verkostoida 
jäsenvaltioiden valmiuksia maapallon 
lähelle tulevien kohteiden osalta;

c) avaruustilannetietoisuus, 
jäljempänä ’SSA’: tehostaa SST-
valmiuksia avaruusesineiden ja 
avaruusromun tarkkailua, seurantaa ja 
tunnistamista varten, seurata avaruussäätä 
sekä kartoittaa ja verkostoida 
jäsenvaltioiden valmiuksia maapallon 
lähelle tulevien kohteiden osalta;
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistää, kun ohjelman tarpeet sitä 
vaativat, autonomisen, turvallisen ja 
kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn 
valmiuksia;

e) edistää autonomisen, turvallisen ja 
kustannustehokkaan avaruuteen pääsyn 
valmiuksia;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tukea ja vahvistaa unionin sellaisten 
oikeus- ja luonnollisten henkilöiden 
kilpailukykyä, yrittäjyyttä, osaamista ja 
innovointivalmiuksia, jotka toimivat tai 
haluavat toimia kyseisellä alalla, ja ottaa 
erityisesti huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä startup-
yritysten asema ja tarpeet.

f) tukea ja vahvistaa unionin sellaisten 
oikeus- ja luonnollisten henkilöiden 
kilpailukykyä, yrittäjyyttä, osaamista ja 
innovointivalmiuksia, jotka toimivat tai 
haluavat toimia kyseisellä alalla, ja ottaa 
erityisesti huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä startup-
yritysten asema ja tarpeet sekä 
asiantuntemuksen kehittämisestä ja 
hyödyntämisestä saatava yhteinen etu 
unionin eri alueilla.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tukea unionin kilpailukykyisen 
avaruustalouden kehittämistä ja 
maksimoida unionin kaikenkokoisten 
yritysten ja etenkin pk-yritysten, uusien 
tulokkaiden ja startup-yritysten 
mahdollisuudet kehittää ja tarjota 
innovatiivisia avaruusjärjestelmiä ja 
-palveluita;
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Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohjelman tarpeiden mukaisten 
laukaisupalveluiden tarjontaa;

a) ohjelman tarpeiden mukaisten 
laukaisupalveluiden tarjontaa ja koottujen 
laukaisupalveluiden tarjontaa unionille ja 
muille yhteisöille näiden pyynnöstä ottaen 
huomioon unionin keskeiset 
turvallisuusintressit 25 artiklan 
mukaisesti;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) autonomiseen, luotettavaan ja 
kustannustehokkaaseen avaruuteen 
pääsyyn liittyviä kehitystoimia;

b) autonomiseen, luotettavaan ja 
kustannustehokkaaseen avaruuteen 
pääsyyn liittyviä kehitystoimia, mukaan 
lukien vaihtoehtoiset laukaisumenetelmät 
ja innovatiiviset järjestelmät ja palvelut, 
ottaen huomioon unionin ja 
jäsenvaltioiden keskeiset 
turvallisuusintressit 25 artiklan 
mukaisesti;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos ohjelman tarpeet sitä vaativat, 
maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin 
tarvittavia mukautuksia.

c) jos ohjelman tavoitteet sitä vaativat, 
maassa sijaitsevan avaruusinfrastruktuurin 
tarvittava tuki.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalla tuetaan Ohjelmalla edistetään

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) innovaatiotoimia, joilla parhaiten 
hyödynnetään avaruusteknologiaa, 
-infrastruktuuria tai -palveluita;

a) innovaatiotoimia, joilla parhaiten 
hyödynnetään avaruusteknologiaa, 
-infrastruktuuria tai -palveluita, ottaen 
huomioon 25 artiklassa tarkoitetut 
unionin ja sen jäsenvaltioiden ensisijaiset 
edut;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) avaruuteen liittyvien 
innovaatiokumppanuuksien perustamista, 
jotta voidaan kehittää innovatiivisia 
tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä 
vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja 
toimituksia tai palveluita;

b) avaruuteen liittyvien kansallisten, 
rajat ylittävien ja monikansallisten 
innovaatiokumppanuuksien perustamista, 
jotta voidaan kehittää innovatiivisia 
tuotteita tai palveluita ja myöhemmässä 
vaiheessa hankkia niistä tuloksena saatuja 
tuotteita tai palveluita ohjelman tarpeisiin, 
ottaen huomioon 25 artiklassa tarkoitetut 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaiset 
intressit;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) synergioita muiden EU:n 
rahastojen, kuten Euroopan horisontti-
ohjelman, koheesiorahaston, InvestEU:n 
ja EAKR:n kanssa sovellusten 
kehittämisen tukemiseksi kaikilla aloilla;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yritysten yhteistyötä avaruusalan 
yhteistyöalustojen muodossa; niihin 
kokoontuu alueellisella ja kansallisella
tasolla avaruus- ja digitaalialan toimijoita 
ja käyttäjiä ja niissä tarjotaan tukea 
kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja 
osaamisen edistämiseksi;

d) yhteistyötä yritysten välillä ja myös
avaruusalan yhteistyöalustojen verkossa; 
niihin kokoontuu alueellisella, 
kansallisella ja unionin tasolla avaruus- ja 
digitaalialan toimijoita ja käyttäjiä ja niissä 
tarjotaan tukea, valmiuksia ja palveluita
kansalaisille ja yrityksille yrittäjyyden ja 
osaamisen edistämiseksi; yhteistyötä 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa 
perustettujen avaruusalustojen ja 
digitaali-innovaatiokeskittymien välillä;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) liikennealan, avaruusalan ja 
digitaalialan välisiä synergiavaikutuksia, 
jotta voidaan tukea uuden teknologian 
(kuten e-call, digitaalinen ajopiirturi, 
liikenteenvalvonta ja -hallinta, 
itseohjautuvat ajoneuvot, 
miehittämättömät ajoneuvot ja
miehittämättömät ilma-alukset) 
laajempaa käyttöä ja käsitellä turvallisen 
ja saumattoman yhteenliitettävyyden 
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tarpeita, tehokasta paikannusta, eri 
liikennemuotojen yhdistämistä ja 
yhteentoimivuutta ja näin parantaa 
liikennepalveluiden ja teollisuuden 
kilpailukykyä;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Takeiden puuttuminen Takeet

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman komponenttien tuottamat 
palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman 
nimenomaisia tai implisiittisiä takeita 
niiden laadusta, tarkkuudesta, 
saatavuudesta, luotettavuudesta, 
nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään 
tiettyyn tarkoitukseen. Tämän vuoksi 
komissio toteuttaa tarvittavat toimet, jotta 
varmistetaan, että tällaisten palveluiden, 
datan ja tietojen käyttäjille ilmoitetaan 
soveltuvalla tavalla tällaisten takeiden 
puuttumisesta.

Ohjelman komponenttien tuottamat 
palvelut, data ja tiedot tarjotaan ilman 
nimenomaisia tai implisiittisiä takeita 
niiden laadusta, tarkkuudesta, 
saatavuudesta, luotettavuudesta, 
nopeudesta tai soveltuvuudesta mihinkään 
tiettyyn tarkoitukseen, ellei asianomaisen 
palvelun tarjoamiseen sovellettava 
unionin lainsäädäntö edellytä tällaisia 
takeita. Tämän vuoksi komissio toteuttaa 
tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että 
tällaisten palveluiden, datan ja tietojen 
käyttäjille ilmoitetaan soveltuvalla tavalla 
tällaisten takeiden puuttumisesta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
[16,7] miljardia euroa käypinä hintoina.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) SSA: [0,6] miljardia euroa.

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

c a) GOVSATCOM: [0,6] miljardia 
euroa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 3, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettuja monialaisia toimia rahoitetaan 
ohjelman komponenteissa.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta



PE626.706v02-00 34/66 AD\1165367FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

c) poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 167 artiklassa 
säädetään, käytetään aina kun se on 
tarkoituksenmukaista useita 
toimituslähteitä, jotta voidaan paremmin 
varmistaa kaikkien ohjelman 
komponenttien, niiden kustannusten ja 
aikataulun kokonaishallinto;

c) poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 167 artiklassa 
säädetään, käytetään aina kun se on 
tarkoituksenmukaista useita 
toimituslähteitä, jotta voidaan paremmin 
varmistaa kaikkien ohjelman 
komponenttien, niiden kustannusten, 
laadun ja aikataulun kokonaishallinto;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistetään unionin autonomiaa, 
erityisesti teknologian osalta;

d) edistetään unionin autonomiaa, 
erityisesti teknologian osalta, koko 
arvoketjussa;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava sopimuksen alihankintana 
teetettävän osan suuruus esittämällä sen 
vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus.

2. Hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava sopimuksen alihankintana 
teetettävän osan suuruus esittämällä sen 
vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuus
ottaen huomioon 25 artiklassa tarkoitetut 
unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaiset 
intressit.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] 
säännösten lisäksi komissio ja 
avaruusohjelmavirasto voivat toteuttaa 
yhteishankintoja Euroopan 
avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen 
järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman 
komponenttien toteuttamiseen.

1. Varainhoitoasetuksen [165 artiklan] 
säännösten lisäksi komissio ja/tai
avaruusohjelmavirasto voivat toteuttaa 
yhteishankintoja Euroopan 
avaruusjärjestön tai muun kansainvälisen 
järjestön kanssa, joka osallistuu ohjelman 
komponenttien toteuttamiseen.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) palvelujen jatkuvuutta koskevan 
tavoitteen järjestelmällinen huomioon 
ottaminen ehdottomana painopistealana;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ohjelman komponenteissa 
tarjottavien palveluiden käyttäjien 
tarpeiden sekä näihin palveluihin liittyvien 
tieteellisten ja teknisten muutosten 
järjestelmällinen huomioon ottaminen;

d) ohjelman komponenteissa 
tarjottavien palveluiden käyttäjien 
tarpeiden, erityisesti palvelujen jatkuvuus 
ja käyttöliittymien vakaus, sekä näihin 
palveluihin liittyvien tieteellisten ja 
teknisten muutosten järjestelmällinen 
huomioon ottaminen;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat osallistua 
ohjelmaan tarjoamalla teknistä 
osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, 
erityisesti turvallisuuden alalla, ja 
tarvittaessa tarjoamalla unionin saataville 

1. Jäsenvaltiot voivat osallistua 
ohjelmaan tarjoamalla teknistä 
osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, 
erityisesti turvallisuuden, kestävän 
liikenteen ja ohjelman komponenttien 
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tietoja tai hallussaan olevaa tai alueellaan 
sijaitsevaa infrastruktuuria, myös 
varmistamalla in situ -datan tehokkaan ja 
esteettömän saannin ja käytön ja tekemällä 
yhteistyötä komission kanssa 
parantaakseen ohjelman edellyttämän in 
situ -datan saatavuutta.

sovellusten alalla, ja tarvittaessa 
tarjoamalla unionin saataville tietoja tai 
hallussaan olevaa tai alueellaan sijaitsevaa 
infrastruktuuria, myös varmistamalla in 
situ -datan tehokkaan ja esteettömän 
saannin ja käytön ja tekemällä yhteistyötä 
komission kanssa parantaakseen ohjelman 
edellyttämän in situ -datan saatavuutta.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta, myös
turvallisuuden alalla. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä 
ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin 
kehitys ja valvottava ohjelman 
toteuttamista ottaen asianmukaisesti 
huomioon sen vaikutus muihin unionin 
toimintalinjoihin.

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta ja vastuu
turvallisuuden alalla niiden ohjelman 
komponenttien osalta, joihin liittyviä 
tehtäviä ei ole annettu 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
30 artiklan mukaisesti. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä 
ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin 
kehitys ja valvottava ohjelman 
toteuttamista ottaen asianmukaisesti 
huomioon sen vaikutus muihin unionin 
toimintalinjoihin.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole 
annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta ainoastaan, jos se 
saavuttaa ohjelman kunkin komponentin 
tavoitteet tehokkaammin kuin antamalla 
hallinnon jonkin toisen tahon tehtäväksi. 
Muissa tapauksissa komissio siirtää 
ohjelman kunkin komponentin 
hallinnoinnin avaruusohjelmavirastolle, 
Euroopan avaruusjärjestölle tai muille 
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32 artiklassa tarkoitetuille tahoille.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos se on tarpeen ohjelman 
moitteettoman toiminnan ja ohjelman 
komponenteissa tuotettavien palveluiden 
sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä näiden 
komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

4. Jos se on tarpeen ohjelman 
moitteettoman toiminnan ja ohjelman 
komponenteissa tuotettavien palveluiden 
sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi, 
komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä näiden komponenttien ja niissä 
tuotettavien palveluiden toteuttamisen ja 
kehityksen edellyttämät korkean tason 
vaatimukset kuultuaan ensin käyttäjiä, 
toimintaketjun loppupään toimijoita ja 
muita merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä korkean tason 
vaatimuksia komissio välttää yleisen 
turvallisuustason madaltamista ja noudattaa 
vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien 
järjestelmien kanssa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja varmistaa ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumisen ja käytön
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja edistämällä 
pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja valvoo ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumista ja käyttöä
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja tarvittaessa 
vastaavien standardien kehitystä EU:n 
tasolla ja edistämällä pitkällä aikavälillä 
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komponenttien sovellusten välillä. Se 
varmistaa ohjelman ja unionin muiden 
toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet.

vakaata ympäristöä. Se kehittää synergiaa 
ohjelman eri komponenttien sovellusten 
välillä. Se varmistaa ohjelman ja unionin 
muiden toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet tarvittaessa myös 
varmistamalla yhteensopivuus ja 
yhteentoimivuus unionin muista toimista 
ja ohjelmista rahoitettujen palvelujen ja 
hankkeiden välillä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Se varmistaa tarvittaessa 
avaruusalalla unionin, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla toteutettavien 
toimien koordinoinnin. Se tukee
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
edistää niiden teknisten valmiuksien 
lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

6. Se varmistaa tarvittaessa ja 
yhteistyössä avaruusohjelmaviraston ja 
ESA:n kanssa avaruusalalla unionin, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavien toimien koordinoinnin. Ne 
tukevat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
ja edistävät niiden teknisten valmiuksien 
lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) koordinoida ohjelman 
kyberturvallisuutta;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a b) edistää ohjelman komponenteissa 
tuotettavan datan ja palveluiden 
omaksumista ja varmistaa se erityisesti 
liikennealalla, myös toteuttamalla toimia, 
jotka liittyvät käyttäjän tarpeisiin 
räätälöityjen ja ohjelman 
komponentteihin perustuvien 
toimintaketjun loppupään sovellusten ja 
palveluiden kehittämiseen;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toteuttaa innovatiivista unionin 
avaruusalaa tukevia toimia 6 artiklan 
mukaisesti yhteistyössä komission ja 
tuotantoketjun loppupään kanssa, 
erityisesti helpottamalla rahoituksen 
saatavuutta III osastossa tarkoitettujen 
rahoitusvälineiden avulla sekä 
yhteistyössä Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa sellaisten EIP:n välineiden 
avulla, jotka on otettu käyttöön tätä varten 
ja jotka on tarkoitettu erityisesti pk-
yrityksille;

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) määrittää Euroopan horisontti -
ohjelman avaruusalaan liittyvät 
painopisteet ja antaa komissiolle niitä 
koskevia suosituksia sekä hallinnoida 
kaikkia avaruusalan tutkimus- ja 
kehitystoimia, joita Euroopan horisontti -
ohjelmasta rahoitetaan, toimivaltaansa 
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kuuluvin osin;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) edistää avaruus- ja liikennealan 
välisten synergiavaikutusten 
hyödyntämistä;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toteuttaa viestintä- ja 
edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät 
Galileon ja EGNOSin tarjoamien 
palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

c) toteuttaa viestintä- ja 
edistämistoimia, jotka liittyvät erityisesti 
Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen 
tarjoamiin palveluihin;

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hallinnoida 43 artiklassa 
tarkoitetun EGNOSin ja Galileon käyttöä;

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle.

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle, mikäli tästä ei aiheudu 
päällekkäisyyksiä 31 artiklassa 
tarkoitettuun Euroopan avaruusjärjestön 
rooliin nähden.

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 43 artiklassa tarkoitettu EGNOSin 
ja Galileon käytön hallinnointi;

Poistetaan.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ohjelman komponentteihin 
perustuvien käytännön sovellusten ja 
palveluiden kehittämiseen liittyvät 
toteutustoimet.

Poistetaan.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, 

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, 
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sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät 
ohjelman muiden komponenttien kuin 
Galileon ja EGNOSin käytön 
omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät 
ohjelman muiden komponenttien kuin 
Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen
käytön omaksumiseen käyttäjien 
keskuudessa.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa edellä 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tehtävät 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 
kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

4. Komissio antaa edellä 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tehtävät 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 18 
kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti, ja niitä 
arvioidaan tämän asetuksen 102 artiklan 
6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun komissio antaa virastolle 
tehtäviä, se varmistaa tehtävien hallinnan 
ja toteutuksen asianmukaisen rahoituksen 
sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Galileo ja EGNOS: järjestelmien 
kehittäminen, maasegmentin kehittäminen 
ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

b) Galileo ja EGNOS: tekninen tuki 
virastolle sille osoitettujen 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa, ja 
jos viraston ja Euroopan avaruusjärjestön 
väliset erityiset 
edelleenvaltuutussopimukset, joita on 
tehty rahoitusta koskevan 
puitekumppanuussopimuksen mukaisesti 
tämän artiklan 2 kohdan nojalla, niin 
edellyttävät, järjestelmien kehittämiseen 
liittyvät hankinnat unionin nimissä ja sen 
puolesta, maasegmentin kehittäminen ja 
satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tukeminen ja niiden teknisten 
valmiuksien lähentymisen ja avaruusalan 
kehityksen edistäminen.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– määritellään selkeästi Euroopan 
avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 
ohjelman osalta;

– määritellään selkeästi komission, 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 
ohjelman osalta;
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– säädetään ehdoista, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan, erityisesti 
seuraavien osalta: julkiset hankinnat, 
hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla 
mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, 
joita sovelletaan, jos sopimusten 
täytäntöönpano on kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta puutteellista 
tai petollista, sekä viestintästrategia ja 
kaiken aineellisen ja aineettoman 
omaisuuden omistamista koskevat säännöt; 
näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen 
III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen 
mukaisia;

– säädetään ehdoista, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan, mukaan 
lukien unionin julkisten hankintojen 
soveltaminen, kun se tehdään komission 
tai avaruusohjelmaviraston nimissä ja 
niiden puolesta, hallinnointimenettelyt, 
tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut 
tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos 
sopimusten täytäntöönpano on 
kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta 
puutteellista tai petollista, sekä 
viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistamista 
koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava 
tämän asetuksen III ja V osaston ja 
varainhoitoasetuksen mukaisia;

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman turvallisuuden olisi perustuttava 
seuraaviin periaatteisiin:

Ohjelman turvallisuuden on perustuttava 
seuraaviin periaatteisiin:

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) otetaan huomioon Galileon, 
EGNOSin ja Copernicuksen toiminnasta 
saadut kokemukset;
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Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) tehdään yhteistyötä ENISAn 
kanssa kyberturvallisuuden alalla;

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa toimivaltansa 
puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Komissio ja avaruusohjelmavirasto 
varmistavat toimivaltansa puitteissa 
korkeatasoisen turvallisuuden erityisesti 
seuraavissa kysymyksissä:

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vuoksi komissio varmistaa, että 
jokaisesta ohjelman komponentista
tehdään riski- ja uhka-analyysi. Riski- ja 
uhka-analyysin perusteella se määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä kutakin 
ohjelman komponenttia koskevat yleiset 
turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä 
komissio ottaa huomioon näiden 
vaatimusten vaikutukset kyseisen 
komponentin moitteettomaan toimintaan, 
varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja 
aikataulun kannalta, ja varmistaa, ettei 
yleinen turvallisuustaso heikenny eikä 
kyseiseen komponenttiin perustuvien 

Tämän vuoksi komissio suorittaa 
Copernicus-, SST- ja GOVSATCOM-
komponentteja koskevan riski- ja uhka-
analyysin ja varmistaa, että 
avaruusohjelmavirasto suorittaa Galileo-
ja EGNOS-komponentteja koskevan riski-
ja uhka-analyysin.
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olemassa olevien laitteiden toiminta 
vaarannu. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio määrittää 1 kohdassa 
tarkoitetun riski- ja uhka-analyysin 
perusteella täytäntöönpanosäädöksillä 
kutakin ohjelman komponenttia koskevat 
yleiset turvallisuusvaatimukset. Tässä 
yhteydessä se ottaa huomioon näiden 
vaatimusten vaikutukset kyseisen 
komponentin moitteettomaan toimintaan 
varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja 
aikataulun kannalta ja varmistaa, ettei 
yleinen turvallisuustaso heikenny eikä 
kyseiseen komponenttiin perustuvien 
olemassa olevien laitteiden toiminta 
vaarannu. Yleisten 
turvallisuusvaatimusten avulla 
määritetään menettelyt, joita noudatetaan, 
jos komponentin toiminta saattaa 
vaikuttaa unionin tai sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuteen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman komponentin 
hallinnoinnista vastaava yksikkö on 
vastuussa kyseisen komponentin 
turvallisuuden hallinnasta, ja tämän 
vuoksi sen on toteutettava riski- ja uhka-
analyysi ja kaikki tarvittavat toimet 
kyseisen komponentin turvallisuuden 
varmistamiseksi ja seuraamiseksi, 
erityisesti teknisten eritelmien ja 
operatiivisten menettelyjen määrittäminen, 
ja seurattava 1 kohdassa tarkoitettujen 
yleisten turvallisuusvaatimusten 

2. Komissio vastaa Copernicus-, 
SST- ja GOVSATCOM-komponenttien 
turvallisuuden hallinnasta. 
Avaruusohjelmavirasto vastaa Galileo- ja 
EGNOS-komponenttien turvallisuuden 
hallinnasta. Tämän vuoksi niiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimet 
vastuulleen kuuluvien komponenttien
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
seuraamiseksi, erityisesti teknisten 
eritelmien ja operatiivisten menettelyjen 
määrittäminen, ja seurattava 1 kohdan 
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noudattamista. kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen 
yleisten turvallisuusvaatimusten 
noudattamista.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistaa ohjelman 
kyberturvallisuus;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että sen kansallisilla 
turvallisuussäännöksillä turvataan vastaava 
Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen 
tietojen suoja kuin EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista säännöistä 13 
päivänä maaliskuuta 2015 annetussa 
komission päätöksessä (EU, Euratom) 
2015/44430 säädetyillä 
turvallisuussäännöillä ja EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista 
turvallisuussäännöistä 23 päivänä 
syyskuuta 2013 annetun neuvoston 
päätöksen31 liitteissä esitetyillä neuvoston 
turvallisuussäännöillä;

a) kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että sen kansallisilla 
turvallisuussäännöksillä turvataan vastaava 
Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen 
tietojen korkealaatuinen suoja kuin EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista säännöistä 13 
päivänä maaliskuuta 2015 annetussa 
komission päätöksessä (EU, Euratom) 
2015/44430 säädetyillä 
turvallisuussäännöillä ja EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista 
turvallisuussäännöistä 23 päivänä 
syyskuuta 2013 annetun neuvoston 
päätöksen31 liitteissä esitetyillä neuvoston 
turvallisuussäännöillä;

_________________ _________________

30 EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88. 30 EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53–88.

31 EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50. 31 EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1–50.
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maassa sijaitsevan infrastruktuurin, 
erityisesti verkkojen, laitosten ja 
tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta;

b) maassa sijaitsevan infrastruktuurin, 
erityisesti verkkojen, laitosten ja 
tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta, mukaan lukien 
sellaisen maassa sijaitsevan 
infrastruktuurin saattaminen valmiiksi, 
joka sijaitsee EU:n ulkopuolella mutta 
joka on välttämätön, jotta varmistetaan, 
että EGNOS kattaa kaikilta osin 
Euroopassa maantieteellisesti sijaitsevat 
jäsenvaltioiden alueet;

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) perustekijöiden, kuten Galileo-
järjestelmää tukevien piirisarjojen ja 
vastaanottimien, kehittäminen;

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sertifiointi- ja standardointitoimet; d) suorituskyvyn valvonta, 
sertifiointi- ja standardointitoimet;

Tarkistus 104
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) toimet, joilla pyritään 
vähentämään radiotaajuushäiriöiden 
esiintymisen todennäköisyyttä;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) lennonvarmistuspalvelut riittävien 
lisäjärjestelmien avulla (koneessa tai 
maassa).

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EGNOSin tietojen jakopalvelu 
(”EGNOS data access service”, EDAS), 
joka tuottaa paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja pääasiassa 
satelliittinavigoinnin sovelluksiin 
ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä 
varten ja tarjoaa paremman suorituskyvyn 
ja lisäarvoltaan parempaa dataa verrattuna 
avoimen palvelun kautta saatavaan 
suorituskykyyn ja dataan;

b) EGNOSin tietojen jakopalvelu 
(”EGNOS data access service”, EDAS), 
joka on käyttäjälle ilmainen ja tuottaa 
paikannus- ja aikasynkronointitietoja 
pääasiassa satelliittinavigoinnin 
sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista 
käyttöä varten ja tarjoaa paremman 
suorituskyvyn ja lisäarvoltaan parempaa 
dataa verrattuna avoimen palvelun kautta 
saatavaan suorituskykyyn ja dataan;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ihmishengen turvaava palvelu c) ihmishengen turvaava palvelu 
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(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja 
ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, 
käytettävyydeltään ja tarkkuudeltaan
korkeatasoisia paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja 
ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, 
käytettävyydeltään, tarkkuudeltaan ja 
eheydeltään korkeatasoisia paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja. Tämä palvelu 
tarjotaan Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston valvonnassa, 
jotta voidaan varmistaa 
lentoturvallisuusvaatimusten 
noudattaminen, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on 
tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on 
tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa, mukaan lukien Azorit, 
Madeira ja Kanariansaaret.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EGNOSin maantieteellinen peittoalue 
voidaan teknisen toteutettavuuden rajoissa 
ja, SoL-palvelun osalta, kansainvälisten 
sopimusten perusteella laajentaa myös 

EGNOSin maantieteellinen peittoalue 
voidaan teknisen toteutettavuuden, 
mahdollisten järjestelmään kohdistuvien 
turvallisuusuhkien arvioinnin ja 
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muualle maailmaan ja varsinkin 
ehdokasvaltioiden, yhtenäiseen 
eurooppalaiseen ilmatilaan osallistuvien 
kolmansien maiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansien maiden alueille.

turvallisuushyväksynnän rajoissa, ja, SoL-
palvelun osalta, kansainvälisten 
sopimusten perusteella laajentaa myös 
muualle maailmaan ja varsinkin 
ehdokasvaltioiden, yhtenäiseen 
eurooppalaiseen ilmatilaan osallistuvien 
kolmansien maiden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan 
kuuluvien kolmansien maiden alueille.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällaisen laajentamisen 
kustannuksia, näitä alueita koskevat 
toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa 
kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta 
talousarviosta. Laajentaminen ei saa 
viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa.

3. Tällaisen laajentamisen 
kustannuksia, näitä alueita koskevat 
toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa 
kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta 
talousarviosta, mutta komissio tarkastelee 
olemassa olevien kumppanuusohjelmien 
hyödyntämistä ja tarvittaessa sitä tukevien 
erityisten rahoitusvälineiden kehittämistä. 
Laajentaminen ei saa viivästyttää 1 
kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, 
joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hallitaan ja vähennetään Galileon ja 
EGNOSin toimintaan liittyviä 
ominaisriskejä;

a) hallitaan ja vähennetään Galileon ja 
EGNOSin toimintaan ja palvelujen 
tarjontaan liittyviä ominaisriskejä;
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) hallitaan ja vähennetään 
radiotaajuushäiriöiden esiintymisen 
riskiä;

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus Yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja
standardointi

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Galileon ja EGNOSin on pyrittävä 
vastaamaan kansainvälisiä normeja ja 
sertifiointeja. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti tehtävä 
yhteistyötä rautatie-, maantie-, lento- ja 
meriliikennettä koskevan 
sertifiointijärjestelmän kehittämiseksi.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palveluiden on oltava 
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yhteensopivia tiettyjen 
liikenneinfrastruktuurin vastaanottimien 
kanssa, ja huomioon on otettava myös 
tulevaisuudessa strategiset alat, kuten 
autonomiset ja verkkoon liitetyt autot sekä 
miehittämättömät ilma-alukset.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Copernicus on 
siviilimaanhavainnointiohjelman 
komponentti, joka on 
ydinkäyttäjälähtöinen. Sillä on 
varmistettava itsenäinen pääsy palvelujen 
tuottamien maanhavainnointidatan- ja 
tiedon kannalta keskeiseen 
ympäristöosaamiseen ja teknologiaan, 
jotta unioni voi tehdä päätöksiä ja toimia 
itsenäisesti muun muassa ympäristön, 
ilmastonmuutoksen, pelastustoiminnan, 
turvallisuuden sekä liikenteen alalla.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maakartoitus ja maatalousmaan 
seuranta, joilla tarjotaan tietoa 
maanpeitteestä, maankäytöstä ja 
maankäytön muutoksesta, 
kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja 
laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista 
luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja 
kryosfääristä,

– maakartoitus, infrastruktuurin 
rakentaminen ja maatalousmaan seuranta, 
joilla tarjotaan tietoa maanpeitteestä, 
maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta, 
kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja 
laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista 
luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja 
kryosfääristä,
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Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liikennepalvelut, joiden avulla 
maa-, meri-, lento- ja avaruusliikenteestä 
tehdään älykkäämpää, tehokkaampaa, 
turvallisempaa, varmempaa, kestävämpää 
ja integroidumpaa;

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Copernicus-palvelujen lisäämistä 
koskevaa mekanismi unionin muiden 
toimien tukemiseksi;

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) seurantaa, raportointia ja 
vaatimusten noudattamisen varmistamista 
koskevat lisäpalvelut, jotka kattavat muut 
Euroopan unionin sääntelemät 
aihekohtaiset alat. 

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Copernicukseen sisältää toimia, joilla 
tuetaan Copernicukseen liittyviä 
toimintaketjun loppupään palveluja, joilla 
edistetään

a) datan ja tietojen institutionaalista 
omaksumista seurantaa, raportointia ja 
vaatimusten noudattamisen varmistamista 
kansallisten palvelujen osalta 
viranomaisten tukemiseksi

b) kaupalliselta pohjalta tarjottuja 
palveluja;

c) kulttuuriperinnön seurantaan ja 
suojeluun tarkoitettuja kartoituspalveluja.

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa vuoden 2023 
loppuun mennessä 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
58 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

58 a artikla

SST:n tarjonnan ja kysynnän seuranta

Komissio arvioi ennen 31 päivää 
joulukuuta 2024 SST-komponentin 
täytäntöönpanoa ottaen etenkin 
huomioon käyttäjien tarpeiden kehityksen 
suhteessa maassa ja avaruudessa olevaan 
sensorikapasiteettiin. Arvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti uuden avaruus- ja 
maainfrastruktuurin tarvetta. Arviointiin 
liitetään tarvittaessa asianmukainen 
ehdotus, joka koskee uuden avaruus- ja 
maainfrastruktuurin kehittämistä SST-
komponentin yhteydessä.

Perustelu

Euroopan unionin olisi suhtauduttava kunnianhimoisemmin kahteen uuteen aloitteeseen, 
SSA:han ja GOVSATCOMiin. Koska pyysimme lisäämään budjettia, voimme lisätä toimia.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Avaruussäätoiminnolla voidaan 
tukea seuraavia toimia:

1. Avaruussäätoiminnolla on tuettava
seuraavia toimia:

Perustelu

Euroopan unionin olisi suhtauduttava kunnianhimoisemmin kahteen uuteen aloitteeseen, 
SSA:han ja GOVSATCOMiin. Koska pyysimme lisäämään budjettia, voimme lisätä toimia.

Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maapallon lähelle tulevia kohteita 1. Maapallon lähelle tulevia kohteita 
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koskevalla toiminnolla voidaan tukea
seuraavia toimia:

koskevalla toiminnolla on tuettava
seuraavia toimia:

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi koordinoida unionin 
ja kansallisten pelastusviranomaisten 
toimia, kun havaitaan, että maapallon 
lähelle tuleva kohde lähestyy maata.

2. Komissio koordinoi unionin ja 
kansallisten pelastusviranomaisten toimia, 
kun havaitaan, että maapallon lähelle 
tuleva kohde lähestyy maata.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maasegmentti-infrastruktuurin
kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

a) maa- ja avaruussegmentti-
infrastruktuurin kehittäminen, 
rakentaminen ja toiminta;

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka 
ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden 
käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, 
valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin 
hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset 
viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset 
vaatimukset perustuvat käyttäjien 
vaatimusten yksityiskohtaiseen 
analysoitiin, minkä lisäksi otetaan 
huomioon olemassa olevista 

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka 
ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden 
käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, 
valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin 
hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset 
viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset 
vaatimukset perustuvat käyttäjien 
vaatimusten yksityiskohtaiseen 
analysoitiin, minkä lisäksi otetaan 
huomioon olemassa olevista 
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käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat 
vaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat 
vaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Muita 
käyttötilanteita voidaan tarvittaessa lisätä 
milloin tahansa todellisen jäsenvaltioiden 
käyttäjäkysynnän perusteella ja täydentää 
vastaavia teknisiä eritelmiä sen 
mukaisesti.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevan palvelukokonaisuuden, joka on 
muodoltaan luettelo 
satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen 
ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan 
lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, 
kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja 
turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet 
perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toiminnallisiin vaatimuksiin ja 
turvallisuusvaatimuksiin, ja niissä 
asetetaan etusijalle käyttäjille unionin 
tasolla tarjotut palvelut. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevan palvelukokonaisuuden, joka on 
muodoltaan luettelo 
satelliittiviestintäkapasiteetin ja -palvelujen 
ja niiden ominaisuuksien luokista, mukaan 
lukien maantieteellinen kattavuus, taajuus, 
kaistanleveys, käyttäjälaitteet ja 
turvaominaisuudet. Kyseiset toimenpiteet 
perustuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toiminnallisiin vaatimuksiin ja 
turvallisuusvaatimuksiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 3 kohdassa tarkoitetun 
palveluportfolion kohdalla on otettava 
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huomioon olemassa olevat kaupalliset 
palvelut, jotta ei aiheuteta kilpailun 
vääristymistä unionin sisämarkkinoilla.

Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) oikeushenkilöt, joilla on 
GOVSATCOM-komponenttia koskeviin, 
34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
erityisiin turvallisuusvaatimuksiin 
perustuva asianmukainen hyväksyntä 
tarjota satelliittikapasiteettia tai -palveluja 
36 artiklassa säädetyn 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

b) oikeushenkilöt, joilla on 
asianmukainen hyväksyntä tarjota 
satelliittikapasiteettia tai -palveluja 36 
artiklassa säädetyn turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntämenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Palveluntarjoajien, jotka tarjoavat 
satelliittiviestintäkapasiteettia tai 
-palveluita tämän komponentin 
yhteydessä, on noudatettava 34 artiklan 1 
kohdan mukaisesti määritettyjä 
GOVSATCOM-komponentin erityisiä 
turvallisuusvaatimuksia.

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Satelliittiviestintäkapasiteetin ja 
-palvelujen sekä käyttäjälaitteiden 
muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö 

1. Satelliittiviestintäkapasiteetin ja 
-palvelujen sekä käyttäjälaitteiden 
muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö 
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ja priorisointi GOVSATCOMin 
osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja jäsenvaltion tason 
käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien 
analyysiä. Unionin tason käyttäjät on 
asetettava etusijalle yhteiskäytön ja 
priorisoinnin yhteydessä.

ja priorisointi GOVSATCOMin 
osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja jäsenvaltion tason 
käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien 
analyysiä.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. GOVSATCOM-keskittymien on 
otettava huomioon jo olemassa olevat 
kaupalliset palvelut, jotta ei aiheuteta 
kilpailun vääristymistä unionin 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy vuoden 2021 
loppuun mennessä 105 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
säännöksiä GOVSATCOMin 
hallinnoinnista.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
GOVSATCOM-komponentin toteuttamista 
etenkin siitä näkökulmasta, miten 
satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 

GOVSATCOMin on oltava toiminnassa 
vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennen 
vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
GOVSATCOM-komponentin toteuttamista 
etenkin siitä näkökulmasta, miten 
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Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvoston jäsenet ja 
varajäsenet nimitetään heidän 
avaruusohjelmaviraston ydintehtäviä
koskevan tietämyksensä perusteella ottaen 
huomioon asiaankuuluvat johtamis-, 
hallinto- ja varainhoitotaidot. 
Hallintoneuvoston työn jatkuvuuden 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin, 
komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä 
rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta 
hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten 
on pyrittävä miesten ja naisten 
tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.

4. Hallintoneuvoston jäsenet ja 
varajäsenet nimitetään heidän 
avaruusohjelmaviraston tehtäviä koskevan 
tietämyksensä perusteella ottaen huomioon 
asiaankuuluvat johtamis-, hallinto- ja 
varainhoitotaidot. Hallintoneuvoston työn 
jatkuvuuden varmistamiseksi Euroopan 
parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden 
on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa 
vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien 
osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten 
tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio määrittää menetelmän, 
joka tarjoaa laadulliset indikaattorit 4 
artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen 
yleisten tavoitteiden suhteen edistymisen 
tarkkaan arviointiin. Tämän menetelmän 
pohjalta komissio täydentää liitteen 21 
päivään tammikuuta 2021 mennessä.
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Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulosraportointijärjestelmällä on
varmistettava, että ohjelman toteuttamisen
ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
varojen saajille ja (tarvittaessa) 
jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

3. Tällä tulosraportointijärjestelmällä 
olisi varmistettava, että ohjelman 
toteutuksen ja tulosten seurannassa 
käytettävät tiedot soveltuvat aikaansaadun 
edistymisen ja kohdattujen ongelmien 
perusteelliseen analysointiin ja kerätään 
tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-
aikaisesti. Sitä varten unionin varojen 
saajille ja (tarvittaessa) jäsenvaltioille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission suorittaa ohjelman 
arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä 
voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

1. Komissio suorittaa ohjelman 
arvioinnit oikea-aikaisesti, jotta niitä 
voidaan hyödyntää päätöksenteossa. 
Arvioinneissa on myös arvioitava 
laadullisesti edistymistä 4 artiklassa 
tarkoitettujen yleisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt.
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Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on 
tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös 
eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka kolmas
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on 
tarkasteltava etenkin tarvetta muuttaa 
viraston valtuutusta sekä erityisesti 
mahdollisuutta antaa sille lisätehtäviä 30 
artiklan mukaisesti ja tällaisten muutosten 
taloudellisia vaikutuksia. Siinä on 
tarkasteltava myös eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää yhteistyössä 
avaruusohjelmaviraston kanssa 
siirtymäsuunnitelman, jolla varmistetaan 
avaruusohjelmaviraston riittävä rahoitus 
ja henkilöstö, jotta se voi hoitaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä. 
Komissio määrittää toimet, joilla 
varmistetaan, että tehtävät, joiden 
hoitamiseen avaruusohjelmavirastolla ei 
tällä hetkellä ole riittävää rahoitusta ja 
henkilöstöä, hoidetaan riittävällä tavalla 
siirtymäkaudella, joka on enintään kaksi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.



PE626.706v02-00 64/66 AD\1165367FI.docx

FI



AD\1165367FI.docx 65/66 PE626.706v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston 
perustaminen

Viiteasiakirjat COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
14.6.2018

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
5.7.2018

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Massimiliano Salini
3.7.2018

Valiokuntakäsittely 8.10.2018

Hyväksytty (pvä) 9.10.2018

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

35
3
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao 
Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, 
Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania 
González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo 
Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, 
Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, 
Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, 
Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, 
Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard 
Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki



PE626.706v02-00 66/66 AD\1165367FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35 +

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de 
Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, 
Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna 
Virkkunen

S&D Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, 
Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE Michael Cramer, Keith Taylor

3 -

EFDD Jill Seymour

ENF Georg Mayer

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu

1 0

ECR Peter Lundgren

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


	1165367FI.docx

