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Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Remek

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 9

(9) Galileo programmi määratlus- ja 
arendusetapid, mis moodustavad 
teadusuuringutele pühendatud programmi 
osa, on saanud märkimisväärset toetust 
ühenduse üleeuroopaliste võrkude eelarvest. 
Kasutuselevõtuetappi tuleb täies ulatuses 
rahastada Euroopa Ühenduse eelarvest ja 
sellega ei kaasne erasektorile 
märkimisväärseid rahastamiskohustusi. 
Süsteemi kasutamisel võib ette näha 
erasektoriga sõlmitavaid teenuste 
kontsessioonilepinguid või teenuste 
riigihankeid.

(9) Galileo programmi määratlus- ja 
arendusetapid, mis moodustavad 
teadusuuringutele pühendatud programmi 
osa, on saanud märkimisväärset toetust 
ühenduse üleeuroopaliste võrkude eelarvest. 
Kasutuselevõtuetappi kavatsetakse nüüd
rahastada täies ulatuses Euroopa Ühenduse 
eelarvest. Süsteemi kasutamisel pärast 2013. 
aastat võib hilisemas etapis ette näha 
erasektoriga sõlmitavaid teenuste 
kontsessioonilepinguid või teenuste 
riigihankeid.

Or. xm
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Selgitus

Variraportöör on seisukohal, kavandatud muudatused on tegeliku olukorra põhjalikum ja 
täpsem kajastus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 12

(12) Nõukogu 12. juuli 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1321/2004 (Euroopa 
satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta) loodi 
Euroopa GNSSi järelevalveamet (edaspidi 
„järelevalveamet”).

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Järelevalveameti ülesanne, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1322/2004 artiklis 2, oli 
eelkõige tegutseda lubasid andva asutusena eraettevõtete puhul, kes pidid algselt Galileo 
programmi ellu viima. Pärast konsortsiumi ebaõnnestumist ja muudetud määruse ettepaneku 
esitamist, on kõnealune ülesanne aegunud ja amet tuleks seetõttu kaotada. Ülejäänud 
ülesannetega saavad tegelda ka komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 14

(14) Süsteemidega Galileo ja EGNOS 
seotud investeeringute maksumus ja 
kasutamiskulud on ajavahemikul 2007–2013 
praegu kehtivate hindade juures 
hinnanguliselt 3,4 miljardit eurot. 
Olemasolevas finantsplaneeringus (2007–
2013) on ette nähtud 1 005 miljoni euro 
suurune summa komisjon poolt õigusakti 
kohta tehtud ettepanekuga programmi 
Galileo kasutuselevõtu- ja rakendusetapi 
elluviimise kohta. Välja on pakutud lisada 
eespool osutatud summale täiendav 2 100 
miljoni euro suurune summa. Selle summa 

(14) Süsteemidega Galileo ja EGNOS 
seotud investeeringute maksumus ja 
kasutamiskulud on ajavahemikul 2007–2013 
praegu kehtivate hindade juures 
hinnanguliselt 3,4 miljardit eurot. 
Olemasolevas finantsplaneeringus (2007–
2013) on ette nähtud 1 005 miljoni euro 
suurune summa komisjon poolt õigusakti 
kohta tehtud ettepanekuga programmi 
Galileo kasutuselevõtu- ja rakendusetapi 
elluviimise kohta. Välja on pakutud lisada 
eespool osutatud summale täiendav 2 400 
miljoni euro suurune summa. Selle summa 
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vabastamiseks muudest kohustustest on vaja
olemasolev finantsraamistik (2007–2013) 
läbi vaadata. Summa võetakse aastatel 2007 
ja 2008 rubriikide 2 ja 5 kasutamata 
vahendite alt. Seetõttu määratakse muudetud 
ettepaneku tekstis kindlaks 3 105 miljoni
euro suurune summa, mis tuleb ühenduse 
eelarves ajavahemikul 2007–2013 ette näha 
Euroopa GNSS programmideks. Kõnealuste 
kulude katmiseks on suunatud ka 300 
miljoni euro suurune summa Euroopa 
GNSSi programmide rahastamiseks 
teadusuuringute ning tehnoloogia 
arendamise seitsmenda raamprogrammi 
raames.

vabastamiseks muudest kohustustest on
olemasolev finantsraamistik (2007–2013) 
läbi vaadatud. Vahendid summas 1 600 
miljonit võetakse aastal 2007 rubriigi 2 
kasutamata vahendite alt, 200 miljonit 
paindlikkusinstrumendist ja 200 miljonit 
rubriigis 1A ümberpaigutatud vahenditest. 
Seetõttu määratakse muudetud ettepaneku 
tekstis kindlaks 3 405 miljoni euro suurune 
summa, mis tuleb ühenduse eelarves 
ajavahemikul 2007–2013 ette näha Euroopa 
GNSS programmideks, sealhulgas 400 
miljoni euro suurune summa Euroopa 
GNSSi programmide rahastamiseks 
teadusuuringute ning tehnoloogia 
arendamise seitsmenda raamprogrammi 
raames.

Or. en

Selgitus

Teksti uuendamine vastavalt finantsraamistiku puhul saavutatud kokkuleppele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Etelka Barsi-Pataky

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Kõnealuste ühenduse vahendite 
eraldamisel on hädavajalikud tulemuslikud 
hankemenetlused ja lepingu sõlmimiseks 
peetavad läbirääkimised, kus saavutatakse 
parim hinna ja kvaliteedi suhe ning 
programmide ajakavast kinnipidamine. 
Need tagab komisjon.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 14 a (uus)
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(14 a) Euroopa ühenduste üldeelarve
suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 
18 kohaselt võivad liikmesriigid, 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid anda asjakohaste 
lepingute alusel rahalise või mitterahalise 
panuse Euroopa 
satelliitraadionavigatsiooni 
programmidesse.

Or. es

Selgitus

Finantsmääruses kirjeldatud rahastamine peaks olema alus, mis reguleerib Galileo projektis 
rahalisi aspekte riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide kaasamisel, mis võivad anda 
rahalise või mitterahalise panuse (nagu juhtus varasemates etappides kolmandate riikidega). 
Osaleda tuleks lubada mitte ainult riikidel, vaid ka rahvusvahelistel organisatsioonidel, kuigi 
sellist laadi koostöö puhul tuleks allkirjastada asjakohane kokkulepe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 16

(16) Seejuures tuleb tagada, et süsteemide 
Galileo ja EGNOS kasutamisest tekkivate 
tulude saajaks oleks Euroopa Ühendus, et 
seeläbi tagada ühenduse eelnevalt tehtud 
investeeringute hüvitamine. Samas võib 
süsteemi kasutamiseks erasektoriga 
sõlmitavates võimalikes lepingutes olla 
sätestatud teatav tulude jaotamise 
mehhanism.

Seejuures tuleb tagada, et süsteemide 
Galileo ja EGNOS kasutamisest tekkivate 
tulude saajaks oleks Euroopa Ühendus, 
arvestades, et kahe süsteemi 
investeerimiskulud kaetakse täielikult 
riiklikest vahenditest, et seeläbi tagada 
ühenduse tehtud investeeringute hüvitamine. 
Samas võib süsteemi kasutamiseks
erasektoriga sõlmitavates võimalikes 
lepingutes olla sätestatud teatav tulude 
jaotamise mehhanism. Igas erasektoriga 
sõlmitavas lepingus, mis puudutab Galileo 
süsteemi alusel teenuste osutamisest 
saadud tulusid, peaks olema võimalik 
sätestada kulude jagamise või hindade 
ülemmäära mehhanismid, tagamaks, et 
kliendid saavad õiglaste hindadega 
kvaliteetseid teenuseid ja/või et arendada 
välja uusi avalikke teenuseid.

Or. en
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Selgitus

Kuna avaliku ja erasektori partnerlus ebaõnnestus, sest erasektoril oli raskusi riskide 
võtmisel, ja Galileod rahastatakse nüüd täielikult avaliku sektori vahenditest, on rohkem kui 
õigustatud eeldada, et üldsus saab õiglaste hindadega kvaliteetseid teenuseid. Sellel 
eesmärgil ja olenevalt turuanalüüsist on selle saavutamiseks võimalik kavandada erinevaid 
reguleerimismehhanisme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 17

(17) Programmide Galileo ja EGNOS 
nõuetekohane avalik haldamine eeldab, et 
pädevus Euroopa Ühenduse, 
järelevalveameti ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahel on rangelt jaotatud 
ning et Euroopa Ühendus, keda esindab 
komisjon, tagab programmide 
ellurakendamise. Komisjon peab kehtestama 
asjaomased vahendid ja tal peavad olema 
selleks vajalikud ressursid, eeskätt seoses 
abistava tegevusega.

(17) Programmide Galileo ja EGNOS 
nõuetekohane avalik haldamine eeldab, et 
pädevus Euroopa Ühenduse ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahel on rangelt jaotatud 
ning et Euroopa Ühendus, keda esindab 
komisjon, tagab programmide 
ellurakendamise. Komisjon peab kehtestama 
asjaomased vahendid ja tal peavad olema 
selleks vajalikud ressursid, eeskätt seoses 
abistava tegevusega.

Or. de

Selgitus

Järelevalveameti ülesanne, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1322/2004 artiklis 2, oli 
eelkõige tegutseda lubasid andva asutusena eraettevõtete puhul, kes pidid algselt Galileo 
programmi ellu viima. Pärast konsortsiumi ebaõnnestumist ja muudetud määruse ettepaneku 
esitamist on kõnealune ülesanne aegunud ja amet tuleks seetõttu kaotada. Ülejäänud 
ülesannetega saavad tegelda ka komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 18

(18) Järelevalveameti peamiseks 
ülesandeks on abistada komisjoni kõikides 
programmide rakendamisega seotud 
küsimustes. Järelevalveamet peab samuti 
haldama vahendeid, mis komisjon on talle 

välja jäetud
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spetsiaalselt eraldanud vastavalt nõukogu 
25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust) artikli 54 
lõikele 2, nimetatud määrust muudeti 
nõukogu 13. detsembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ, Euratom), nr 1995/2006.

Or. de

Selgitus

Järelevalveameti ülesanne, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1322/2004 artiklis 2, oli 
eelkõige tegutseda lubasid andva asutusena eraettevõtete puhul, kes pidid algselt Galileo 
programmi ellu viima. Pärast konsortsiumi ebaõnnestumist ja muudetud määruse ettepaneku 
esitamist on kõnealune ülesanne aegunud ja amet tuleks seetõttu kaotada. Ülejäänud 
ülesannetega saavad tegelda ka komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 19

(19) Euroopa Kosmoseagentuuril on olemas 
tehniline oskusteave ja ta sõlmib Euroopa 
Ühendusega mitmeaastase kokkuleppe, mis 
hõlmab programmide ellurakendamisega 
seotud tehnilisi küsimusi. Et võimaldada 
Euroopa Ühendust esindaval komisjonil täiel 
määral täita oma järelevalveülesannet, peab 
see kokkulepe hõlmama Euroopa 
Kosmoseagentuuri hallatavate fondide 
haldamise üldtingimusi ning nägema ette, et 
kokkuleppe ellurakendamise käigus 
sõlmitavad tehingud vastavad riigihangete 
osas kehtivatele ühenduse eeskirjadele. 
Sealjuures tuleks võtta nõuetekohaselt 
arvesse kehtivaid õigusakte ja tehtud
investeeringuid ning vajadusel ka kehtivaid 
lepinguid.

(19) Euroopa Kosmoseagentuuril on olemas 
tehniline oskusteave ja ta sõlmib Euroopa 
Ühendusega mitmeaastase kokkuleppe 
seoses programmidega. Et võimaldada 
Euroopa Ühendust esindaval komisjonil täiel 
määral täita oma järelevalveülesannet, peab 
see kokkulepe hõlmama Euroopa 
Kosmoseagentuuri hallatavate fondide 
haldamise üldtingimusi ning nägema ette, et 
kokkuleppe ellurakendamise käigus 
sõlmitavad tehingud vastavad riigihangete
osas kehtivatele ühenduse eeskirjadele. 
Sealjuures tuleks võtta nõuetekohaselt 
arvesse tehtud edusamme, tööstuse alaseid 
eriteadmisi ja kokku lepitud investeeringuid 
ning vajadusel ka kehtivaid lepinguid.

Or. fr

(Tõlkija märkus: Tõlkeviga KOM-teksti eestikeelses versioonis.)
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Selgitus

Tekst viitab mitmeaastase kokkuleppe kehtestamisele, mis käsitleb tehnilisi küsimusi, 
sealhulgas fondide haldamise üldtingimusi.

Tuleks luua side Euroopa Kosmoseagentuuri rolli kirjeldusega artiklis 13, mis peaks 
sisaldama Euroopa Kosmoseagentuuri kohustusi, eelkõige tootmisharu tootlikkuse, 
otsustamise, aruandluse ja juhtimise osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Kuna programme rahastab Euroopa 
Ühendus, peaksid programmide raames 
toimuvad riigihanked vastama 
riigihankelepingute osas kehtivatele 
ühenduse eeskirjadele ja nende eesmärk 
peaks olema eeskätt kulude kontrollimine 
ja riskide leevendamine ning samuti 
tõhususe suurendamine ja sõltuvuse 
vähendamine. Programmi on soovitav sisse 
viia konkurentsi element ja seetõttu peaks 
mis tahes riigihange põhinema, kui vähegi 
võimalik, hankel kahelt tarnijalt ja 
korrapärasel võistupakkumisel juhul, kui 
see ei suurenda kulusid ega põhjusta ajalist 
viivitust vajaduse tõttu kohandada 
lisatarnijate tehnilisi lahendusi ja 
tootmismeetodeid. Hangetel kitsaskohtade 
tekkimist tarneraskuste tõttu ja hankeid, 
millel on ainult üks tarnija, tuleks teisalt 
minimeerida. Programmi jätkumise ja 
kulutasuvuse tagamiseks tuleks järgmises 
pakkumise etapis võtta arvesse Galileo 
programmi määratlus- ja arendusetapi 
jooksul ning samuti programmi „EGNOS” 
raames Euroopa Kosmoseagentuuri ning 
ELi tehtud otsuseid ja investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Segaduse vältimiseks on oluline teha selgeks, et arvesse võetakse vaid ühenduse ja/või 
Euroopa Kosmoseagentuuri poolt nõuetekohaselt rahastatud EGNOSe ja Galileo eelnevaid 
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saavutusi. Teised algatused (st need, mida kaks eespool nimetatud institutsiooni ei rahasta) 
võiksid tähendada programmi jaoks suuremat keerukust, suuremat riski ja lisakulusid ning 
luua vastuvõetamatuid moonutusi seoses konkurentsiga, mida nõukogu nõuab.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Remek

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Kõik tööpaketid Galileo täieliku 
tegevusvõime osas peaksid olema avatud 
maksimaalsele võimalikule konkurentsile 
kooskõlas ELi hankepõhimõtetega; selleks 
et tagada investeeringud 
kosmoseprogrammidesse, peaks ELi hange 
olema uutele osalejatele ja VKEdele 
rohkem avatud, tagades samal ajal 
tehnoloogia tipptaseme ja kulutasuvuse.

Or. xm

Selgitus

Rõhku tuleks panna läbipaistvusele riigihankelepingute sõlmimisel, avatusele ja toetusele, 
mida ei anta mitte üksnes kindlalt väljakujunenud suurematele osalejatele, vaid ka väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning uutele osalejatele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 34
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
kõikide liikmesriikide tasakaalustatud 
osaluse saavutamisele Galileo projekti eri 
etappide ajal. Samuti on oluline, et 
sidusrühmadel kõigis liikmesriikides, eriti 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, 
oleks võimalus Galileo hangetest tuleneva 
tehnoloogilise oskusteabe alusel areneda ja 
uuendusi teha.

Or. en
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Selgitus

Arvestades Galileo projekti suurust ja tähtsust ühiskonna seisukohast, peaksid Galileo 
riigihanke põhimõtted edendama avatud juurdepääsu ja õiglast konkurentsi terves 
tööstustarnete ahelas; sellest tulenevalt peaksid need pakkuma võimalust kõikide 
liikmesriikide iga tasandi erasektorisse kuuluvatel huvitatud isikutel hangetes kõikide projekti 
ülejäänud etappide ajal võrdsetel alustel osaleda. VKEdel peaksid eelkõige olema piisavad 
võimalused Galileo programmi abil arenemiseks ja uuenduste tegemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 35
Põhjendus 20

(20) Käesoleva määruse kohaldamisel peab 
komisjoni abistama komitee nimetusega 
„Euroopa GNSSi programmide komitee”. Et 
tagada programmide nõuetekohane avalik 
haldamine, mis eeldab programmide 
haldamise ühetaolisust, otsustusprotsessi 
suuremat kiirust ja võrdset juurdepääsu 
teabele, peavad Euroopa GNSSi 
programmide komitee tegevusse olema 
kaasatud järelevalveameti juhtnõukogu 
esindajad.

(20) Käesoleva määruse kohaldamisel peab 
komisjoni abistama komitee nimetusega 
„Euroopa GNSSi programmide komitee”. Et 
tagada programmide nõuetekohane avalik 
haldamine, mis eeldab programmide 
haldamise ühetaolisust, otsustusprotsessi 
suuremat kiirust ja võrdset juurdepääsu 
teabele, peavad Euroopa GNSSi 
programmide komitee tegevusse olema 
kaasatud Euroopa Parlamendi vaatlejad.

Or. de

Selgitus

Pidades silmas programmide olulisust ja finantsmõju, on vajalik, et Euroopa Parlamendi 
esindajad teostaksid Euroopa GNSSi programmide komitee tegevuse üle järelevalvet. See 
tagab parema teabevoo ja suurema läbipaistvuse seoses avalikkusega. Lisaks tuleks 
järelevalveameti roll nendest korraldustest lähtuvalt uuesti läbi vaadata, mida programmide 
elluviimiseks parajasti kavandatakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 21 a (uus)

(21 a) Euroopa Ühendus peaks olema kogu 
EGNOSe ja Galileo programmide käigus 
loodud või arendatud materiaalse ja 
immateriaalse vara omanik. Tal peaks 
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programmi elluviimise jooksul igal ajal 
olema selline positsioon, et ta saaks 
lõpetada lepingu mis tahes tarnija või 
teenuseosutajaga. Seepärast ei tohiks ta 
toetuda ühelegi konkreetsele kohale, mille 
üle tal ei ole kontrolli, ega ühelegi 
tarnijale, kellelt ta ei ole saanud kinnitust 
selle kohta, et varasid teise kohta üle ei 
viida. Seetõttu tuleks komisjonil esitada 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vajaduse korral ettepanek kehtivate 
ühenduse õigusaktide muutmiseks. Seni 
kuni Galileo programmi ellu viiakse ja 
selleks, et rahuldada selle praeguste 
investorite nõudeid, on soovitatav EGNOSe 
juhtimine ja kasutamine Galileost 
eraldada, kuni kahe süsteemi ühinemine 
võimalikuks saab. Arvesse võetakse 
liikmesriikide ja teisi ühenduseväliseid 
algatusi, mis on mõeldud selleks, et anda 
Euroopa Komisjonile programmi eesmärgil 
varasid ja/või pakkuda teenuseid 
tingimusel, et nimetatud varad loovutatakse 
tasuta täielikult komisjonile, kui see ei loo 
komisjoni pikaajalisi kohustusi ja kui see ei 
tekita programmi Euroopa mõõtme suhtes 
mingisugust moonutust.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab säilitama kogu aeg oma läbirääkimisvolituse ja toetuma kohtadele ja 
vahenditele, mis on täielikult tema kontrolli all või millel vähemalt ei ole ainuõigusi, mis 
lubavad võimalikku odavat loovutamist, kui see vajalikuks osutub.

On tõsiasi, et EGNOS on praegu lähedal sertifitseerimisele. Ta annab juba kvaliteetseid 
püsisignaale kogu Euroopas. Tulemuslikkuse eesmärgil ja selleks, et Galileo jaoks pinda 
paremini ette valmistada, on oluline, et mõlema programmiga seotud probleemid eraldatakse 
ja et EGNOSt saaks juhtida Galileo edusammudest sõltumatult.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Remek

Muudatusettepanek 37
Artikli 1 kolmas lõik
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Programmil Galileo põhinev süsteem on 
autonoomne GNSSi infrastruktuur, mis 
hõlmab rühma satelliite ja maapealseid 
jaamu.

Programmil Galileo põhinev süsteem on 
autonoomne GNSSi infrastruktuur, mis 
hõlmab rühma satelliite ja maapealsete 
jaamade ülemaailmset võrgustikku.

Or. cs

Selgitus

Variraportöör on seisukohal, et kavandatava ettepaneku sõnastus kajastab täpsemalt 
kavandatava süsteemi toimimise viisi ja selle infrastruktuuri olemust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 38
Artikli 1 kolmas a lõik (uus)

Euroopa Ühendusel on EGNOSe ja 
GALILEO süsteemide ning kogu 
kõnealuste programmide käigus loodud või 
kogunenud materiaalse ja immateriaalse 
vara omandiõigus.

Or. it

Selgitus

EGNOSe ja GALILEO süsteemid on Euroopa satelliitraadionavigatsiooni süsteemi (GNSS) 
alustalad ja neid juhitakse Euroopa Ühenduse ainuvastutusel. Seepärast on oluline, et 
ühendusel oleks mõlema süsteemi omandiõigus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõige 4

4. Euroopa Ühenduse sõlmitud lepingutes ja 
kokkulepetes nähakse ette võimaliku
kolmandate riikide programmi
kaasrahastamises osalemise tingimused ja 
viisid.

4. Kolmandad riigid võivad osaleda 
programmi täiendavas rahastamises.
Euroopa Ühenduse vastavalt EÜ 
asutamislepingu artikli 300 lõikele 3
sõlmitud lepingutes ja kokkulepetes selliste 
kolmandate riikidega nähakse ette nende 
programmis osalemise tingimused ja 
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üksikasjalikud eeskirjad ning samuti nende 
õigused ja pikaajalised kohustused.

Or. en

(Tõlkija märkus: Ebatäpne tõlge KOM-teksti eestikeelses versioonis.)

Selgitus

On selgunud, et kolmandate riikide eelnevat osalust on juhitud halvasti, st igasuguse 
nendepoolse kohustuseta. Seepärast on oluline teha selgeks, et kolmandad riigid saavad 
Galileoga ühineda vaid teatavatel tingimustel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 40
Artikli 4 lõige 4

4. Euroopa Ühenduse sõlmitud lepingutes ja 
kokkulepetes nähakse ette võimaliku 
kolmandate riikide programmi 
kaasrahastamises osalemise tingimused ja 
viisid.

4. Liikmesriigid võivad programmi 
täiendavalt rahastada. Kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
samuti osaleda programmi täiendavas 
rahastamises. Euroopa Ühenduse sõlmitud 
lepingutes ja kokkulepetes nähakse ette 
võimaliku kolmandate riikide programmi 
täiendavas rahastamises osalemise 
tingimused ja üksikasjalikud eeskirjad.

Or. es(Tõlkija märkus: Ebatäpne tõlge KOM-teksti eestikeelses versioonis.)

Selgitus

Galileo on kujundatud välja ülemaailmse süsteemina. Liikmesriigid võivad programmi 
täiendavalt rahastada, mis nõuab ülemaailmseks õnnestumiseks ka kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide osalust. Kokkulepped või konventsioonid, mille ülesanne 
asutamislepingu kohaselt on sellise osaluse reguleerimine, peaksid sisaldama termineid, 
tingimusi ja eeskirju, mis määratlevad selgelt sellise osaluse laadi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 41
Artikkel 5
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Süsteemi EGNOS kasutamine hõlmab 
eeskätt vastava infrastruktuuri haldamist 
ning süsteemi pidevat hooldamist, 
täiustamist ja uuendamist, programmiga 
seotud toimingute sertifitseerimist ja 
ühtlustamist ning süsteemi turustamist.

Süsteemi EGNOS kasutamine hõlmab 
eeskätt vastava infrastruktuuri haldamist 
ning süsteemi pidevat hooldamist, 
täiustamist ja uuendamist, programmiga 
seotud toimingute sertifitseerimist ja 
ühtlustamist ning süsteemi signaalide 
turustamist.

Süsteemi omandiõiguse üleminek 
komisjonile toimub selle praeguste 
omanikega kokkuleppe sõlmimise ajal, 
tunnustab nendega kooskõlastatud 
investeeringuid ja tagab praegu täheldatava 
toimimise kõrge taseme ja praegu kehtivate 
tööstusettevõtjate lepingute jätkumise 
teatava kindlaksmääratava ajavahemiku 
jooksul.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kohustus on vastata EGNOSe praeguste investorite ootustele ja tagada programmi 
jätkumine, kasutades täielikult ära EGNOSe ja kogenud tööstusettevõtjate lepinguid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 42
Artikkel 6

1. Süsteemi EGNOS kasutamist rahastab 
Euroopa Ühendus, ilma et see piiraks 
erasektori võimalikku osalemist 
rahastamises.

1. Süsteemi EGNOS kasutamist rahastab 
Euroopa Ühendus, ilma et see piiraks 
erasektori võimalikku osalemist 
rahastamises.

2. Euroopa Ühendus sertifitseerib süsteemi 
ja selle teenused, mis on kasutajatele väga 
olulised.
3. Euroopa Ühendus toetab 
edendamismeetmeid ja EGNOSe täiendite 
müüki, et laiendada EGNOSe ja selle 
eksporditavate järeltoodetega hõlmatavat 
ala, et valmistada ette Galileo tulekut 
kõnealustesse maailma osadesse.
4. Euroopa Ühendus vastutab 
turustamisülesannete ja kasutamiseelse 
tegevuse kehtestamise eest tulevaste Galileo 
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lepingute sõlmimiseks.
2. Süsteemi EGNOS kasutamine on esialgu 
esmajärjekorras seotud erasektori pakutavate 
teenuste avaliku hankega. Seejärel muutub 
süsteemi kasutamine süsteemi Galileo 
kasutusetapi lahutamatuks osaks.

5. Süsteemi EGNOS kasutamine on esialgu 
esmajärjekorras seotud erasektori pakutavate 
teenuste avaliku hankega. Seejärel muutub 
süsteemi kasutamine süsteemi Galileo 
kasutusetapi lahutamatuks osaks.

Or. fr

Selgitus

Ühendusel on ainuvastutus EGNOSe ja Galileo süsteemide sertifitseerimise eest. Pidades 
silmas oodatud teenuste olemust, vastutab ühendus ka oma olemuselt avalike teenuste 
käivitamise ja eksporditoetuste meetmete eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 43
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6 a
Varade omandiõigus

Euroopa Ühendus püüab saada kogu 
programmide käigus loodud või arendatud 
materiaalse ja immateriaalse vara 
omanikuks ning alustab vastavalt 
läbirääkimisi praeguste sidusrühmadega 
(nt EGNOS).

Or. en

Selgitus

Komisjon ei saa teostada mingit omandiõigust enne, kui ta on selleks õigused saanud. Praegu 
on EGNOS osaliselt Euroopa lennuliikluse korraldamisega tegelevate asutuste omanduses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Remek

Muudatusettepanek 44
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6 a
Omandiõigus
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Euroopa Ühendus on kogu arendamis- ja 
kasutuselevõtuetappide käigus loodud või 
arendatud GALILEO materiaalse ja 
immateriaalse vara omanik.

Or. xm

Selgitus

Asjaolu, et Euroopa Ühendus peab saama kogu arendamis- ja kasutuselevõtuetapi käigus 
loodud või arendatud materiaalse või immateriaalse vara omanikuks, on algselt kavandatud 
rahastamismeetodi muudatuse loogiline tulemus, mille tulemusel võttis EÜ enda peale 
täieliku vastutuse ning erasektor jäeti välja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 punkt c

c) toimingud, mis on seotud süsteemi 
kasutamisega ning kasutamisele eelnevate 
või seda ettevalmistavate toimingutega.

c) EGNOSe ja Galileo toimingud, mis on 
seotud süsteemi kasutamisega ning 
kasutamisele eelnevate või seda 
ettevalmistavate toimingutega.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 46
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Lõikes 1 osutatud summa on eelduseks 
tulemuslikele hankemenetlustele ja lepingu 
sõlmimiseks peetavatele läbirääkimistele, 
kus saavutatakse parim hinna ja kvaliteedi 
suhe, lepingu täitmise lõpuleviimine, 
programmi takistuseta jätkumine, riski 
maandamine ja kinnipidamine ajakavast.

Or. en

Selgitus

Oluline on mainida, et Galileo võetakse kasutusele ja viiakse ellu järk-järgult. Nagu EGNOS 
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ja kõik keerukad süsteemid, käivitub programm pärast seda, kui on rakendatud mitmeid uusi 
tarkvara uuendusi ja kohandusi, kuni saavutatakse täielik jõudlus ja sertifitseerimine on 
lõpule viidud. Viide tõrgeteta jätkumisele osutab nõukogu resolutsioonile kõnealuses 
küsimuses, püüdes vältida varasemate saavutuste tühistamist orbiidil kontrollimise etapis, mis 
on just uuesti käivitatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Etelka Barsi-Pataky

Muudatusettepanek 47
Artikli 8 lõige 4

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud 
summas ei kajastu võimalikud Euroopa 
Ühenduse ettenägematud finantskohustused, 
eeskätt kohustused, mis on seotud 
süsteemide avaliku omandivormiga. Sellisel 
juhul esitab komisjon asjakohased 
ettepanekud Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud 
summas ei kajastu võimalikud Euroopa 
Ühenduse ettenägematud finantskohustused, 
eeskätt kohustused, mis on seotud 
süsteemide avaliku omandivormiga. Seetõttu
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 2010. aastal ettepaneku koos 
oma vahekokkuvõttega, et võimaldada 
eelarvepädevatel institutsioonidel langetada 
otsus pärast 2014. aastat algavaks 
finantsplaneerimise perioodiks ja kuni 
programmi lõpuni kestvaks perioodiks 
vajalike riiklike vahendite ja kohustuste 
kohta, kaasa arvatud Euroopa Ühenduse 
mis tahes kohustused, mis on vajalikud 
kasutusetapiks, tulenevalt süsteemi riikliku 
omandivormiga seotud kohustustest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 48
Artikli 8 lõige 4

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud 
summas ei kajastu võimalikud Euroopa 
Ühenduse ettenägematud finantskohustused, 
eeskätt kohustused, mis on seotud 
süsteemide avaliku omandivormiga. Sellisel 
juhul esitab komisjon asjakohased 
ettepanekud Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud 
summas ei kajastu võimalikud Euroopa 
Ühenduse ettenägematud finantskohustused, 
eeskätt kohustused, mis on seotud 
süsteemide avaliku omandivormi ja turgude 
edendamisega. Seetõttu esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. 
aastal ettepaneku koos oma 
vahekokkuvõttega, et võimaldada 
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eelarvepädevatel institutsioonidel langetada 
otsus pärast 2014. aastat algavaks 
finantsplaneerimise perioodiks vajalike 
rahaliste vahendite kohta, kaasa arvatud 
Euroopa Ühenduse mis tahes kohustused, 
mis on seotud riikliku omandivormi ja turu 
edendamisega.

Or. en

Selgitus

Raportis on mainitud tehnilisi küsimusi; mainida on vaja ka Galileoga seotud õiguslikke, 
rahalisi ja turgudega seotud kaalutlusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): David Hammerstein

Muudatusettepanek 49
Artikkel 9

Süsteemide kasutamisest saadav tulu Tulud
Süsteemide kasutamisest saadava tulu saaja 
on Euroopa Ühendus. Tulu kantakse
Euroopa GNSSi programmide all ühenduse 
eelarvesse. Kui tulu maht osutub 
eeldatavast märkimisväärselt suuremaks, 
vaadatakse tulu suunamise põhimõtted üle.

Süsteemide kasutamisest saadava tulu saaja 
on Euroopa Ühendus. Tulu võib kanda 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
heakskiidul Euroopa GNSSi programmide 
all ühenduse eelarvesse.

Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektoriga sõlmitavas lepingus või 
lepingutes.

Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektoriga sõlmitavas lepingus või 
lepingutes.

Igas erasektoriga sõlmitavas lepingus, mis 
puudutab Galileo süsteemi alusel teenuste 
osutamisest saadud tulusid, võib samuti 
sätestada tulude jagamise või hinnalae 
mehhanismid, tagamaks, et kliendid saavad 
õiglaste hindadega kvaliteetseid teenuseid 
ja/või et arendada välja uusi avalikke 
teenuseid, nagu on kirjeldatud I lisas.

Or. en

Selgitus

Kuna avaliku ja erasektori partnerlus ebaõnnestus, sest erasektoril oli raskusi riskide 
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võtmisel, ja Galileod rahastatakse nüüd täielikult avaliku sektori vahenditest, on rohkem kui 
õigustatud eeldada, et üldsus saab õiglaste hindadega kvaliteetseid teenuseid. Sellel 
eesmärgil ja olenevalt turuanalüüsist on selle saavutamiseks võimalik kavandada erinevaid 
reguleerimismehhanisme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 50
Artikli 10 esimene lõik

Programmide avalik haldamine põhineb 
selgel pädevusalade jaotamisel Euroopa 
Ühenduse, keda esindab komisjon, Euroopa 
GNSSi Järelevalveameti (edaspidi 
„järelevalveamet“) ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahel.

Programmide avalik haldamine põhineb 
selgel pädevusalade jaotamisel Euroopa 
Ühenduse, keda esindab komisjon, ja 
Euroopa Kosmoseagentuuri vahel.

Or. de

Selgitus

Järelevalveameti ülesanne, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1322/2004 artiklis 2, oli 
eelkõige tegutseda lubasid andva asutusena eraettevõtete puhul, kes pidid algselt Galileo 
programmi ellu viima. Pärast konsortsiumi ebaõnnestumist ja muudetud määruse ettepaneku 
esitamist, on kõnealune ülesanne aegunud ja amet tuleks seetõttu kaotada. Ülejäänud 
ülesannetega saavad tegelda ka komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 51
Artikli 10 teine lõik

Euroopa Ühendus, keda esindab komisjon, 
tagab programmide ellurakendamise, ilma et 
see piiraks määruse (EÜ) nr 1321/2004 
sätete kohaldamist. Selleks rakendab 
komisjon vajalikud vahendid ning valdab 
selle ülesande täitmiseks vajalikke 
ressursse. Komisjon võib programmide 
haldamise järelevalve osas abi saamiseks 
pöörduda sõltumatute ekspertide poole.
Komisjon võib finants- või tehniliste 
auditeerimiste läbiviimiseks samuti 
pöörduda liikmesriikide ekspertide poole.

Euroopa Ühendus, keda esindab komisjon, 
tagab programmide ellurakendamise, ilma et 
see piiraks määruse (EÜ) nr 1321/2004 
sätete kohaldamist. Selleks rakendab 
komisjon vajalikud vahendid ning valdab 
oma ülesannete täitmiseks vajalikke 
ressursse ja õigusi. Komisjon võib finants-
või tehniliste auditeerimiste läbiviimiseks 
samuti pöörduda liikmesriikide ekspertide 
poole.
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Or. en

Selgitus

Kasulik on mainida, et komisjonil ei ole üksnes vaja toetuda asjakohastele ressurssidele, vaid 
samuti võiks tal olla vaja omandada õigused oma ülesande täitmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 52
Artikkel 12

Artikkel 12 välja jäetud
Järelevalveameti ülesanded

Ilma et see piiraks kohustusi, mis on 
järelevalveametile pandud määrusega (EÜ) 
nr 1321/2004, abistab järelevalveamet 
komisjoni kõikides programmidega seotud 
küsimustes, mille puhul komisjon tema abi 
palub. Järelevalveamet tagab Euroopa 
Ühenduse poolt programmide raames 
konkreetselt järelevalveametile eraldatud 
vahendite haldamise ja kontrolli. Need 
vahendid antakse järelevalveameti 
käsutusse määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 kohase 
delegeerimise otsusega ja vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1321/2004 sätetele.
Eelmises lõigus osutatud delegeerimise 
otsuse alusel sõlmib komisjon 
järelevalveametiga delegeerimise lepingu. 
Delegeerimise lepingus on sätestatud 
järelevalveametile eraldatud vahendite 
haldamise üldtingimused ja eeskätt 
osutatud teostatavad toimingud, nendega 
seotud rahastamismeetmed, 
haldusmenetlused, järelevalve- ja 
kontrollimenetlused.

Or. de

Selgitus

Järelevalveameti ülesanne, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1322/2004 artiklis 2, oli 
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eelkõige tegutseda lubasid andva asutusena eraettevõtete puhul, kes pidid algselt Galileo 
programmi ellu viima. Pärast konsortsiumi ebaõnnestumist ja muudetud määruse ettepaneku 
esitamist, on kõnealune ülesanne aegunud ja amet tuleks seetõttu kaotada. Ülejäänud 
ülesannetega saavad tegelda ka komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 53
Artikkel 12 a (uus)

Artikkel 12 a
Põhimõtted, millele tugineb Galileo 
kasutuselevõtuetapiga seotud hange

Galileo kasutuselevõtuetapi ajal põhinevad 
ühenduse riigihankeid käsitlevad eeskirjad 
muu hulgas järgmistel põhimõtetel:
a) konkurentsivõimeline pakkumine 
kõikide pakettide osas ühtse menetluse 
käigus, mille abil võib iga sõltumatu 
juriidiline isik või rühm, keda kõnealusel 
eesmärgil esindab juriidiline isik, kes 
kujutab endast ühe rühma osa, teha 
pakkumise peatöövõtja osale kuuest 
tööpaketist maksimaalselt kahe peamise 
tööpaketi puhul;
b) tegevuse kogumaksumusest vähemalt 
40% puhul tuleb kasutada alltöövõttu ja 
seda erinevatel tasanditel 
konkurentsivõimelise pakkumise kaudu 
ettevõtetele, kes ei kuulu rühmadesse, kelle 
üksus on ühe peamise tööpaketi 
peatöövõtja.

Or. es

Selgitus

Määrus peaks hõlmama ja reguleerima hankepoliitikat, mida tuleb järgida. Lisaks peaks I 
lisa sisaldama tööpakette, milleks hange tuleb jagada ja mille suhtes kohaldatakse 40% 
alltöövõtu määra.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 54
Artikli 13 teine lõik

Kokkuleppes on sätestatud Euroopa 
Kosmoseagentuurile eraldatud vahendite 
haldamise üldtingimused ja eeskätt osutatud 
teostatavad toimingud, nendega seotud 
rahastamismeetmed, haldusmenetlused, 
järelevalve- ja kontrollimenetlused ning 
meetmed, mida kohaldatakse kokkuleppe 
mittetäieliku täitmise korral, samuti 
materiaalse ja mittemateriaalse vara 
valdamise kord.

Mitmeaastases kokkuleppes on sätestatud 
Euroopa Kosmoseagentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimused ja 
eeskätt osutatud teostatavad toimingud (nt 
süsteemi järkjärgulise kasutuselevõtu 
kava), nendega seotud rahastamismeetmed, 
haldusmenetlused, järelevalve- ja 
kontrollimenetlused ning meetmed, mida 
kohaldatakse kokkuleppe mittetäieliku 
täitmise korral, samuti kogu materiaalse ja 
mittemateriaalse vara valdamise kord.

Or. en

Selgitus

Oluline on mainida, et Galileo võetakse kasutusele ja viiakse ellu järk-järgult. Nagu EGNOS 
ja kõik keerukad süsteemid, käivitub programm pärast seda, kui on rakendatud mitmeid uusi 
tarkvara uuendusi ja kohandusi, kuni sertifitseerimist saab lõpule viia.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Etelka Barsi-Pataky

Muudatusettepanek 55
Artikli 13 teine a lõik (uus)

2 a. Mitmeaastases kokkuleppes 
sätestatakse ka järgmist:
a) Euroopa Kosmoseagentuur kohaldab 
ühenduse eeskirju riigihangete kohta.
b) Euroopa Kosmoseagentuur tagab 
läbipaistva ning õigeaegse teabe 
kohaldatavate hanke-eeskirjade, 
valikukriteeriumide ja mis tahes muude 
sellega seotud küsimuste kohta ning 
teavitab neist selgelt.
c) Mitmeaastase kokkuleppe alusel toimuva 
riigihanke eesmärk on saavutada avatud 
juurdepääs ja õiglane konkurents terves 
tööstustarnete ahelas ning ergutada 
erasektori osaliste, sealhulgas eelkõige 
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VKEde tasakaalustatud osalemist kõigis 
liikmesriikides. Euroopa Kosmoseagentuur 
väldib turgu valitsevate seisundite loomist 
või tugevdamist.
d) Euroopa Kosmoseagentuur korraldab 
infrastruktuuriga seotud lepingud 
põhisegmendipakettideks ja 
lisatööpakettideks.
e) Kui vähegi võimalik, teostatakse hanked 
paralleelselt kahelt tarnijalt, et vähendada 
tehnoloogia- ja tööstusriske ning sõltuvust 
ning parandada üldist kontrolli programmi 
kulude ja tähtaegade üle.
f) Kus hange kahelt tarnijalt ei ole 
võimalik, sätestatakse lepingus, et 
alltöövõtu korral peab töövõtja kohaldama 
riigihankelepinguid käsitlevaid ühenduse 
eeskirju ja järgima käesolevas artiklis 
seatud eesmärke. Hanke puhul ühelt 
tarnijalt on peatöövõtja sõlmitavate 
allhankelepingute ulatus ja väärtus lepingu 
osaks.
g) Lepingute sõlmimisel võtab Euroopa 
Kosmoseagentuur nõuetekohaselt arvesse, 
niivõrd, kuivõrd see on asjakohane, Galileo 
programmi määratlus- ja arendusetapi 
jooksul tehtud otsuseid, investeeringuid ja 
saavutusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 56
Artikli 13 teine a lõik (uus)

Mitmeaastases kokkuleppes sätestatakse ka 
järgmist:
a) Euroopa Kosmoseagentuur kohaldab 
ühenduse riigihankeid reguleerivaid 
sätteid.
b) Euroopa Kosmoseagentuur annab 
piisavalt aegsasti läbipaistvat teavet 
eeskirjade kohta, mida kohaldatakse 
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lepingute sõlmimise suhtes, 
valikukriteeriumide ja kõikide asjaomaste 
üksikasjade kohta ning edastab teabe 
sellisel moel, et seda pole võimalik vääriti 
mõista.
c) Pakkumiskutsed väljastatakse 
mitmeaastase kokkuleppe tingimustel ja 
tehakse jõupingutusi tagamaks vaba 
juurdepääs ja õiglane konkurents terves 
tööstustarnete ahelas ning edendatakse 
erasektori osaliste tasakaalustatud 
osalemist kõigis liikmesriikides. Euroopa 
Kosmoseagentuur peab vältima turgu 
valitsevate seisundite tekkimist või 
rõhutamist.
d) Euroopa Kosmoseagentuur jagab 
infrastruktuuriga seotud lepingud 
põhisegmendiga seotud ja lisatööga seotud 
lepinguteks.
e) Lepingud sõlmitakse paralleelselt kahelt 
tarnijalt pärit hankega, allpool 
valdkondade tasandit alati, kui see on 
võimalik, et vähendada tehnoloogilisi riske 
ja sõltuvust ning et parandada kontrolli 
programmikulude ja ajakavade üle üldiselt. 
Kui selle tulemusel palutakse kolmandast 
riigist pärit ettevõtja teenuseid, peab teine 
ettevõtja asuma Euroopa Liidus ja talle 
tuleb anda võrdne osa tellitavast tööst.
f) Kui on võimalik sõlmida lepingud, et 
tagada hange kahelt tarnijalt, tuleb see 
lepingus sätestada ja alltöövõtu ajal peab 
töövõtja kohaldama riigihankelepinguid 
käsitlevaid ühenduse eeskirju ja järgima 
käesoleva artikli sätteid. Kui hange on vaid 
ühelt tarnijalt, märgitakse lepingusse 
peatöövõtja sõlmitavate allhankelepingute 
ulatus ja väärtus.
g) Lepingute üle peetavatel läbirääkimistel 
võtab Euroopa Kosmoseagentuur 
nõuetekohaselt arvesse, niivõrd, kuivõrd 
need on asjakohased, Galileo programmi 
määratlus- ja arendusetapi jooksul tehtud 
otsuseid, juba sõlmitud lepinguid, 
investeeringuid ja teenuseid.
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Or. de

Selgitus

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird. Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben. In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 57
Artikli 13 teine a lõik (uus)

Mitmeaastases kokkuleppes sätestatakse ka 
järgmist:
a) Euroopa Kosmoseagentuur kohaldab 
ühenduse riigihangete eeskirju.
b) Euroopa Kosmoseagentuur tagab 
läbipaistva ning õigeaegse teabe 
programmi üldise tegevuskava ja selle iga 
üksiku vahe-eesmärgi (programmi kasv) 
ning nende elluviimise kohta. 
Kosmoseagentuur peaks eelkõige edastama 
selgelt kohaldatavad hanke-eeskirjad, 
valikukriteeriumid ja kõik teised 
asjaomased küsimused.
c) Mitmeaastase kokkuleppe alusel toimuva 
riigihanke eesmärk on programmi kindel 
jätkuvus, varasemate saavutuste 
taaskasutamine, nõuetekohane riski 
maandamine, kulutasuvus ja avatud 
juurdepääsu ning õiglase konkurentsi 
saavutamine terves tööstustarnete ahelas 
ning erasektori osaliste tasakaalustatud 
osalemise edendamine kõigis 
liikmesriikides. Euroopa Kosmoseagentuur 
väldib turgu valitseva seisundi loomist või 
tugevdamist, kindlustades pikaajalised 
tarned, tootmisharu 
konkurentsivõimelisuse, võimalikult kõrged 
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tehnoloogiastandardid ja kõrgetasemelised 
lahendused.
d) Euroopa Kosmoseagentuur korraldab 
infrastruktuuriga seotud lepingud 
põhisegmendipakettideks ja 
lisatööpakettideks.
e) Kui vähegi võimalik, teostatakse hanked 
paralleelselt kahelt tarnijalt, et vähendada 
tehnoloogia- ja tööstusriske ning sõltuvust 
ning parandada üldist kontrolli programmi 
kulude ja tähtaegade üle ning vähendada 
programmi riske.
f) Kus hange kahelt tarnijalt ei ole 
võimalik, sätestatakse lepingus, et 
alltöövõtu korral peab töövõtja kohaldama 
riigihankelepinguid käsitlevaid ühenduse 
eeskirju ja järgima käesolevas artiklis 
seatud eesmärke.
g) Lepingute üle peetavatel läbirääkimistel 
võtab Euroopa Kosmoseagentuur 
nõuetekohaselt arvesse, niivõrd, kuivõrd 
see on asjakohane, Galileo ja EGNOSe 
programmi määratlus- ja arendusetapi 
jooksul tehtud eelnevaid ühenduse ja 
Euroopa Kosmoseagentuuri otsuseid, 
investeeringuid ja saavutusi.
d) Euroopa Kosmoseagentuur korraldab 
selle juhtimise nii, et selle 
otsustamisprotsess ja aruandlus oleks kiire 
ja tõhus.

Or. en

Selgitus

Transpordinõukogu resolutsioon kindlustab programmi jätkuvuse, kvaliteedi ja hinna suhte, 
pikaajalised perspektiivid, jõudluse ja kvaliteedi kõrge taseme, hoides samal ajal riski 
mõistlikkuse piires.

Segaduse vältimiseks on oluline teha selgeks, et arvesse võetakse vaid ühenduse ja/või 
Euroopa Kosmoseagentuuri poolt nõuetekohaselt rahastatud EGNOSe ja Galileo eelnevaid 
saavutusi. Teised algatused (st need, mida kaks eespool nimetatud institutsiooni ei rahasta) 
võiksid tähendada programmi jaoks suuremat keerukust, suuremat riski ja lisakulusid ning 
luua vastuvõetamatuid moonutusi seoses konkurentsiga, mida nõukogu nõuab.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Den Dover

Muudatusettepanek 58
Artikli 13 teine a lõik (uus)

Mitmeaastases kokkuleppes sätestatakse ka 
järgmist:
a) Euroopa Kosmoseagentuur kohaldab 
ühenduse riigihangete eeskirju.
b) Euroopa Kosmoseagentuur tagab 
läbipaistva ning õigeaegse teabe 
kohaldatavate hanke-eeskirjade, 
valikukriteeriumide ja mis tahes muude 
sellega seotud küsimuste kohta ning 
teavitab neist konkreetselt.
c) Mitmeaastase kokkuleppe alusel toimuva 
riigihanke eesmärk on saavutada avatud 
juurdepääs ja õiglane konkurents terves 
tööstustarnete ahelas ning ergutada 
erasektori osaliste tasakaalustatud 
osalemist kõigis liikmesriikides. Euroopa 
Kosmoseagentuur väldib turgu valitseva 
seisundi loomist või tugevdamist.
d) Euroopa Kosmoseagentuur korraldab 
infrastruktuuriga seotud lepingud 
põhisegmendipakettideks ja 
lisatööpakettideks.
e) Kui vähegi võimalik, teostatakse hanked 
paralleelselt kahelt tarnijalt, et vähendada 
tehnoloogia- ja tööstusriske ning sõltuvust 
ning parandada üldist kontrolli programmi 
kulude ja tähtaegade üle.
f) Kus hange kahelt tarnijalt ei ole 
võimalik, sätestatakse lepingus, et 
alltöövõtu korral peab töövõtja kohaldama 
riigihankelepinguid käsitlevaid ühenduse 
eeskirju ja järgima käesolevas artiklis 
seatud eesmärke. Ühelt tarnijalt hanke 
puhul on peatöövõtja sõlmitavate 
allhankelepingute ulatus ja väärtus lepingu 
osaks.
g) Lepingute sõlmimisel võtab Euroopa 
Kosmoseagentuur nõuetekohaselt arvesse, 
niivõrd, kuivõrd see on asjakohane, Galileo 
programmi määratlus- ja arendusetapi 
jooksul tehtud otsuseid, investeeringuid ja 
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saavutusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 59
Artikli 13 kolmas a lõik (uus)

Teenuste riigihankelepingute eesmärk on 
tagada tööstustarnete kõikides etappides 
vaba konkurentsi tingimused ja edendada 
erasektori tasakaalustatud osalust, eelkõige 
seoses eri liikmesriikide VKEdega, ning 
vältida valitseva seisundi loomist või 
tugevdamist.
Kui vähegi võimalik, tuleks astuda samme 
tarnete saamiseks paralleelselt mitmelt 
tarnijalt, et vähendada tehnoloogia- ja 
tööstusriske ning parandada üldist kontrolli 
programmi kulude ja tähtaegade üle.

Or. it

Selgitus

On oluline tagada, et kohaldatakse teenuste riigihankelepinguid käsitlevaid ühenduse 
eeskirju. Oluline on tagada terves tööstustarnete ahelas vaba juurdepääsu ja konkurentsi 
tingimused, et vältida monopole. Programm nõuab teenuste riigihankelepinguid käsitlevaid 
eeskirju, mis tagavad Euroopa tööstusettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEde), kellel peab olema võimalus Galileo pakkumismenetlustest osa võtta, 
tasakaalustatud osalus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 60
Artikli 13 kolmas a lõik (uus)

Galileo projekti eri etappide ajal tagatakse 
kõikide liikmesriikide tasakaalustatud 
osalus. Lisaks on sidusrühmadel kõigis 
liikmesriikides, eriti väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel võimalus Galileo 
hangetest tuleneva tehnoloogilise 
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oskusteabe alusel areneda ja uuendusi 
teha.

Or. en

Selgitus

Arvestades Galileo projekti suurust ja tähtsust ühiskonna seisukohast, peaksid Galileo 
riigihanke põhimõtted edendama juurdepääsu ja õiglast konkurentsi terves tööstustarnete 
ahelas kõikides liikmesriikides. VKEdel peaks eelkõige olema piisavad võimalused 
arenemiseks ja uuenduste tegemiseks kogu Galileo hanke kestel. Raportöör rõhutab seda 
selgelt muudatusettepaneku 16 seletuskirjas. Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks määruses 
samuti selgesõnaliselt sätestada vajadus sidusrühmade, sealhulgas kõikide liikmesriikide 
VKEde, tasakaalustatud osaluse järele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Den Dover

Muudatusettepanek 61
Artikli 13 kolmas a lõik (uus)

Komisjon jälgib ja hindab Euroopa 
Kosmoseagentuuri hankemenetlusi, 
konkurentsi ja ELi asjaomaseid turge ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
igas kvartalis aruande nimetatud küsimuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Artikkel ei nõua, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanded Galileo 
projekti korrapäraste edusammude kohta. Eespool nimetatud kord tagab, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu on võimelised jälgima Galileo projekti hankemenetluste arengut ja 
teostavad täies ulatuses oma jagatud poliitilist vastutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Remek

Muudatusettepanek 62
Artikli 14 lõige 2

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
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artikleid 4 ja 7, võttes arvesse 
nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

artikleid 5 ja 7, võttes arvesse 
nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Or. cs

Selgitus

Vastavalt ettepanekule võtta vastu määrus peab Euroopa GNSSi programmide komitee võtma 
vastu rakenduseeskirjad, eelkõige iga-aastaste ja mitmeaastaste tööprogrammide 
kinnitamisega. Liikmesriike tuleks kaasata võimalikult suures ulatuses selliste oluliste 
rakendusotsuste vastuvõtmisse. Selleks kõige sobivam komiteemenetlus on regulatiivkomitee 
menetlus, mis on sätestatud otsuse 1999/468 artiklis 5. Määruse nr 680/2007 (millega 
kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise eeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja 
energiavõrkude valdkonnas) alusel loodud komitee, mis muu hulgas võtab vastu otsuseid, mis 
käsitlevad TEN-T rahastamise iga-aastast ja mitmeaastast tööprogrammi, on samuti 
reguleeriv asutus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 63
Artikli 14 lõige 4

4. Järelevalveameti haldusnõukogu 
esindajad osalevad Euroopa GNSSi 
programmide komitee tegevuses. Euroopa 
Kosmoseagentuuri 
satelliitnavigatsiooniprogrammide juhtiva 
nõukogu esindajad võivad samuti osaleda 
Euroopa GNSSi programmide komitee 
tegevuses vastavalt komitee kodukorras 
sätestatud tingimustele.

4. Euroopa Kosmoseagentuuri 
satelliitnavigatsiooniprogrammide juhtiva 
nõukogu esindajad võivad samuti osaleda 
Euroopa GNSSi programmide komitee 
tegevuses vastavalt komitee kodukorras 
sätestatud tingimustele. Euroopa 
Parlamendil on vaatleja staatus.

Or. de

Selgitus

Pidades silmas programmide olulisust ja finantsmõju, on vajalik, et Euroopa Parlamendi 
esindajad teostaksid Euroopa GNSSi programmide komitee tegevuse üle järelevalvet. See 
tagab parema teabevoo ja suurema läbipaistvuse seoses avalikkusega. Lisaks tuleks 
järelevalveameti roll nendest korraldustest lähtuvalt uuesti läbi vaadata, mida programmide 
elluviimiseks parajasti kavandatakse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Den Dover

Muudatusettepanek 64
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

4 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule igas kvartalis aruande 
teostatud tööde kohta, mis on tehtud 
vastavalt Galileo projekti jaoks koostatud 
programmidele, finantsmõju ja turu 
võimaluste kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõige 4 a (uus) ei nõua, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanded Galileo projekti korrapäraste edusammude kohta. Eespool nimetatud kord tagab, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu on võimelised jälgima Galileo projekti arengut ja teostavad 
täies ulatuses oma jagatud poliitilist vastutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 65
Lisa „Euroopa GNSSi programmide eesmärgid” teine täppjaotis

• pakkuda „ohutusteenust” (nn „Safety of 
Life Service” või SoL), mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega, ja mis rahuldab eeskätt õhu, -
mere- ja raudteetranspordi sektoris 
tekkivaid vajadusi. Teenus vastab seejuures 
katkematu teenuse nõudele ja sisaldab 
funktsiooni, mis võimaldab teavitada 
kasutajat süsteemis esinevast häirest;

• pakkuda „ohutusteenust” (nn „Safety of 
Life Service” või SoL), mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega, ja mis rahuldab eeskätt õhu, -
mere, raudtee-, ja maanteetranspordi
sektoris tekkivaid vajadusi. Teenus vastab 
seejuures katkematu teenuse nõudele ja 
sisaldab funktsiooni, mis võimaldab 
teavitada kasutajat süsteemis esinevast 
häirest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Muudatusettepanek 66
A lisa (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
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A lisa
Hanke ülesehitus

ESA tellitud peamised 
tööpaketid*

Kirjeldus

Süsteemide tööpakett

1.   Süsteemide ehitamise tugi Leping sõlmitakse eri tööstusharude esindajatest koosneva meeskonnaga, kes toetab 
kõiki süsteemi väljakujundamisega seotud valikuid ja otsuseid. 
Tööstusharude esindajatest koosnev meeskond toetab ESAt kogu 
rakendamisprotsessi vältel kuni ja kaasa arvatud süsteemi kirjeldusteni, 
infrastruktuuri kõikide elementide analüüside, katsete, kontrollide ja 
valideerimiste läbiviimiseni.

Tarne tööpaketid

2.   Maapealse tegevuse 
infrastruktuuri 
arendamise 
lõpuleviimine

Maapealse tegevuse infrastruktuuri elementide arendamise (navigatsioonisignaalide 
ja -sõnumite andmine) lõpuleviimine arenduse infrastruktuuri ja lisaseadmete 
kasutuselevõtu uuendamise teel kuni täieliku tegevusvõime seisundini välja. 

3.   Maapealse kontrolli 
infrastruktuuri 
arendamise 
lõpuleviimine

Maapealse kontrolli infrastruktuuri elementide arendamise (üksikute satelliitide 
juhtimine) lõpuleviimine arenduse infrastruktuuri ja lisaseadmete kasutuselevõtu 
uuendamise teel kuni täieliku tegevusvõime seisundini välja. 

4.   Kokku 26 satelliiti:

      a. Satelliidid A

      b. Satelliidid B

      c. Satelliidid C

Esialgne 10–12 satelliidist koosnev partii. 

Teine, 6–8 satelliidist koosnev partii, mis põhineb tõendatud jõudlusel partii A 
üleandmisel 

Kolmas, 6–8 satelliidist koosnev partii, mis põhineb tõendatud jõudlusel partii B 
üleandmisel

5.   Kanderaketid Kanderakettide üleslennutamise teenused, mille puhul toetutakse kahele või 
võimaluse korral enamale tehniliselt sõltumatule kanderaketiliigile.

Käitamise tööpakett

6.   Käitamine Käitamisega seotud tegevused, milleks on palgatud käitaja. Käitaja koordineerib kogu 
Galileo käitamistegevust, et tagada edukas navigeerimistegevus. Galileo 
süsteemide käitamise kontseptsioon põhineb kahel Galileo 
satelliidijuhtimiskeskusel (GCS/GMS) Fucinos ja Oberpfaffenhofenis ning 
ohutusteenuste keskusel Madridis, mis tegutseb 24 tundi ööpäevas 7 päeva 
nädalas ja mis vastutab erinevate ohutusteenuste ja rakenduste eest. 
Ohutusjärelevalve keskus sisaldab nii vajalikke mooduleid, mis tagavad 
süsteemi, mis põhineb külma varunduse režiimil oleval GMSil ja GCSil, 
millel on identne füüsiline konfiguratsioon ja teiste GCSidega samaväärsed 
tunnused, terviklikkuse, jätkuvuse ja kättesaadavuse nõuetekohase taseme.
Keskuste kaudu antakse käitajale ülesanne saavutada tegevuse jõudlus, 
kontrollida käitusseisundit ja tagada täielik maapealne infrastruktuur ning 
sellega seotud sidevõrk ja juhtida selle hooldust.

Komisjon võtab teadmiseks, et ohutusjärelevalve keskus võib otsustada areneda välja 
täielikult kompetentseks keskuseks, mis on samaväärne Galileo 
satelliidijuhtimiskeskusega ning mille varad kuuluvad ühendusele. Selle 
arengu investeerimine toimub ilma lisakuludeta kooskõlastatud ühenduse 
eelarvega Euroopa GNSS programmi jaoks ajavahemikuks 2007–2013. 
Oberpfaffenhofeni ja Fucino keskuse tegevusvõimet mõjutamata tagab 
komisjon sellisel juhul, et kõnealune keskus muutub tegevuse alusel täielikult 
nõuetele vastavaks, nagu Galileo satelliidijuhtimiskeskus 2013. aasta lõpuks, 
tingimusel, et ta suudab rahuldada kõik vajalikud nõuded, mis on 
kohaldatavad kõikide keskuste suhtes, ning lisatakse Galileo kolme eespool 
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nimetatud keskuse võrgustikku.

* Kui jõudlus tööpakettide või neisse kuuluvate partiide üleandmisel ei ole rahuldav, võib võimaluse korral rakendada asjakohaseid 
kohandusi, sh järelejäänud töö konkurentsivõimelist pakkumist.

ESA tellitud täiendavad 
tööpaketid*

Kirjeldus

Testvastuvõtjad Mitme tarnijaga sõlmitud lepingud testvastuvõtjate tootmiseks.

Teeninduslepingud Lepingud eri teenuseosutajate ja keskustega üldise süsteemistruktuuri nõuetekohaseks 
toimimiseks, nagu näiteks ajateenuse osutaja, geodeesiateenuse osutaja, otsingu- ja 
päästeteenuse liidesed. 

Infrastruktuuri tarne 
elemendid

Infrastruktuuri osad, mida pakutakse eespool nimetatud teeninduslepingutest sõltumatult, 
nagu Galileo ohutusjärelevalve keskus, mida juhib GNSSi järelevalveamet.

Komisjoni tellitud täiendav 
tööpakett

Kirjeldus

Tulemuslikkuse mõõtmised Leping peamiste tulemusnäitajate sõltumatuks mõõtmiseks

Or. en

Selgitus

Pole mõtet kaasata hankepoliitikat, mida tuleb järgida (milles viidatakse kasutuselevõtuetapi 
jagamisele tööpakettideks), ilma et nimetatud pakette tegelikult kaasataks.
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