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LYHYET PERUSTELUT

Galileo- ja EGNOS-ohjelmissa käynnistetyt eurooppalaiset satelliittinavigointijärjestelmät 
ovat Euroopan unionin lippulaivahankkeita. Unioni hallinnoi niitä, ja niiden tarkoituksena on 
taata niin unionin kuin jäsenvaltioiden strateginen riippumattomuus ja itsenäisyys erityisesti 
maailmanlaajuisen navigoinnin ja paikannuksen aloilla. 

Euroopan tämänhetkinen riippuvuus Yhdysvaltojen GPS-järjestelmästä on ollut Galileo-
hankkeen keskeinen peruste alusta alkaen. Rauhan aikoina ja normaalioloissa tämä riippuvuus 
ei ole niinkään ongelmallista, mutta kriisiaikoina ja hätätilanteissa on hyvin tärkeää, että 
muun muassa turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla on käytettävissään eurooppalaisten 
hallinnoima luotettava järjestelmä, joka näin toisi lisäarvoa unionin ja sen jäsenvaltioiden 
kriisinhallintaan.

Galileo-ohjelmaan liittyy poliittisia, operatiivisia, teollisia ja teknisiä näkökohtia sekä lisäksi 
turvallisuus- ja puolustuspotentiaalia. Galileo-järjestelmän pääasiallisia turvallisuusetuja ovat 
erityisesti paikannus ja navigointi sekä tuki etsintä- ja pelastuspartioille (SAR) ja YTPP-
operaatioille. Valmistelija katsoo, että Euroopan komission ehdotuksessa olisi pitänyt 
käsitellä viimeksi mainittua seikkaa syvällisemmin ja että valmiuksien kaksikäyttönäkökohtia 
olisi tarkasteltava. 

Lisäksi Galileo-ohjelman on arvioitu maksavan kokonaisuudessaan noin 20 miljardia euroa, 
joista suuri osa on jo käytetty. Valmistelija kehottaa tämän vuoksi unionia ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään järjestelmän koko potentiaalia. Järjestelmän turvallisuuspotentiaalin käytön 
olisi oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista, ja niiden olisi päätettävä järjestelmän käytöstä. 
Jotkut voivat päättää olla hyödyntämättä järjestelmän tätä näkökohtaa, mutta tietyt 
jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa sen käyttöä kohtaan. Lainsäätäjän velvollisuus 
olisi tarjota niille opastusta ja mahdollisuus siihen. Mitä tulee unioniin ja sen ohjelmiin, 
valmistelija katsoo kuitenkin, että Galileon valmiuksien ja potentiaalin täysimääräisen 
hyödyntämisen olisi oltava pakollista. Valmistelija kannattaa avoimuutta tässä asiassa, sillä on 
ilmeistä, että eurooppalaiset turvallisuusjoukot puolustusvoimat mukaan luettuina tulevat 
käyttämään eurooppalaisia satelliittinavigointijärjestelmiä.

Siviilihallinnon olisi valvottava Galileo-järjestelmää. Valmistelija katsoo kuitenkin sopivaksi 
lisätä siviili- ja puolustustahojen välistä synergiaa ja parantaa eri ohjelmien välistä 
koordinointia. Viime kädessä kyse on siitä, kuinka järjestelmää voidaan hallinnoida parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta sen itsenäisyys on taattu kriisi- ja hätätilanteissa. Onkin tärkeää 
ottaa huomioon esimerkiksi Libyan konfliktista saadut kokemukset ja opetukset tulevien 
satelliittinavigointijärjestelmien osalta. Kattavia etuja saadaan jakamalla hallinnointi ja 
valvonta. Tämän osalta olisi tarkasteltava mahdollisuutta yhdistää 
satelliittinavigointijärjestelmät asiantuntijatasolla Euroopan ulkosuhdehallintoon sen tehtävän 
ja valtuuksien mukaisesti.

TARKISTUKSET

Ulkoasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Galileo-ohjelman tavoitteena on 
ensimmäisen erityisesti siviilikäyttöön 
tarkoitetun satelliittinavigointi- ja 
-paikannusinfrastruktuurin toteuttaminen ja 
käyttö. Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on kokonaan 
riippumaton muista olemassa olevista tai 
mahdollisesti perustettavista järjestelmistä.

(2)Galileo-ohjelman tavoitteena on 
ensimmäisen sellaisen erityisesti 
siviilikäyttöön tarkoitetun 
satelliittinavigointi- ja 
-paikannusinfrastruktuurin toteuttaminen ja 
käyttö, jota eri eurooppalaiset toimijat, 
valtiot ja viranomaiset voivat käyttää.
Galileo-ohjelman mukaisesti perustettu 
järjestelmä toimii muista olemassa olevista 
tai mahdollisesti perustettavista 
järjestelmistä riippumatta, joten se edistää 
osaltaan unionin strategista itsenäisyyttä, 
mitä Euroopan parlamentti ja neuvosto 
painottivat vuonna 2007.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unioni pitää itsestään selvänä, että 
mitään avaruuspolitiikkaa ei voida 
toteuttaa erillään muista asiaankuuluvista 
avaruusalan toimijoista. Kansainvälinen 
yhteistyö on olennainen osa Galileo-
ohjelmaa, ja komission olisi tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön 
ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa 
johdettava edelleen strategisten 
kumppaneiden ja kehittyvien 
avaruusvaltojen kanssa käytävää 
avaruutta koskevaa vuoropuhelua.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Neuvosto korosti 1 päivänä 
joulukuuta 2011 antamissaan yhteistä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
koskevissa päätelmissä, että Euroopan 
unionin edellytetään entistä useammin 
olevan yhä kykenevämpi, yhtenäisempi ja 
strategisempi maailmanlaajuinen toimija, 
toisti, että kattava lähestymistapa on 
jatkuvasti tarpeen, ja painotti, että 
yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tärkeyden vuoksi sen 
on saatava tuekseen riittävät ja 
asianmukaiset voimavarat, mikä koskee 
sekä henkilöstöä, voimavaroja että 
analyyttista tiedustelutukea. Neuvosto oli 
lisäksi tyytyväinen jäsenvaltioiden 
sitoutumiseen tiettyihin Euroopan 
puolustusviraston (EDA) tukemiin 
konkreettisiin hankkeisiin seuraavilla 
aloilla: tiedustelu, taktinen tiedustelu ja 
valvonta, myös avaruustilannetietoisuus 
ja sotilaallinen satelliittiviestintä, ja totesi 
odottavansa, että kyseiset hankkeet 
määritellään konkreettisesti 
mahdollisimman pian ja että nykyisten 
aloitteiden pohjalta kehitetään muita 
voimavarojen yhdistämishankkeita 
seuraavilla aloilla: merivalvonta ja 
satelliittiviestintä. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Neuvosto pyysi 25 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
7. avaruusneuvoston päätöslauselmassa 
Euroopan komissiota ja Eurooppa-
neuvostoa Euroopan puolustusviraston 
avustamina tutkimaan yhdessä 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
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avaruusjärjestön kanssa tapoja tukea 
nykyisiä ja tulevia kriisinhallinnan 
voimavaratarpeita tarjoamalla
kustannustehokkaita mahdollisuuksia 
vahvojen, turvallisten ja reaktiivisten 
avaruusvoimavarojen ja -palvelujen (jotka 
käsittävät satelliittiviestinnän, 
maanhavainnoinnin, paikannuksen ja 
ajanmäärityksen) käyttöön hyödyntäen 
tarvittaessa tehokkaasti 
kaksikäyttösynergioita. Neuvosto oli siksi 
tyytyväinen EU:n satelliittikeskuksen 
EU:n operaatioille antamaan kasvavaan 
tukeen ja suositteli sopivien järjestelyjen 
luomista EU:n satelliittikeskuksen EU:n 
operaatioille tarjoamien palvelujen 
tehostamiseksi ja kansallisten ohjelmien 
kuvantamiseen tutustumisen 
helpottamiseksi. Neuvosto tunnusti myös 
Euroopan talouden ja politiikan, 
erityisesti yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan, kasvavan 
riippuvuuden avaruusresursseista ja 
avaruusinfrastruktuurien ratkaisevan 
luonteen Euroopan riippumattoman 
päätöksenteon kannalta ja sen, että olisi 
määriteltävä ja otettava käyttöön 
asianomaiset toimenpiteet näiden 
resurssien seuraamiseksi ja suojaamiseksi 
jo niiden kehittämisen alkuvaiheessa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska ohjelmat ovat nyt pitkälle 
edenneessä kehittämisvaiheessa, jonka 
jälkeen seuraa järjestelmien käyttövaihe, 
niitä varten tarvitaan erityinen 
oikeusperusta, joka vastaa niiden tarpeisiin 
ennen kaikkea hallintotavan osalta ja 
varmistaa moitteettoman varainhoidon.

(5) Koska ohjelmat ovat nyt pitkälle 
edenneessä kehittämisvaiheessa, jonka 
jälkeen seuraa järjestelmien käyttövaihe, 
niitä varten tarvitaan erityinen 
oikeusperusta, joka vastaa niiden tarpeisiin 
ennen kaikkea hallintotavan, 
yhteisomistajuuden ja -käytön sekä 
järjestelmien turvallisuuden osalta ja 
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varmistaa moitteettoman varainhoidon.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien puitteissa 
perustetut järjestelmät ovat 
infrastruktuureja, jotka muodostetaan 
Euroopan laajuisiksi verkoiksi ja joiden 
käyttö ulottuu huomattavasti 
jäsenvaltioiden rajojen ulkopuolelle. 
Lisäksi näiden järjestelmien välityksellä 
tarjotut palvelut edistävät osaltaan 
erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen 
kehittämistä liikenne-, televiestintä- ja 
energiainfrastruktuurien alalla.

(6) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien puitteissa 
perustetut järjestelmät ovat 
infrastruktuureja, jotka muodostetaan 
Euroopan laajuisiksi verkoiksi ja joiden 
käyttö ulottuu huomattavasti 
jäsenvaltioiden rajojen ulkopuolelle. 
Lisäksi näiden järjestelmien välityksellä 
tarjotut palvelut edistävät osaltaan 
erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen 
kehittämistä liikenne-, televiestintä- ja 
energiainfrastruktuurien alalla. Palveluiden 
käyttöä unionin ja jäsenvaltioiden 
toimesta muilla aloilla, kuten 
poliisiasioissa, rajavalvonnassa, 
kriisinhallinnassa ja puolustuksessa, olisi 
rohkaistava ja painotettava enemmän 
siviili- ja puolustusalan yhteistyötä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Satelliittinavigointia käytetään yhä 
enemmän lukuisilla eri toimialoilla, joten 
palvelujen tarjoamisen keskeytyminen 
aiheuttaisi nyky-yhteiskunnassa 
huomattavaa vahinkoa. Lisäksi 
satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
strategisen luonteensa vuoksi kriittisiä 
infrastruktuureja, jotka voivat joutua 
vahingonteon kohteeksi. Edellä mainituilla 
seikoilla saattaa olla vaikutusta Euroopan 

(8) Satelliittinavigointia käytetään yhä 
enemmän lukuisilla eri toimialoilla, joten 
palvelujen tarjoamisen keskeytyminen 
aiheuttaisi nyky-yhteiskunnassa 
huomattavaa vahinkoa. Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmat edistävät molemmat 
osaltaan merkittävästi unionin strategista 
riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. 
Lisäksi satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
strategisen luonteensa vuoksi kriittisiä 
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unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuteen. Näin ollen 
turvallisuusvaatimukset on otettava 
huomioon Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin 
perustuvien infrastruktuurien 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja käytössä.

infrastruktuureja, jotka voivat joutua 
valtiollisten ja muiden kuin valtiollisten 
toimijoiden vahingonteon kohteeksi. 
Edellä mainituilla seikoilla saattaa olla 
vaikutusta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden ja kansalaisten
turvallisuuteen. Näin ollen 
turvallisuusvaatimukset on otettava 
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti ja 
kaikkien järjestelmän käyttäjien sopimalla 
tavalla huomioon Galileo- ja EGNOS-
ohjelmiin perustuvien infrastruktuurien 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja käytössä.
Valmiuksia olisi kehitettävä niin 
jäsenvaltioissa kuin yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikankin (YTPP) 
puitteissa, jotta voidaan estää naamioidut 
ja/tai häiritsevät hyökkäykset julkisesti 
säännellyn palvelun (PRS) salattuja 
signaaleja vastaan ja varmistaa 
elintärkeän infrastruktuurin turvallisuus. 
Komission ja neuvoston olisi tästä syystä 
luotava asianmukaiset menettelyyn liittyvät 
turvallisuusedellytykset, jotta avointa 
palvelua voidaan rajoittaa maantieteellisesti 
tai se voidaan kytkeä pois vahingonteon 
estämiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta tarjottuja palveluja voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvien 
järjestelmien, verkkojen ja palvelujen olisi 
oltava yhteensopivia ja yhteentoimivia 
keskenään ja mahdollisuuksien mukaan 
myös muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.

(11) Jotta tarjottuja palveluja voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvien 
järjestelmien, verkkojen ja palvelujen olisi 
oltava yhteensopivia ja yhteentoimivia 
keskenään ja mahdollisuuksien mukaan 
myös muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.
Yhteentoimivuuden olisi oltava 
järjestelmien strategista 
riippumattomuutta koskevan tavoitteen 
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mukaista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska perusperiaatteena on, että 
unioni vastaa ohjelmien rahoituksesta 
kokonaisuudessaan, on aiheellista säätää, 
että se on kaiken ohjelmien puitteissa 
luodun ja kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistaja. Jotta 
voitaisiin täysin kunnioittaa kaikkia 
omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 
nykyisten omistajien kanssa etenkin 
infrastruktuurien olennaisten osien ja 
niiden turvallisuuden osalta. Jotta 
satelliittinavigoinnin pääsy markkinoille 
helpottuisi, on aiheellista varmistaa, että 
kolmannet osapuolet voivat käyttää 
erityisesti ohjelmista johtuvia ja unionin 
omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia 
optimaalisesti, etenkin sosioekonomisella 
tasolla.

(12) Koska perusperiaatteena on, että 
unioni vastaa ohjelmien rahoituksesta 
kokonaisuudessaan, olisi Euroopan 
GNSS-järjestelmän hallinnon ja 
toiminnan pysyttävä unionin 
siviilivalvonnan piirissä ja on aiheellista 
säätää, että se on kaiken ohjelmien 
puitteissa luodun ja kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistaja. Jotta 
voitaisiin täysin kunnioittaa kaikkia 
omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 
nykyisten omistajien kanssa etenkin 
infrastruktuurien olennaisten osien ja 
niiden turvallisuuden osalta. Jotta 
satelliittinavigoinnin pääsy markkinoille 
helpottuisi, on aiheellista varmistaa, että 
kolmannet osapuolet voivat käyttää 
erityisesti ohjelmista johtuvia ja unionin 
omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia 
optimaalisesti, etenkin sosioekonomisella 
tasolla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Galileo on ensimmäinen kokonaan 
siviilikäyttöön tarkoitettu 
paikannusjärjestelmä. Eräät Galileon 
palveluista, erityisesti PRS-palvelu, ovat 
luonteeltaan kaksikäyttöisiä ja niitä 
voidaan käyttää myös turvallisuuden 
puolustustarkoituksiin ja sovelluksiin 
jäsenvaltioissa ja niillä voidaan tukea 
YUTP:n operaatioita, myös 
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kriisinhallintatehtäviä ja humanitaarisia 
tehtäviä. Galileo on keskeisessä osassa, 
mikäli Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklaan ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
42 artiklan 7 kohtaan sisältyvät 
yhteisvastuuta ja keskinäistä avunantoa 
koskevat lausekkeet pannaan täytäntöön.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmiin liittyviä 
lisäelementtejä, joita ne itse haluavat ja 
jotka voivat koskea esimerkiksi 
järjestelmien arkkitehtuuria tai tiettyjä 
turvallisuuteen liittyviä lisätarpeita. Myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen olisi voitava osallistua 
ohjelmien rahoittamiseen.

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmiin liittyviä 
lisäelementtejä, joita ne itse haluavat ja 
jotka voivat koskea esimerkiksi 
järjestelmien arkkitehtuuria tai tiettyjä 
turvallisuuteen liittyviä lisätarpeita. Myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen olisi voitava osallistua 
ohjelmien rahoittamiseen siinä määrin 
kuin osallistuminen ei vaikuta unionin 
satelliittinavigointijärjestelmän 
riippumattomuuteen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) On tärkeää todeta, että järjestelmien 
investointi- ja käyttökustannusarvioissa 
ajanjaksolle 2014–2020 ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
unionin kannettaviksi saattaa koitua, eli 
erityisesti järjestelmien omistuksen 
julkisesta luonteesta johtuvaan 
sopimussuhteen ulkopuoliseen vastuuseen 
liittyviä velvoitteita, etenkin ylivoimaisen 
esteen tai täydellisen toimintahäiriön 
sattuessa. Komissio tarkastelee kyseisiä 
velvoitteita yksityiskohtaisesti.

(17) On tärkeää todeta, että järjestelmien 
investointi- ja käyttökustannusarvioissa 
ajanjaksolle 2014–2020 ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
unionin kannettaviksi saattaa koitua, eli 
erityisesti järjestelmien omistuksen 
julkisesta luonteesta johtuvaan 
sopimussuhteen ulkopuoliseen vastuuseen 
liittyviä velvoitteita, etenkin ylivoimaisen 
esteen tai täydellisen toimintahäiriön 
sattuessa. Komissio tarkastelee kyseisiä 
velvoitteita yksityiskohtaisesti ja tiedottaa 
niistä neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vastuu ohjelmien etenemisestä 
käsittää vastuun ohjelmien sekä niihin 
kuuluvien järjestelmien ja niiden käytön 
turvallisuudesta. Lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sovelletaan Euroopan 
unionin turvallisuuteen vaikuttavista 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 
hyväksyttyä yhteistä toimintaa 
2004/552/YUTP, jota voidaan tarvittaessa 
mukauttaa ohjelmien ja niiden 
hallintotavan kehittymiseen sekä 
Lissabonin sopimukseen, vastuu 
turvallisuudesta kuuluu komissiolle, vaikka 
tietyt turvallisuutta koskevat tehtävät 
siirretään Euroopan GNSS-virastolle. 
Komission tehtävänä on etenkin perustaa 
järjestelmät, joilla voidaan taata 
asianmukainen koordinointi 
turvallisuuskysymyksiä hoitavien eri 
tahojen välillä.

(25)Vastuu ohjelmien etenemisestä käsittää 
vastuun ohjelmien sekä niihin kuuluvien 
järjestelmien ja niiden käytön 
turvallisuudesta. Lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa sovelletaan Euroopan 
unionin turvallisuuteen vaikuttavista 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän toiminnan 
näkökohdista 12 päivänä heinäkuuta 2004 
hyväksyttyä yhteistä toimintaa 
2004/552/YUTP, jota on ehdottomasti 
mukautettava ohjelmien ja niiden 
hallintotavan kehittymiseen sekä 
Lissabonin sopimukseen, vastuu 
turvallisuudesta kuuluu komissiolle, vaikka 
tietyt turvallisuutta koskevat tehtävät 
siirretään Euroopan GNSS-virastolle. 
Komission tehtävänä on etenkin perustaa 
järjestelmät, joilla voidaan taata 
asianmukainen koordinointi 
turvallisuuskysymyksiä hoitavien eri 
tahojen välillä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
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alaisuudessa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) On erittäin tärkeää arvioida 
uudelleen neuvoston yhteistä toimintaa 
2004/552/YUTP, sillä siinä ei oteta 
huomioon Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa eikä etenkään unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan nimittämistä tai 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamista. Yhteisessä toiminnassa 
2004/552/YUTP kuvaillaan sellaisia 
poikkeuksellisia ja kiireellisiä tapauksia, 
joissa järjestelmän toiminta tai käyttö 
uhkaa unionin tai sen jäsenvaltion 
turvallisuutta tai joissa järjestelmän 
toiminta on vaarassa erityisesti 
kansainvälisen kriisin johdosta. Yhteisen 
toiminnan 2004/552/YUTP 3 ja 
4 artiklassa käsitellään määräyksiä, 
menettelyjä ja toimenpiteitä, jotka on 
toteutettava, jos unionin tai jäsenvaltion 
turvallisuus on uhattuna, erityisesti jos 
PRS-vastaanottimia katoaa, käytetään 
väärin tai niihin ei voi luottaa, ja 
kyseisissä artikloissa tarkoitetun 
kiireellisen menettelyn mukaisesti olisi 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
asemaa selkeytettävä. Yhteistä toimintaa 
2004/552/YUTP muutettaessa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asiantuntemus 
varhaisvaroituksen, tilannetietoisuuden, 
turvallisuuden ja puolustuksen aloilla.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)



AD\908059FI.doc 13/22 PE489.360v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(28 a) PRS-palvelun käyttöön sekä sen 
kehittämiseen ja valmistukseen liittyvien 
kaksikäyttölaitteiden, tekniikan ja 
ohjelmistojen vientiä unionin ulkopuolelle 
olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan 
sellaisia kolmansia maita, jotka on 
asianmukaisesti valtuutettu käyttämään 
PRS-palvelua unionin kanssa tehdyn 
kansainvälisen sopimuksen nojalla, siitä 
riippumatta, mainitaanko kyseisiä 
laitteita, ohjelmistoja tai tekniikkaa 
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, 
välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän 
perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 
2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 428/20091 liitteessä I1.  Unionin 
luettelo valvotuista tuotteista perustuu 
Wassenaarin järjestelyn, Australia-
ryhmän (AG) ja ohjusteknologian 
valvontajärjestelyn (MTCR) kaltaisten 
kansainvälisten 
vientivalvontajärjestelmien hyväksymiin 
valvontaluetteloihin.
__________________
1 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) PRS-järjestelmän tarjoamilla 
palveluilla voi olla suuri merkitys 
erilaisissa asejärjestelmissä erityisesti 
navigointiin ja ohjaukseen liittyen. Siksi 
on tärkeää, että komissio, neuvosto, 
Euroopan ulkosuhdehallinto ja 
jäsenvaltiot toimivat noudattaen vuonna 
1967 tehtyä ulkoavaruussopimusta ja että 
jäsenvaltiot ja Euroopan 
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ulkosuhdehallinto tehostavat toimiaan 
kansainvälisen oikeudellisen kehyksen 
mahdolliseksi tarkistamiseksi tai 
vaihtoehtoisesti pyrkivät uuteen 
sopimukseen tai säännöstöön, jossa 
otettaisiin huomioon 1960-luvun jälkeen 
saavutettu tekninen kehitys ja jolla 
estettäisiin tehokkaasti kilpavarustelu 
avaruudessa. Unionin olisi myös 
vahvistettava ulkoavaruussopimuksella 
luotua oikeudellista kehystä 
avaruusinfrastruktuurin rauhanomaisen 
ja turvallisen käytön varmistamiseksi. 
Unionin olisi näin ollen parannettava 
valmiuksiaan varmistaakseen yhdessä 
kumppaneidensa kanssa 
avaruustilannetietoisuuden avaruuden 
monenvälisen valvontajärjestelmän 
puitteissa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Koska järjestelmillä on 
maailmanlaajuinen ulottuvuus, unionin on 
voitava tehdä ohjelmien puitteissa 
sopimuksia kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
etenkin ohjelmien sujuvan etenemisen, 
unionin kansalaisille tarjottavien palvelujen 
optimoimisen sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen tarpeiden 
täyttämisen varmistamiseksi. Voimassa 
olevia sopimuksia olisi tarvittaessa myös 
voitava mukauttaa ohjelmien 
kehittymiseen. Sopimusten valmistelu- tai 
toteutusvaiheessa komissio voi pyytää apua 
Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä ja Euroopan GNSS-
virastolta niille tässä asetuksessa 
osoitettujen tehtävien asettamissa rajoissa.

(31)Koska järjestelmillä on 
maailmanlaajuinen ulottuvuus, unionin on 
voitava tehdä ohjelmien puitteissa 
sopimuksia kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
etenkin ohjelmien sujuvan etenemisen, 
unionin kansalaisille tarjottavien palvelujen 
optimoimisen, järjestelmän aukottoman 
turvallisuuden sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen tarpeiden 
täyttämisen varmistamiseksi ja 
tulojärjestelmän sääntelemiseksi. 
Voimassa olevia sopimuksia olisi 
tarvittaessa myös voitava mukauttaa 
ohjelmien kehittymiseen. Sopimusten 
valmistelu- tai toteutusvaiheessa komissio 
voi pyytää apua Euroopan 
ulkosuhdehallinnolta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä ja Euroopan GNSS-
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virastolta niille tässä asetuksessa 
osoitettujen tehtävien asettamissa rajoissa 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
Euroopan parlamentin 218 artiklan 
mukaiset oikeudet. Näiden sopimusten on 
erityisesti oltava unionin ja 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan etujen mukaisia. Sen 
olisi myös otettava huomioon järjestelmän 
eräiden palveluiden, kuten PRS-palvelun, 
arkaluonteinen ja strateginen luonne ja 
varmistettava siten, että sotilasteknologian 
ja puolustustarvikkeiden viennin 
valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä annetussa neuvoston 
yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP ja 
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, 
välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän 
perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 
2009 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 428/2009 vahvistettuja 
vaatimuksia ja suuntaviivoja noudatetaan 
tinkimättä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sellaisen julkisesti säännellyn palvelun 
("public regulated service", PRS) 
tarjoaminen, joka on varattu yksinomaan 
julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, 
jotka edellyttävät erityistä palvelun 
jatkuvuutta; tässä palvelussa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja;

(d) sellaisen julkisesti säännellyn palvelun 
("public regulated service", PRS) 
tarjoaminen, joka on varattu yksinomaan 
julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
erityisesti sellaisia sovelluksia varten, 
joissa käsitellään arkaluonteista sisältöä 
tai jotka ovat strategisesti merkittäviä ja
jotka edellyttävät erityistä palvelun 
jatkuvuutta; tässä palvelussa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja;
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmät ja niiden toiminta ovat 
turvallisia.

1. Järjestelmät ja niiden toiminta ovat 
turvallisia ottaen huomioon vaikutukset 
unionin ja jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan etuihin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) Galileon turvallisuuskeskuksen käyttö 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen ja vaatimusten sekä 17 artiklassa 
tarkoitetun yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP nojalla annettujen 
ohjeiden mukaisesti;

(ii) Galileon turvallisuuskeskuksen käyttö 
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen ja vaatimusten sekä 17 artiklassa 
tarkoitetun parhaillaan tarkistettavana 
olevan yhteisen toiminnan 
2004/552/YUTP nojalla annettujen 
ohjeiden mukaisesti;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
 16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Euroopan parlamentin rooli

Euroopan parlamentti valvoo 
talousarvion valvontaa koskevan 
toimivaltansa ja temaattisen toimintansa 
puitteissa asianomaisten valiokuntiensa 
kautta järjestelmän perustamista, 
toteuttamista ja toimintaa, ja asiaan 
liittyvien elinten on tiedotettava sille 
säännöllisin väliajoin ohjelman 
etenemisestä.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Käyttö turvallisuus- ja 
puolustustarkoituksiin

1. Toimeenpanevat virastot panevat 
täytäntöön erityiset säännökset, joita 
sovelletaan tapauksissa, joissa jäsenvaltiot 
ja unioni käyttävät järjestelmiä 
turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin, ja 
jotka koskevat tekniikoita, 
ohjausjärjestelmiä sekä käyttöä 
operaatioissa ja tehtävissä, jotta tämän 
tyyppisen käytön turvallisuus voidaan 
varmistaa.
2. Komissio hyväksyy sitovia 
turvallisuustoimenpiteitä järjestelmän 
luotettavuuden takaamiseksi tapauksissa, 
joissa turvallisuusalan toimijat käyttävät 
järjestelmää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidätyttävä 
toteuttamasta toimenpiteitä, jotka 
saattaisivat haitata ohjelmien sujuvaa 
etenemistä, etenkin teollis- ja 
tekijänoikeuksien osalta ja kun on kyse 
infrastruktuurien toiminnan jatkuvuudesta.

1. Jäsenvaltioiden on pidätyttävä 
toteuttamasta toimenpiteitä, jotka 
saattaisivat haitata ohjelmien sujuvaa 
etenemistä, etenkin teollis- ja 
tekijänoikeuksien osalta ja kun on kyse 
infrastruktuurien toiminnan jatkuvuudesta, 
tai jotka saattaisivat haitata unionin tai 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan etuja.



PE489.360v02-00 18/22 AD\908059FI.doc

FI

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet EU:n strategisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi, jotta 
sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alojen 
siviili- ja sotilastoimijat voivat pitkällä 
aikavälillä hyödyntää täysimääräisesti 
Galileo-ohjelman julkisia ja 
turvallisuuden kannalta kriittisiä 
palveluja.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet unionin 
avaruusinfrastruktuurin suojelemisen 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti edistettävä ulkoavaruutta 
koskevaa oikeudellista kehystä ja 
noudatettava ulkoavaruudessa tapahtuvaa 
toimintaa koskevien EU:n 
menettelysääntöjen pääperiaatteita, 
mukaan luettuna kielto vaikuttaa 
haitallisesti avaruusesineisiin, kielto 
harjoittaa haitallista avaruusromua 
tuottavaa toimintaa, avaruusromun 
vähentämistä koskevien YK:n 
suuntaviivojen noudattaminen sekä 
ulkoavaruutta koskevaa avoimuutta ja 
turvallisuutta edistävien toimenpiteiden 
kehittäminen.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Unioni voi tehdä ohjelmien puitteissa 
sopimuksia, etenkin yhteistyösopimuksia,
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

Unioni voi tehdä ohjelmien puitteissa 
sopimuksia, etenkin yhteistyösopimuksia, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti. Kolmansien maiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä on otettava 
huomioon ohjelmien strateginen luonne, 
sen on oltava unionin ja jäsenvaltioiden 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
mukaista ja siinä on kunnioitettava 
vastavuoroisuuden periaatetta. Euroopan 
parlamenttia on tapauksen mukaan 
kuultava tai Euroopan parlamentin on 
annettava hyväksyntänsä. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Neuvotellessaan sopimuksista tai 
tehdessään sopimuksia kolmansien 
maiden kanssa unionin on varmistettava, 
että sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä annetussa neuvoston 
yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP1 ja 
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, 
välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän 
perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 
2009 annetussa neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 428/20092 vahvistettuja 
vaatimuksia ja suuntaviivoja noudatetaan 
tinkimättä.
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Unionin on edistettävä 
ulkoavaruussopimuksella luotua 
oikeudellista kehystä 
avaruusinfrastruktuurin rauhanomaisen 
ja turvallisen käytön varmistamiseksi. 
Unionin on näin ollen parannettava 
valmiuksiaan varmistaakseen yhdessä 
kumppaneidensa kanssa 
avaruustilannetietoisuuden avaruuden 
monenvälisen valvontajärjestelmän 
puitteissa.
____________
1 EUVL L 335, 13.12.08, s. 99.
2 EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Teknisen avun osalta on kunnioitettava 
unionin ja jäsenvaltioiden turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan etuja.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018 arviointikertomuksen, 
jonka pohjalta tehdään päätös tämän 
asetuksen soveltamiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta 
tai keskeyttämisestä ja joka koskee 
seuraavia seikkoja:

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015 väliarviointikertomuksen
sekä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2018 arviointikertomuksen, jonka pohjalta 
tehdään päätös tämän asetuksen 
soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden 
jatkamisesta, muuttamisesta tai 
keskeyttämisestä ja joka koskee seuraavia 
seikkoja:
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön edustajat voivat osallistua 
komitean työhön tarkkailijoina sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin edellytyksin.

4. Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön edustajat voivat osallistua 
komitean työhön tarkkailijoina sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin edellytyksin. 
Euroopan ulkosuhdehallinnon, Euroopan 
puolustusviraston, Euroopan parlamentin 
tai kansallisten turvallisuus- ja 
puolustusasioiden asiantuntijoiden 
edustajat voivat tarvittaessa osallistua 
komitean työhön tarkkailijoina.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio toimittaa edellä 1 kohdassa 
mainitulle komitealle kaiken 
asiaankuuluvan tiedon ohjelmista oikea-
aikaisesti.
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