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LÜHISELGITUS

Programmi GALILEO kasutuselevõtu- ja kasutusetapi juhtimise eest vastutava ühenduse 
asutuse, Euroopa globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) järelevalveameti (edaspidi 
„amet”) roll ja ülesanded muutusid oluliselt seoses 25. juulil 2008 jõustunud määrusega (EÜ) 
nr 683/2008, millega määratleti programmide Galileo ja EGNOS avaliku haldamise ja 
rahastamise uus raamistik.

Nimetatud määruses sätestatakse, et pädevus Euroopa Ühenduse (nüüdsest Euroopa Liidu), 
keda esindab komisjon, ameti ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel on rangelt jaotatud ning 
programmide juhtimise eest vastutab komisjon. Määrusega vähendatakse ameti ülesandeid 
ning amet jääb eelkõige vastutavaks süsteemi julgeoleku eest (täpsemalt julgeoleku 
akrediteeringute väljastamise eest) ning aitab ette valmistada Euroopa GNSSi süsteemide 
turuleviimist. Ühtlasi nähakse ette, et amet täidab talle usaldatud ülesanded, arvestades 
komisjoni rolli programmide juhtimisel, ja vastavalt komisjoni välja antud suunistele.

Uue õigusliku raamistiku järgimise tagamiseks on vaja muuta ka nõukogu määrust (EÜ) nr 
1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise 
kohta. Sellest tulenevalt on komisjon teinud ettepaneku.

Asutus nimetatakse ümber GNSSi Ametiks. Muudetakse ka asutuse struktuuri, eelkõige luues 
haldusnõukogu ja tegevdirektori kõrvale Euroopa GNSSi süsteemide julgeoleku 
akrediteerimise komitee.

Euroopa Parlament peaks põhimõtteliselt komisjoni ettepanekut toetama, kuna on juba 2009. 
aastal jätnud reservi osa eraldistest ja ametikohtadest Euroopa GNSSi Järelevalveametis, 
oodates komisjoni ettepanekut võtta arvesse muudatusi ameti rollis ja ülesannetes.

Kuigi rahastamise ja personali osas ei ole ameti ülesannetes tehtavate muudatuste tõelist mõju 
lihtne hinnata, paistab komisjoni ettepanek eelarve seisukohast mõistlik, kuna selles nähakse 
ette liidu toetuste mõningast vähendamist GNSSi Ametile ja selle personalile. Lisaks on 
ettepanek kooskõlas finantsplaneeringuga.

Seega käsitlevad arvamuse koostaja muudatusettepanekud vajadust pidada 
institutsioonidevahelist dialoogi selle suhteliselt uue ameti rahastamise üle vastavalt 
institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktile 47, tegevdirektori volituste (mis peaksid 
kehtima viis aastat koos ühekordse pikendamise võimalusega) ning vajaduse üle tagada, et 
julgeolekukeskuse asukoht jääb praegustesse ruumidesse Brüsselis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

                                               
1 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta.
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Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 2 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et praegu menetluses olevale 
määrusele, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa 
satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta, 
kohaldatakse 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti 47 sätteid; rõhutab, et kui 
kavandatav määrus võetakse vastu, 
alustab Euroopa Parlament läbirääkimisi 
teise eelarvepädeva institutsiooniga, et 
saavutada kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
asjakohaste sätetega õigeaegne kokkulepe 
GNSSi Ameti rahastamise kohta;

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna määruses (EÜ) nr 683/2008 on 
rõhutatud tihedama koostöö vajadust 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel, oleks ühtlasi vaja, et Euroopa 
Parlament oleks vaatlejana ameti 
haldusnõukogus esindatud. Programmide 
tõhusa juhtimise huvides tuleks 
vähendada tegevdirektori ametiaja kestust 
viielt aastalt neljale aastale.

(11) Kuna määruses (EÜ) nr 683/2008 on 
rõhutatud tihedama koostöö vajadust 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel, oleks ühtlasi vaja, et Euroopa 
Parlament oleks vaatlejana ameti 
haldusnõukogus esindatud. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1321/2004
Artikkel 2 – punkt a – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) kohanemise mõju vähendamiseks 
jääb julgeolekukeskus Brüsselisse juba 
eelnevalt olemas olevasse infrastruktuuri 
ja sealsetesse ruumidesse;

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1321/2004
Artikkel 7 – lõige 2 – viimane lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Tegevdirektori ametiaeg on neli aastat. 
Tegevdirektori võib tagasi nimetada veel 
üheks nelja-aastaseks ametiajaks.”;

„Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat.
Tegevdirektori võib tagasi nimetada veel 
üheks viie-aastaseks ametiajaks.”;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -13 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1321/2004
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-13) Artikli 11 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. GNSSi Ameti tulude hulka kuulub 
tulude ja kulude tasakaalu tagamiseks 
Euroopa Liidu üldeelarvesse lisatud 
ühenduse toetus, ent tulud võivad 
sisaldada ka muid vahendeid ja veel 
määratlemata tulusid. GNSSi Ameti 
rahastamiseks peab olema 
eelarvepädevate institutsioonide nõusolek, 
nagu on sätestatud 17. mai 2006. aasta 
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institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktis 47. Liidu 
toetuse ja võimalike muude toetuste 
suhtes, mida makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest, tuleks kohaldada liidu 
eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.
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