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LYHYET PERUSTELUT

Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönotto- sekä käyttövaiheiden hallinnoinnista vastaavan 
maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) eurooppalaisen 
valvontaviranomaisen rooli ja tehtävät muuttuivat olennaisesti, kun 25. heinäkuuta 2008 tuli 
voimaan asetus (EY) N:o 683/2008, jossa määritellään uusi kehys Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmien julkiselle hallinnolle ja rahoitukselle.

Asetuksessa säädetään vastuualueiden selkeästä jakamisesta komission edustaman Euroopan 
yhteisön (nyttemmin unionin), viranomaisen ja Euroopan avaruusjärjestön välillä sekä 
ohjelmien hallinnointivastuun määräämisestä komissiolle. Viranomaisen tehtävät vähenevät, 
mutta se vastaa järjestelmän turvallisuudesta (etenkin hyväksymällä turvajärjestelyjä) ja 
edistää eurooppalaisten GNSS-järjestelmien kaupallistamisen valmistelua. Säännösten 
mukaan valvontaviranomaisen on suoritettava tehtävänsä komission laatimien suuntaviivojen 
mukaisesti ottaen huomioon komission asema ohjelmien hallinnoijana.

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1321/2004 eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista on muutettava, jotta se sopisi yhteen uuden oikeudellisen kehyksen kanssa, 
ja näin ollen komissio teki asiaa koskevan ehdotuksen.

Viraston nimi muuttuu GNSS-virastoksi (virasto) ja sen rakenne muuttuu (hallintoneuvoston 
ja toiminnanjohtajan rinnalle perustetaan eurooppalaisten GNSS-järjestelmien 
turvajärjestelyjen hyväksyntäkomitea).

Parlamentti otti jo vuonna 2009 – komission ehdotuksia odotettaessa – varaukseen osan 
viranomaisen määrärahoista ja viroista ottaakseen huomioon viranomaisen rooliin ja tehtäviin 
suunnitteilla olevat muutokset. Se pitää siis komission ehdotusta yleisesti myönteisenä.

Komission ehdotus, jossa unionin tukea virastolle ja henkilöstön määrää hieman leikataan, 
vaikuttaa talousarvion kannalta kohtuulliselta, vaikka on vaikea arvioida, miten viraston 
tehtävien muuttuminen heijastuu todellisuudessa rahoitukseen ja henkilöstön määrään. 
Ehdotus on myös rahoitussuunnitelman mukainen. 

Näin ollen valmistelija esittää tarkistuksia, jotka koskevat tarvetta toimielinten väliseen 
vuoropuheluun tämän kohtalaisen uuden viraston rahoittamisesta toimielinten välisen 
sopimuksen1 47 kohdan mukaisesti, toiminnanjohtajan toimikauden kestoa (se olisi 
säilytettävä viiden vuoden pituisena ja kertaalleen uusittavana) sekä tarvetta varmistaa, että 
turvallisuuskeskus jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan Brysselissä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

                                               
1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen, 17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta.
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. korostaa, että (parhaillaan 
hyväksyttävänä olevaan) asetukseen 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
muuttamisesta sovelletaan 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 47 kohdan määräyksiä; 
korostaa, että jos kyseinen asetus 
hyväksytään, parlamentti käynnistää 
neuvottelut toisen budjettivallan käyttäjän 
kanssa päästäkseen hyvissä ajoin 
sopimukseen GNSS-viraston 
rahoituksesta toimielinten välisen 
sopimuksen asiaa koskevien määräysten 
mukaisesti;

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa tarkkailijan 
ominaisuudessa, sillä asetuksessa (EY) 
N:o 683/2008 korostetaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission tiiviin 
yhteistyön tärkeyttä. Ohjelmien hyvän 
hallinnoinnin varmistamiseksi on myös 
syytä lyhentää toiminnanjohtajan 
toimikausi viidestä neljään vuoteen.

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa tarkkailijan 
ominaisuudessa, sillä asetuksessa (EY) 
N:o 683/2008 korostetaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission tiiviin 
yhteistyön tärkeyttä. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
2 artikla – a kohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) Turvallisuuskeskus sijoitetaan 
Brysselissä jo olemassa oleviin 
rakenteisiin ja tiloihin, jotta suuria 
muutoksia ei tarvita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1321/2004
7 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanjohtajan toimikausi on neljä 
vuotta. Se voidaan uudistaa kerran toiseksi 
neljän vuoden jaksoksi.

Toiminnanjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Se voidaan uudistaa kerran toiseksi 
viiden vuoden jaksoksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -13 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1321/2004
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-13) Korvataan 11 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

. 1. Viraston tuloihin kuuluu yhteisön 
avustus, joka otetaan Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon ja jonka 
tarkoituksena on varmistaa tulojen ja 
menojen välinen tasapaino. Tämä ei 
vaikuta muihin, myöhemmin 
määriteltäviin tulolähteisiin ja 
maksuihin. Viraston rahoittaminen 
edellyttää budjettivallan käyttäjän 
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sopimusta talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 
47 kohdan mukaisesti. Unionin 
talousarviomenettelyä olisi sovellettava 
unionin rahoitusosuuteen ja muihin 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
maksettaviin avustuksiin. Viraston 
tilintarkastus olisi annettava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tehtäväksi.
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