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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit vastutab Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rajamise 
eest ning on süsteemide Galileo ja EGNOS omanik. Euroopa Parlament ja nõukogu on ELi 
omanikukohustust ning vastutust programmide Galileo ja EGNOS osas mitmel korral 
kinnitanud. Lisaks sellele peetakse programme Galileo ja EGNOS liidu juhtprogrammideks 
ning need on strateegia „Euroopa 2020“ oluline osa. Raportöör toetab seetõttu täielikult 
komisjoni ettepanekut jätkata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2014–
2020 kõnealuste programmide rahastamist.

Komisjon lisab oma ettepanekusse võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, nende programmide jaoks maksimaalse 
7 miljardi euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid 2011. aasta hindades (ligi 
7,9 miljardit eurot jooksvates hindades). Ühtlasi rõhutab komisjon, et ELi eelarvest muid 
assigneeringuid ei eraldata. Ülekulude korral tuleb programmid kohandada olemasolevate 
tegelike vahenditega või muuta mitmeaastase finantsraamistiku määrust nõukogu ühehäälse 
otsusega ning Euroopa Parlamendi nõusolekul. Seetõttu on kõnealune summa ELi eelarves 
eraldatud, samal ajal puudub paindlikkus nende programmide rubriikide piires. 

Tuleks meenutada, et mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2007–2013 muudeti pärast 
pikki ja pingelisi läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 2007. aasta lõpus 
programmi Galileo jaoks 1,3 miljardi euro ulatuses (jooksevhindades). Seda läbivaatamist 
peeti vajalikuks programmi suurte ülekulude tõttu, mis tuli osaliselt katta mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamise kaudu. 

Selleks et vähendada ülekulude tekkimise võimalust tulevikus, sisaldab komisjoni ettepanek 
nende programmide rahastamispaketis 1005 miljonit eurot (jooksevhindades), millega 
kaetakse võimalikud kasutuselevõtu ja kasutamise riskid. Raportöör märgib ühtlasi komisjoni 
veendumust, et kasutuselevõtu- ja kasutusetapp, milleni on Galileo nüüd jõudnud, omab 
määratluse kohaselt väiksemat riski ülekulude tekkeks kui kasutuselevõtuetapp. Raportöör 
usub siiski, et ettenägematute täiendavate finantskohustuste korral ning selleks, et kinnitada 
programmide ELi olemust, tuleks need katta mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära ja 
omavahendite ülemmäära vahelisest varust. 

Raportöör teeb ettepaneku mitme täiendava muudatuse kohta komisjoni ettepanekus, milleks 
on eelkõige vajadus teavitada eelarvepädevat institutsiooni viivitamata kõnealuse määruse 
rakendamise mitme etapi kohta (ainuüksi liikmesriikide esindajatest koosneva komitee 
asemel), et asjaomane institutsioon saaks täies ulatuses täita oma eelarvekontrolli ja 
kavandamisega seotud kohustusi. Seoses sellega pannakse erilist rõhku vajadusele, et 
komisjon teavitaks Euroopa Parlamenti ja nõukogu piisavalt varakult kontrollimatutest 
riskidest, mis võivad põhjustada ulatuslikke kõrvalekaldeid programmi kulude ja ajakava 
osas. Raportöör toob välja osad, mis peaksid vähemalt kuuluma komisjoni aastaaruandesse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb programmide rakendamist, sealhulgas 
ülevaade riskide hindamise ja kontrollimise kohta ning hinnang nende võimaliku mõju kohta 
kulude ja ajakava kõrvalekalletele.

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

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
tehtud soovitus ning seda ei saa kindlaks 
määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele 
määruses, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

Selgitus

Töö ühe poliitikavaldkonna või konkreetsete küsimustega ei tohiks viia selleni, et kaob 
ülevaate sellest, mis küsimused peavad jääma arutada üldistel mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevatel läbirääkimistel, kus ei saa pidada midagi lõplikuks enne, kui 
kõiges on kokku lepitud. Pärast kokkuleppe saavutamist mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitleva määruse osas lepivad Euroopa Parlament ja nõukogu kokku individuaalsete 
õigusaktide ettepanekute osas, sealhulgas nende rahastamispakettide osas, mis esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning mis lähevad lõplikule vastuvõtmisele.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma kehtivad poliitilised prioriteedid, 
täita Lissaboni lepingus sätestatud uued 
ülesanded ning reageerida ootamatutele 
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sündmustele; palub nõukogul, kui ta seda 
seisukohta ei jaga, selgelt näidata, 
millised tema poliitilised prioriteedid või 
projektid võiks täiesti kõrvale jätta, 
hoolimata nende tõendatud 
lisandväärtusest Euroopa jaoks;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Neid programme tuleks piisavalt 
rahastada nende olulisuse, Euroopa 
mõõtme ja suure Euroopa lisandväärtuse 
tõttu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi Galileo 
kasutuselevõtuetappi ja kasutusetappi ning 
programmi EGNOS kasutusetappi peaks 
põhimõtteliselt täielikult rahastama 
Euroopa Liit. Vastavalt 25. juuni 
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002, mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust, võivad liikmesriigid siiski 
anda asjakohaste lepingute alusel 
programmidesse rahalise või mitterahalise 
panuse selliste nende taotletud ja 
programmidele lisanduvate aspektide 
teostamise rahastamiseks, mis võivad 
hõlmata näiteks süsteemide struktuuri või 
turvalisusega seotud täiendavaid vajadusi.
Samuti peaksid saama programmidesse 
panustada kolmandad riigid ja 

(13) Programmi Galileo 
kasutuselevõtuetappi ja kasutusetappi ning 
programmi EGNOS kasutusetappi peaks 
põhimõtteliselt täielikult rahastama 
Euroopa Liit. Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... 2012. aasta 
määrusele (EL) nr XXX/2012 [Euroopa 
Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate 
finantseeskirjade kohta], võivad 
liikmesriigid siiski anda asjakohaste 
lepingute alusel programmidesse rahalise 
või mitterahalise panuse selliste nende 
taotletud ja programmidele lisanduvate 
aspektide teostamise rahastamiseks, mis 
võivad hõlmata näiteks süsteemide 
struktuuri või turvalisusega seotud 
täiendavaid vajadusi. Samuti peaksid 
saama programmidesse panustada
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rahvusvahelised organisatsioonid. vastastikuse huvi põhimõtte alusel
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Selgitus

Kooskõla uue finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et kindlustada programmide 
jätkumine, on vajalik luua asjakohane 
finantsraamistik, mis võimaldaks liidul 
jätkata programmide rahastamist. Samuti 
tuleb ära näidata ajavahemikul 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 vajaminev summa Galileo 
kasutuselevõtuetapi lõpuleviimise ja 
süsteemide kasutamise rahastamiseks.

(14) Võttes arvesse asjaomast pikka 
käivitusperioodi ja nendesse projektidesse 
juba investeeritud kapitali mahtu, on 
kavandamise järjepidevuse ja 
programmide korraldusliku stabiilsuse 
tagamiseks vaja piisavaid ja järjepidevaid 
rahalisi kohustusi finantsplaneerimise 
perioodide lõikes. Selleks et kindlustada 
programmide jätkumine, on vajalik luua 
asjakohane finantsraamistik, mis 
võimaldaks liidul jätkata programmide 
rahastamist. Samuti tuleb täpsustada
ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 vajaminev
maksimaalne summa Galileo 
kasutuselevõtuetapi lõpuleviimise ja 
süsteemide kasutamise rahastamiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oluline on märkida, et süsteemide 
investeeringu- ja kasutuskulude hinnangus 
ajavahemikuks 2014–2020 ei ole arvesse 

(17) Oluline on märkida, et süsteemide 
investeeringu- ja kasutuskulude hinnangus 
ajavahemikuks 2014–2020 ei ole arvesse 
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võetud liidu võimalikke ettenägematuid 
rahalisi kohustusi, eeskätt selliseid 
kohustusi, mis on seotud süsteemide 
avalikust omandivormist tingitud 
lepinguvälise vastutusega, eelkõige 
vääramatu jõu ja katastroofini viiva üldise 
rikke korral. Komisjon koostab nende 
kohustuste kohta omaette analüüsi.

võetud liidu võimalikke ettenägematuid 
rahalisi kohustusi, eeskätt selliseid 
kohustusi, mis on seotud süsteemide 
avalikust omandivormist tingitud 
lepinguvälise vastutusega, eelkõige 
vääramatu jõu ja katastroofini viiva üldise 
rikke korral. Komisjon koostab nende 
kohustuste kohta omaette analüüsi. Sellised 
võimalikud ettenägematud rahalised 
kohustused tuleks katta omavahendite 
ülemmäära ja mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäära vahelisest 
varust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Süsteemide loodud tulu saaja peaks 
olema Euroopa Liit, et liidu eelnevalt 
tehtud investeeringud saaksid hüvitatud.
Peale selle võiks kõikides erasektori 
ettevõtjatega sõlmitud lepingutes sätestada 
tulude jagamise mehhanismi.

(19) Süsteemide loodud tulu saaja peaks 
olema Euroopa Liit, et liidu eelnevalt 
tehtud investeeringud saaksid hüvitatud.
Peale selle võiks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 294 kõikides 
erasektori ettevõtjatega sõlmitud lepingutes
vastu võtta ja sätestada tulude jagamise 
mehhanismi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et vältida viimastel aastatel projektide 
kulgu mõjutanud ülekulusid ja viivitusi,
tuleb teha rohkem jõupingutusi ülekulusid 
tekitada võivate riskide maandamiseks, 
nagu on nõutud nõukogu 31. märtsi 2011. 
aasta järeldustes ja parlamendi 8. juuni 
2011. aasta resolutsioonis ning nagu 

(20) Et vältida viimastel aastatel projektide 
kulgu mõjutanud ülekulusid ja viivitusi,
tehakse rohkem jõupingutusi ülekulusid 
tekitada võivate riskide maandamiseks, 
nagu on nõutud nõukogu 31. märtsi 2011. 
aasta järeldustes ja parlamendi 8. juuni 
2011. aasta resolutsioonis ning nagu 
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tuleneb ka komisjoni 29. juuni 2011. aasta 
teatisest Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele pealkirjaga
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve”.

tuleneb ka komisjoni 29. juuni 2011. aasta 
teatisest Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele pealkirjaga
„Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve”. Kasutuselevõtu- ja 
kasutusriskid on hinnanguliselt ligi 1 
005 miljonit eurot (jooksvates hindades) 
ning need on lisatud programmide 
rahastamispaketti. Juhul kui kõnealused 
programmid vajavad täiendavaid rahalisi 
vahendeid, ei tohiks neid võtta liidu 
eelarvest rahastatavate väiksemate 
edukate projektide arvelt. Sellistest 
riskidest tulenevad täiendavad rahalised 
vahendid tuleks katta omavahendite 
ülemmäära ja mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäära vahelisest 
varust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liit peaks sõlmima Euroopa 
Kosmoseagentuuriga mitmeaastase
delegeerimiskokkuleppe, mis hõlmaks 
tehnilisi ja planeerimisega seotud aspekte.
Et komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa Kosmoseagentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi. Kuivõrd 
tegemist on täielikult liidu rahastatud 
toimingutega, peaksid need tingimused 
tagama sama ulatusliku kontrolli, nagu 
oleks nõutav juhul, kui Euroopa 
Kosmoseagentuur oleks ELi asutus.

(24) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt tuleks anda 
komisjonile liidu nimel volitused sõlmida 
Euroopa Kosmoseagentuuriga
mitmeaastane delegeerimiskokkuleppe, 
mis hõlmaks tehnilisi ja planeerimisega 
seotud aspekte. Et komisjon saaks täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa Kosmoseagentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi. Kuivõrd 
tegemist on täielikult liidu rahastatud 
toimingutega, peaksid need tingimused 
tagama sama ulatusliku kontrolli, nagu 
oleks nõutav juhul, kui Euroopa 
Kosmoseagentuur oleks ELi asutus.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Programmidele eraldatud Euroopa 
Liidu vahendite summa kujutab endast 
ülempiiri, mida komisjon ei tohi ületada, 
ning nende eraldamisel on hädavajalikud 
tulemuslikud hankemenetlused ja eelkõige 
see, et lepingu sõlmimiseks peetavate 
läbirääkimistega tagataks vahendite 
optimaalne kasutamine, kvaliteetsed 
teenused, programmide takistusteta 
jätkumine, riskide tulemuslik maandamine 
ning ettenähtud ajakavast kinnipidamine.
Hankija peaks pingutama nende nõuete 
täitmise nimel.

(27) Programmidele eraldatud Euroopa 
Liidu vahendite summa kujutab endast
mitmeaastast finantsraamistikku (2014–
2020) reguleeriva määruse ettepaneku 
artiklis 14 sätestatud ülempiiri, mida 
komisjon ei tohi ületada, ning nende 
eraldamisel on hädavajalikud tulemuslikud 
hankemenetlused ja eelkõige see, et 
lepingu sõlmimiseks peetavate 
läbirääkimistega tagataks vahendite 
optimaalne kasutamine, kvaliteetsed 
teenused, programmide takistusteta 
jätkumine, riskide tulemuslik maandamine 
ning ettenähtud ajakavast kinnipidamine.
Hankija peaks pingutama nende nõuete 
täitmise nimel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks teostama hindamisi 
programmide eesmärkide täitmiseks võetud 
meetmete tõhususe ja tulemuslikkuse 
kohta.

(36) Komisjon peaks teostama
kokkulepitud näitajate alusel hindamisi 
programmide eesmärkide täitmiseks võetud 
meetmete tõhususe ja tulemuslikkuse 
kohta.

Selgitus

Programmi edusammude nõuetekohaseks hindamiseks on vaja kehtestada asjaomased 
näitajad.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi Galileo konkreetsete 
eesmärkide saavutamise taseme 
mõõtmiseks kasutatakse muu hulgas 
järgmisi näitajaid ja sihtmäärasid:
a) toimivate satelliitide koguarv: 
18 satelliiti 2015. aastaks, 30 satelliiti 
2019. aastaks;
b) kasutuselevõetud maapealse 
infrastruktuuri versioon: teine versioon 
2015. aastaks;
c) käivitatud teenuste arv: kolm esimest 
teenust 2015. aastaks, viis teenust 
2020. aastaks.

Selgitus

Programmi edusammude nõuetekohaseks hindamiseks on vaja kehtestada asjaomased 
näitajad ja sihtmäärad. Pakutud näitajad on samad, mille komisjon on lisanud 
finantsselgitusse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi EGNOS konkreetsete 
eesmärkide saavutamise taseme 
mõõtmiseks kasutatakse muu hulgas 
järgmist näitajat ja sihtmäära:
– sertifitseerimisasutustele esitatud 
teenuste muudatuste arv: 3 muudatust 
aastateks 2014–2020.
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Selgitus

Programmi edusammude nõuetekohaseks hindamiseks on vaja kehtestada asjaomased 
näitajad ja sihtmäärad. Pakutud näitajad on samad, mille komisjon on lisanud 
finantsselgitusse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kulud ei tohi olla suuremad 
kui 1% programmidele eraldatud liidu 
assigneeringutest.

Selgitus

70 miljonist eurost peaks nende ülesannete täitmiseks piisama.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et täpselt kindlaks määrata 
programmide ja nende erinevate etappide 
kulud, teavitab komisjon kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega artikli 35 
lõikega 1 ettenähtud komiteed igal aastal 
sellest, kuidas on liidu vahenditest 
rahastatud iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toimingut.

3. Selleks et täpselt kindlaks määrata 
programmide ja nende erinevate etappide 
kulud, teavitab komisjon kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega
eelarvepädevat institutsiooni ja artikli 35 
lõikega 1 ettenähtud komiteed igal aastal 
sellest, kuidas on liidu vahenditest 
rahastatud iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toimingut.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti suhtes: artikli 8 lõige 2, artikli 16 
lõige 4, selgitus on sama.)
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Selgitus

Komisjoni abistab Euroopa GNSSi programmide komitee. Programmide nõuetekohane avalik 
haldamine eeldab programmide ühetaolist juhtimist, kiiremat otsustusprotsessi, võrdset 
juurdepääsu teabele ning läbipaistvust. Euroopa GNSSi programmide komitee moodustati 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 683/2008 
(Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise 
kohta) artiklile 19.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Assigneeringuid kasutatakse vastavalt 
käesoleva määruse ja määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 sätetele.

2. Assigneeringuid kasutatakse vastavalt 
käesoleva määruse ja määruse (EL) 
nr XXX/2012 [uus finantsmäärus]
sätetele.

Selgitus

Kooskõla uue finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette
nähtud erasektori ettevõtjatega 
sõlmitavates lepingutes.

2. Kõik tulu jaotamise mehhanismid 
võetakse vastu kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 294. 
Asjaomane tulu jaotamise mehhanism 
võib olla ette nähtud erasektori 
ettevõtjatega sõlmitavates lepingutes.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sõlmib Euroopa 
Kosmoseagentuuriga määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2
kohaselt vastuvõetud delegeerimisotsuse 
alusel mitmeaastase 
delegeerimiskokkuleppe. See kokkulepe 
hõlmab delegeeritavaid ülesandeid ja 
eelarve täitmist seoses programmi 
rakendamisega, eelkõige programmi 
Galileo infrastruktuuri valmimist.

1. Komisjon sõlmib Euroopa 
Kosmoseagentuuriga määruse (EL) 
nr XXX/2012 [uus finantsmäärus] 
artikli XX kohaselt vastuvõetud 
delegeerimisotsuse alusel mitmeaastase 
delegeerimiskokkuleppe. See kokkulepe 
hõlmab delegeeritavaid ülesandeid ja 
eelarve täitmist seoses programmi 
rakendamisega, eelkõige programmi 
Galileo infrastruktuuri valmimist.

Selgitus

Euroopa Kosmoseagentuuriga sõlmitud kokkulepe on programmide eduka lõpuleviimise võti. 
Kokkuleppe tingimused võib kehtestada õigusaktiga, kuid seaduspärase majanduse 
seisukohalt on asjakohane delegeerida need volitused komisjonile.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 35 lõikega 1 ettenähtud 
komiteega konsulteeritakse käesoleva 
artikli lõikes 1 nimetatud 
delegeerimisotsuse küsimuses vastavalt 
artikli 35 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetlusele. Komiteed 
teavitatakse mitmeaastasest 
delegeerimiskokkuleppest, mis sõlmitakse 
komisjoni ja Euroopa Kosmoseagentuuri 
vahel.

välja jäetud
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Selgitus

Komiteega ei pea delegeeritud õigusakti puhul konsulteerima.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise. Igal aastal esialgne 
eelarveprojekt esitamise käigus esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmide 
elluviimise kohta.

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise. Igal aastal esialgne 
eelarveprojekt esitamise käigus esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmide 
elluviimise kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab muu hulgas järgmist:
a) programmide rakendamise ning 
artikli 1 lõigete 4 ja 5 kohaselt seatud 
eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude hindamine;
b) ülevaade riskide hindamisest ja 
kontrollimisest ning nende võimaliku 
mõju hindamine seoses kulude ja ajakava 
kõrvalekalletega;
c) kokkuvõte kogu teabest, mis on artikli 7 
lõike 3, artikli 8 lõike 2, artikli 9 lõike 2 ja 
artikli 16 lõike 4 kohaselt esitatud 
eelarvepädevale institutsioonile;
d) artikli 16 lõike 1 kohaselt sõlmitud 
mitmeaastase delegeerimiskokkuleppe 
toimimise hindamine.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi 
programmide rakendamise täpseks 
jälgimiseks kohtuvad Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
esindajad korrapäraselt Galileo 
institutsioonidevahelises toimkonnas 
vastavalt 9. juuli 2008. aasta 
ühisavaldusele Galileo 
institutsioonidevahelise toimkonna kohta. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu piisavalt varakult 
juhul, kui ta leiab, et esineda võib 
kontrollimatuid riske või muid asjaolusid, 
mis võivad põhjustada ulatuslikke 
kõrvalekaldeid eelkõige programmide 
kulude ja ajakava puhul.
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