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LYHYET PERUSTELUT

EU vastaa eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) perustamisesta ja omistaa 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmät. Parlamentti ja neuvosto ovat useaan otteeseen vahvistaneet, 
että Galileo- ja EGNOS-ohjelmat ovat EU:n omaisuutta ja sen vastuulla. Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmat on lisäksi nimetty unionin lippulaivahankkeiksi, ja ne ovat erottamaton osa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Siksi lausunnon valmistelija kannattaa komission ehdotusta siitä, 
että ohjelmien rahoitusta jatketaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020.

Komission ehdotukseen neuvoston asetukseksi vuosien 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä sisältyy ohjelmille 7 miljardin euron enimmäismäärä 
maksusitoumusmäärärahoja vuoden 2011 hintoina (noin 7,9 miljardia käypinä hintoina). 
Komissio on myös korostanut, ettei unionin talousarviosta osoiteta lisämäärärahoja. Jos 
kustannukset ylittyvät, ohjelmia on joko mukautettava käytettävissä oleviin varoihin tai 
monivuotisesta rahoituskehyksestä annettua asetusta on muutettava neuvoston yksimielisellä 
päätöksellä ja parlamentin antamalla hyväksynnällä. Määrä on siis esitetty erillään muista 
menoista unionin talousarviossa eikä ohjelmiin sovelleta joustoa otsakkeiden sisällä.

On syytä palauttaa mieliin, että monivuotista rahoituskehystä 2007–2013 tarkistettiin 
Galileo-ohjelman osalta 1,3 miljardilla eurolla (käypinä hintoina) vuoden 2007 lopussa
parlamentin ja neuvoston pitkällisten ja sitkeiden neuvottelujen tuloksena. Tarkistamista 
pidettiin välttämättömänä, koska ohjelmassa oli merkittäviä kustannusylityksiä, jotka oli 
katettava osittain monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen avulla.

Jotta kustannusylitysten mahdollisuus olisi jatkossa mahdollisimman pieni, komission 
ehdotukseen sisältyy ohjelmille 1 005 miljoonan euron (käypinä hintoina) rahoituskehykset 
mahdollisten rakennus- ja käyttöönottoriskien kattamiseksi. Valmistelija panee merkille myös 
komission näkemyksen, että rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen, jossa Galileo nyt on, liittyy 
pienempi kustannusylitysriski kuin aiemmin kehitysvaiheessa. Jotta voidaan huolehtia 
mahdollisista ennakoimattomista uusista rahoitusvelvoitteista ja turvata ohjelmien 
eurooppalainen identiteetti, valmistelija katsoo, että tällaiset velvoitteet olisi katettava 
monivuotisen rahoituskehyksen ja omien varojen käytettävissä olevien enimmäismäärien 
välisestä marginaalista.

Valmistelija ehdottaa tarkistuksia komission ehdotukseen. Erityisesti olisi pidettävä 
budjettivallan käyttäjä (ei siis vain jäsenvaltioiden edustajien komitea) ajan tasalla asetuksen 
täytäntöönpanovaiheissa, jotta tämä voi käyttää täysimääräisesti valvonta- ja 
suunnittelutoimivaltaansa. Tässä on syytä korostaa, että komission on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle riittävän ajoissa etukäteen mahdollisista hallitsemattomista 
riskeistä, jotka voivat aiheuttaa ohjelmiin merkittäviä poikkeamia erityisesti 
kustannusarvioiden ja aikataulujen osalta. Valmistelija on myös ehdottanut 
vähimmäisvaatimuksia komission parlamentille ja neuvostolle toimittaman vuotuisen 
kertomuksen suhteen. Näihin kuuluvat päivitys riskien arvioinnista ja valvonnasta ja arvio 
riskien mahdollisista vaikutuksista kustannusarviosta ja aikataulusta poikkeamiseen.

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

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjälle vain ohjeellinen eikä sitä voida 
vahvistaa ennen kuin on päästy 
sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2014–2020;

Perustelu

Käsittelyn jatkaminen yksittäisten politiikanalojen tai erityiskysymysten pohjalta ei saisi 
hämärtää yleisnäkemystä kysymyksistä, joista on neuvoteltava yleisesti eli joiden osalta 
mitään ei voida pitää sovittuna ennen kuin kaikesta on sovittu. Kun on päästy sopimukseen 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta, parlamentti ja neuvosto sopivat 
käsiteltävinään olevista yksittäisistä säädösehdotuksista ja niiden rahoituskehyksistä ja 
hyväksyvät ne lopullisesti.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni voi huolehtia 
nykyisistä poliittisista prioriteeteista ja 
Lissabonin sopimuksesta johtuvista 
uusista tehtävistä sekä varautua 
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odottamattomiin tilanteisiin; haastaa 
neuvoston – ellei se kannata tätä 
lähestymistapaa – määrittämään selvästi, 
mitkä sen poliittisista painopisteistä tai 
hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä 
niiden todistetusta eurooppalaisesta 
lisäarvosta huolimatta;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Näille ohjelmille olisi annettava 
riittävästi rahoitusta, sillä ne ovat tärkeitä, 
niillä on unionin tason ulottuvuus ja ne 
tuottavat unionin tason lisäarvoa.

Tarkistus 4

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 

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja 
EGNOS-ohjelman käyttövaihe. [Unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä] … 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXX/2012 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 
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kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen olisi voitava osallistua 
ohjelmien rahoittamiseen.

kansainvälisten järjestöjen olisi voitava 
osallistua ohjelmien rahoittamiseen 
yhteisen edun periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Mukautus uuteen varainhoitoasetukseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ohjelmien jatkumisen 
varmistamiseksi olisi vahvistettava 
asianmukainen rahoituskehys, jolla unioni 
voi jatkaa ohjelmien rahoitusta. On myös 
syytä ilmoittaa rahamäärä, joka tarvitaan 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä ajanjaksona 
Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönottovaiheen loppuun saattamisen 
ja molempien järjestelmien käytön 
rahoittamiseen.

(14) Pitkät toteutusajat ja näihin 
hankkeisiin jo tehdyt 
investointisitoumukset huomioon ottaen 
rahoituksen suunnittelun 
johdonmukaisuus ja siihen sitoutuminen 
useiksi rahoitussuunnittelukausiksi ovat 
tärkeitä seikkoja, jotta voidaan varmistaa 
ohjelmien suunnittelun jatkuvuus ja 
organisatorinen vakaus. Ohjelmien 
jatkumisen varmistamiseksi olisi 
vahvistettava asianmukainen 
rahoituskehys, jolla unioni voi jatkaa 
ohjelmien rahoitusta. On myös syytä 
esittää enimmäisrahamäärä, joka 
tarvitaan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
ajanjaksona Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönottovaiheen loppuun saattamisen 
ja molempien järjestelmien käytön 
rahoittamiseen.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

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. Tällaiset 
ennakoimattomat rahoitusvelvoitteet olisi 
katettava omien varojen ja monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
välisestä marginaalista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Järjestelmien tuottamat tulot olisi 
tuloutettava unionille sen varmistamiseksi, 
että sen aiemmat investoinnit saadaan 
takaisin. Lisäksi kaikkiin yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa tehtäviin 
sopimuksiin voitaisiin sisällyttää tulojen 
jakamista koskeva järjestely.

(19) Järjestelmien tuottamat tulot olisi 
tuloutettava unionille sen varmistamiseksi, 
että sen aiemmat investoinnit saadaan 
takaisin. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
mukaisesti voitaisiin lisäksi hyväksyä 
tulojen jakamista koskeva järjestely ja 
sisällyttää se kaikkiin yksityisen sektorin 
toimijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta vältyttäisiin kustannusylityksiltä 
ja viivästyksiltä, jotka ovat haitanneet 
ohjelmien edistymistä viime vuosina, on 
tarpeen lisätä ponnisteluja ylimääräisiä 
kustannuksia aiheuttavien riskien 
hallitsemiseksi, kuten 31 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetuissa neuvoston 
päätelmissä ja 8 päivänä kesäkuuta 2011 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa 
pyydetään ja kuten todetaan 29 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetussa komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
– Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio.

(20) Jotta vältyttäisiin kustannusylityksiltä 
ja viivästyksiltä, jotka ovat haitanneet 
ohjelmien edistymistä viime vuosina, 
lisätään ponnisteluja ylimääräisiä 
kustannuksia aiheuttavien riskien 
hallitsemiseksi, kuten 31 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetuissa neuvoston 
päätelmissä ja 8 päivänä kesäkuuta 2011 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa 
pyydetään ja kuten todetaan 29 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetussa komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
– Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio. Rakennus- ja 
käyttöönottoriskit on arvioitu noin 
1 005 miljoonaksi euroksi (käypinä 
hintoina) ja sisällytetty ohjelmien 
rahoituskehykseen. Jos näille ohjelmille 
tarvitaan lisärahoitusta, sitä ei saisi ottaa 
unionin talousarviosta rahoitettavien 
menestyksekkäiden pienten hankkeiden 
määrärahoista. Näiden riskien takia 
tarvittava lisärahoitus olisi katettava 
omien varojen ja monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
välisestä marginaalista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Unionin olisi tehtävä Euroopan (24) Euroopan unionin toiminnasta 
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avaruusjärjestön kanssa monivuotinen 
tehtävien siirtoa koskeva sopimus, joka 
kattaa ohjelmien tekniset ja 
ohjelmointinäkökohdat. Jotta komissio 
voisi unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskevaan sopimukseen 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan. Koska on 
kyse unionin kokonaan rahoittamista 
toimista, kyseisten ehtojen olisi taattava 
vastaavantasoinen tarkastusvalta kuin se, 
jota vaadittaisiin, jos Euroopan 
avaruusjärjestö olisi unionin virasto.

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti komissiolle olisi siirrettävä 
valta tehdä unionin puolesta Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa monivuotinen 
tehtävien siirtoa koskeva sopimus, joka 
kattaa ohjelmien tekniset ja 
ohjelmointinäkökohdat. Jotta komissio 
voisi käyttää tarkastusvaltaansa 
täysimääräisesti, tehtävien siirtoa 
koskevaan sopimukseen olisi sisällyttävä 
yleiset ehdot, joiden mukaisesti Euroopan 
avaruusjärjestölle osoitettuja varoja 
hallinnoidaan. Koska on kyse unionin 
kokonaan rahoittamista toimista, kyseisten 
ehtojen olisi taattava vastaavantasoinen 
tarkastusvalta kuin se, jota vaadittaisiin, jos 
Euroopan avaruusjärjestö olisi unionin 
virasto.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ohjelmille osoitettujen unionin 
varojen, jotka muodostavat 
enimmäismäärän, jota komissio ei voi 
ylittää, kohdentamisessa on erityisen 
tärkeää noudattaa tehokkaita julkisia 
hankintamenettelyjä ja etenkin neuvotella 
sopimuksia, joilla taataan resurssien 
optimaalinen käyttö, tyydyttävät 
suoritukset, ohjelmien saumaton jatkuvuus, 
hyvä riskien hallinta ja pysyminen 
ehdotetussa aikataulussa. 
Hankintaviranomaisen olisi aktiivisesti 
pyrittävä varmistamaan nämä seikat.

(27) Ohjelmille osoitettujen unionin 
varojen, jotka muodostavat monivuotista 
rahoituskehystä 2014–2020 koskevan 
asetusehdotuksen 14 artiklassa 
vahvistetun enimmäismäärän, jota 
komissio ei voi ylittää, kohdentamisessa on 
erityisen tärkeää noudattaa tehokkaita 
julkisia hankintamenettelyjä ja etenkin 
neuvotella sopimuksia, joilla taataan 
resurssien optimaalinen käyttö, tyydyttävät 
suoritukset, ohjelmien saumaton jatkuvuus, 
hyvä riskien hallinta ja pysyminen 
ehdotetussa aikataulussa. 
Hankintaviranomaisen olisi aktiivisesti 
pyrittävä varmistamaan nämä seikat.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi toteutettava 
arviointeja ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamista varten toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta.

(36) Komission olisi toteutettava 
sovittuihin indikaattoreihin perustuvia
arviointeja ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamista varten toteutettujen 
toimenpiteiden tehokkuudesta ja 
vaikuttavuudesta.

Perustelu

Ohjelmien asianmukaista arviointia varten on tarpeen määrittää asianmukaiset indikaattorit.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Galileo-ohjelman erityistavoitteiden 
saavuttamisasteen määrittämiseksi 
käytetään seuraavia indikaattoreita ja 
tavoitteita:
a) toiminnassa olevien satelliittien 
kokonaismäärä: 18 satelliittia vuoteen 
2015 mennessä, 30 vuoteen 2019 
mennessä;
b)käytössä olevan maainfrastruktuurin 
kehitysversio: versio 2 vuoteen 2015 
mennessä;
c) toteutuneiden palvelujen määrä: kolme 
ensimmäistä palvelua vuoteen 2015 
mennessä, viisi vuoteen 2020 mennessä.

Perustelu

Ohjelmien asianmukaista arviointia varten on tarpeen määrittää asianmukaiset indikaattorit 
ja tavoitteet. Ehdotetut indikaattorit sisältyvät komission säädösehdotukseen liittyvään 
rahoitusselvitykseen.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-ohjelman erityistavoitteiden 
saavuttamisasteen määrittämiseksi 
käytetään seuraavia indikaattoreita ja 
tavoitteita:
– sertifioinnista vastaaville viranomaisille 
esitettyjen palveluja koskevien muutosten 
määrä: 3 vuodesta 2014 vuoteen 2020.

Perustelu

Ohjelmien asianmukaista arviointia varten on tarpeen määrittää asianmukaiset indikaattorit 
ja tavoitteet. Ehdotetut indikaattorit sisältyvät komission säädösehdotukseen liittyvään 
rahoitusselvitykseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä kulut eivät saa ylittää yhtä 
prosenttia ohjelmille kohdennetuista 
unionin kokonaismäärärahoista.

Perustelu

70 miljoonaa euroa pitäisi riittää näiden tehtävien hoitamiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan selkeästi määrittää 
ohjelmien ja ohjelmien eri vaiheiden 
kustannukset, komissio ilmoittaa avoimen 
hallinnoinnin periaatetta noudattaen 
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle vuosittain kullekin 1 ja 
2 kohdassa mainitulle toimelle osoitetut 
unionin varat.

3. Jotta voidaan selkeästi määrittää 
ohjelmien ja ohjelmien eri vaiheiden 
kustannukset, komissio ilmoittaa avoimen 
hallinnoinnin periaatetta noudattaen 
budjettivallan käyttäjälle ja 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle komitealle 
vuosittain kullekin 1 ja 2 kohdassa 
mainitulle toimelle osoitetut unionin varat.

(Tätä tarkistusta sovelletaan kaikkialla 
tekstissä: 8 artiklan 2 kohta, 16 artiklan 
4 kohta; perustelut ovat samat.)

Perustelu

Komissiota avustaa Euroopan GNSS-komitea. Hyvän julkisen hallinnon varmistamiseksi on 
taattava ohjelmien hallinnoinnin yhtenäisyys, ripeä päätöksenteko, tietojen tasapuolinen 
saatavuus ja avoimuus. Euroopan GNSS-komitea perustettiin eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9. heinäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 19 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määrärahat käytetään tämän asetuksen ja 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
säännösten mukaisesti.

2. Määrärahat käytetään tämän asetuksen ja 
asetuksen (EU) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] säännösten mukaisesti.

Perustelu

Mukautus uuteen varainhoitoasetukseen.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yksityisen sektorin yritysten kanssa 
tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia 
tulojen jakamista koskevasta järjestelystä.

2. Tulojen jakamista koskevat järjestelyt 
hyväksytään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan mukaisesti. Yksityisen 
sektorin yritysten kanssa tehtävissä 
sopimuksissa voidaan sopia tällaisesta 
tulojen jakamista koskevasta järjestelystä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 
2 kohdan mukaisen tehtävien siirtoa 
koskevan komission päätöksen nojalla 
Euroopan avaruusjärjestön kanssa 
monivuotisen tehtävien siirtoa koskevan 
sopimuksen. Sopimus kattaa ohjelmien 
toteuttamiseen liittyvät siirretyt tehtävät ja 
talousarvion toteuttamisen erityisesti 
Galileo-ohjelman infrastruktuurin 
valmiiksi saattamisen osalta.

1. Komissio tekee delegoidulla 
säädöksellä asetuksen (EU) 
N:o XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 
XX artiklan mukaisen tehtävien siirtoa 
koskevan komission päätöksen nojalla 
Euroopan avaruusjärjestön kanssa 
monivuotisen tehtävien siirtoa koskevan 
sopimuksen. Sopimus kattaa ohjelmien 
toteuttamiseen liittyvät siirretyt tehtävät ja 
talousarvion toteuttamisen erityisesti 
Galileo-ohjelman infrastruktuurin 
valmiiksi saattamisen osalta.

Perustelu

Euroopan avaruusjärjestön kanssa tehtävä sopimus on ohjelmien menestyksellisen 
toteuttamisen kannalta erittäin tärkeä. Sopimusehdot voitaisiin vahvistaa säädöksessä, mutta 
liiallisen sääntelyn välttämiseksi on asianmukaista siirtää tämä valta komissiolle.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä olevan 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua komiteaa 
kuullaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta toimivallan siirtoa 
koskevasta päätöksestä 35 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen. Komitealle 
ilmoitetaan komission ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä tehtävästä 
monivuotisesta tehtävien siirtoa 
koskevasta sopimuksesta.

Poistetaan.

Perustelu

Ei komiteamenettelyä delegoidun säädöksen tapauksessa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
alustavan talousarvioesityksen esittämisen 
yhteydessä kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta.

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
alustavan talousarvioesityksen esittämisen 
yhteydessä kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta. Kertomuksessa on 
esitettävä muun muassa
a) arvio ohjelmien toteuttamisesta ja 
edistymisestä 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa;
b) päivitys riskien arvioinnista ja 
valvonnasta ja arvio riskien mahdollisista 
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vaikutuksista kustannusarviosta ja 
aikataulusta poikkeamiseen;
c) yhteenveto kaikista budjettivallan 
käyttäjälle 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 
2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 
16 artiklan 4 kohdan nojalla toimitetuista 
tiedoista;
d) arvio 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn monivuotisen tehtävien siirtoa 
koskevan sopimuksen toimivuudesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seuratakseen tarkkaan 
eurooppalaisten GNSS-ohjelmien 
toteutusta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio tapaavat 
säännöllisesti toimielinten välisessä 
Galileo-paneelissa toimielinten välisestä 
Galileo-paneelista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 annetun yhteisen julkilausuman 
mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle riittävän 
ajoissa etukäteen, mikäli se katsoo, että 
asiaan voi liittyä hallitsemattomia riskejä 
tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 
ohjelmiin merkittäviä poikkeamia 
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erityisesti kustannusarvioiden ja 
aikataulujen osalta.
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