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Tarkistus 1
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU on toistaiseksi 
suuresti riippuvainen Yhdysvaltojen 
maailmanlaajuisesta 
satelliittinavigointijärjestelmästä (GPS), 
jota käyttävät yritykset edustavat noin 
7 prosenttia EU:n BKT:sta,

B. ottaa huomioon, että EU on toistaiseksi 
riippuvainen Yhdysvaltojen 
maailmanlaajuisesta 
satelliittinavigointijärjestelmästä (GPS), 
jota käyttävät yritykset edustavat noin 7:ää 
prosenttia EU:n BKT:sta,

Or. en

Tarkistus 2
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että eurooppalaista 
GNSS-ohjelmaa rahoitetaan nyt 
täysimääräisesti unionin talousarviosta 
(4,3 miljoonaa euroa) määrittely-, 
validointi- ja käyttöönottovaiheiden osalta 
vuoteen 2013 saakka ja että Euroopan 
unioni omistaa sen tästä syystä kokonaan,

Or. en



PE460.827v01-00 4/36 AM\860257FI.doc

FI

Tarkistus 3

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että GPS-järjestelmään 
verrattuna Galileo tarjoaa selkeitä etuja, 
kuten paremman tarkkuuden, 
maailmanlaajuisen toimintavarmuuden, 
todentamiseen, takeet palveluista sekä 
EU:n strategisen omavaraisuuden,

C. ottaa huomioon, että GPS-järjestelmään 
verrattuna Galileon odotetaan tarjoavan
etuja, kuten paremman tarkkuuden, 
maailmanlaajuisen toimintavarmuuden, 
todentamiseen, takeet palveluista sekä 
EU:n strategisen omavaraisuuden,

Or. en

Tarkistus 4
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. Ottaa huomioon, että 80 000 EU:n 
maataloustuottajaa hyödyntää päivittäin 
EGNOS-ohjelmaa ja että EGNOS otetaan 
lähiaikoina käyttöön myös siviili-
ilmailussa ja meriliikenteessä,

E. ottaa huomioon, että 80 000 EU:n 
maataloustuottajaa hyödyntää päivittäin 
EGNOS-ohjelmaa ja että EGNOS on 
äskettäin hyväksytty myös siviili-
ilmailussa ja että hyväksyntää 
meriliikenteessä odotetaan 
lähitulevaisuudessa,

Or. en
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Tarkistus 5
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että Galileo tähtää
teknologisesti maailman edistyneimmäksi 
ja maailman uusimmaksi GNSS-
teknologian muodoksi, joka pystyy 
asettamaan tulevaisuuden 
maailmanlaajuisen standardin, edustaa 
huipputekniikoiden ja ammattitaitoisten 
ihmisten kokonaisuutta ja edistää EU:n 
teollisuudenalojen innovointia ja 
kilpailukykyä,

F. ottaa huomioon, että alkujaan Galileo 
tähtäsi teknologisesti maailman 
edistyneimmäksi ja maailman uusimmaksi 
GNSS-teknologian muodoksi, joka pystyy 
asettamaan tulevaisuuden 
maailmanlaajuisen standardin, edustaa 
huipputekniikoiden ja ammattitaitoisten 
ihmisten kokonaisuutta ja edistää EU:n 
teollisuudenalojen innovointia ja 
kilpailukykyä, mutta ohjelman 
viivästyksistä johtuen se on menettänyt 
paljon teknisestä etulyöntiasemastaan,

Or. en

Tarkistus 6
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että näistä viivästyksistä ja 
huomattavasta kustannusten noususta 
johtuen sijoittajien luottamus on 
vähentynyt,

Or. en
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Tarkistus 7

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että EGNOS ja Galileo 
tuottavat EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle 
60 miljardin euron arvosta välillistä etua, 
koska ne parantavat liikenneturvallisuutta 
ja lentoliikenteen turvallisuutta, vähentävät 
ilmansaasteita ja hyönteismyrkkyjen 
käyttöä, luovat uusia työpaikkoja,
parantavat yleistä turvallisuutta ja koska 
niiden hinta-laatusuhde on huomattavasti 
parempi kuin muiden vastaavien 
investointien hinta-laatusuhde,

G. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 
EGNOS ja Galileo voisivat tuottaa EU:n 
taloudelle ja yhteiskunnalle 60 miljardin 
euron arvosta välillistä etua, koska ne 
parantavat liikenneturvallisuutta ja 
lentoliikenteen turvallisuutta, vähentävät 
ilmansaasteita ja hyönteismyrkkyjen 
käyttöä, luovat uusia työpaikkoja ja
parantavat yleistä turvallisuutta,

Or. en

Tarkistus 8
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että koska useat alueelliset
toimijat kehittävät parhaillaan neljää 
maailmanlaajuista ja kahta alueellista 
satelliittinavigointijärjestelmää, EU:n on 
ehdottomasti toimittava nopeasti, jotta 
Galileo tunnustetaan toiseksi GNSS-
vaihtoehdoksi,

H. katsoo, että koska useat alueelliset 
toimijat kehittävät parhaillaan neljää 
maailmanlaajuista ja kahta alueellista 
satelliittinavigointijärjestelmää, EU:n on 
ehdottomasti toimittava nopeasti, jotta 
tästä eurooppalaisesta järjestelmästä tulee 
mahdollisimman nopeasti tärkein 
vaihtoehtoinen GNSS-viitejärjestelmä,

Or. cs
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Tarkistus 9
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että koska useat alueelliset 
toimijat kehittävät parhaillaan neljää 
maailmanlaajuista ja kahta alueellista 
satelliittinavigointijärjestelmää, EU:n on 
ehdottomasti toimittava nopeasti, jotta 
Galileo tunnustetaan toiseksi GNSS-
vaihtoehdoksi,

H. katsoo, että koska useat alueelliset 
toimijat kehittävät parhaillaan neljää 
maailmanlaajuista ja kahta alueellista 
satelliittinavigointijärjestelmää, EU:n on 
ehdottomasti toimittava nopeasti 
ottaessaan palvelun käyttöön, jotta Galileo 
tunnustetaan toiseksi GNSS-vaihtoehdoksi,

Or. de

Tarkistus 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että GNSS-
ohjelmien riittämätön rahoitus johti 
vuonna 2007 nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamiseen, jonka 
seurauksena otsakkeen 1 a 
enimmäismäärää korotettiin 2,4 miljardia 
euroa ajanjaksolla 2007−2013, ja jälleen 
vuonna 2010 komissio ehdotti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista siten, että otsakkeen 
1 a enimmäismäärää korotettaisiin 
ITER-hankkeen rahoitusvajeesta johtuen; 
painottaa, että tällaiset tilapäiset 
hätäratkaisut saattavat vaarantaa EU:n 
laajojen strategisten hankkeiden 
menestymisen ja niiden tarjoaman 
lisäarvon sekä heikentää niiden poliittista 
dynaamisuutta; katsoo, että sen vuoksi 
niiden rahoitukseen on löydettävä 
järkeviä pitkän aikavälin 
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kokonaisratkaisuja,

Or. en

Tarkistus 11

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että ohjelman 
kustannusten nousun vuoksi nykyisellä 
talousarviolla voidaan rahoittaa ainoastaan 
18 satelliitin mahdollistama alustava 
toimintavalmius,

I. ottaa huomioon, että ohjelman 
kustannusten nousun vuoksi, mikä johtuu 
muun muassa epätarkoista 
kustannusennusteista ja kustannusten 
hallintastrategioista, nykyisellä 
talousarviolla voidaan rahoittaa ainoastaan 
18 satelliitin mahdollistama alustava 
toimintavalmius,

Or. en

Tarkistus 12

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että ennen kuin tehdään 
päätös lisärahoitussitoumuksen 
antamisesta EU:n talousarviosta 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa, komission on 
esitettävä selkeä arvio kaikista 
mahdollisista teknisistä vaihtoehdoista 
sekä niihin liittyvistä kustannuksista ja 
hyödyistä,



AM\860257FI.doc 9/36 PE460.827v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 13
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että tulevina vuosina 
odotetaan, että auringon purkauksista 
johtuvat jaksottaiset häiriöt maan 
ionosfäärissä vaikuttavat GNSS:n ja myös 
Galileon lähettämiin radiosignaaleihin,

Or. en

Tarkistus 14
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että 25. marraskuuta 
2010 annetussa seitsemännen 
avaruusneuvoston päätöslauselmassa 
kehotetaan kaikkia Euroopan 
institutionaalisia toimijoita asettamaan 
etusijalle Euroopassa kehitettyjen 
kantorakettien käyttämisen,

Or. en



PE460.827v01-00 10/36 AM\860257FI.doc

FI

Tarkistus 15

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
tulevan lainsäädäntöehdotuksen 
puitteissa suoritettavaksi suunniteltuun 
vaikutusten arviointiin selkeät ja kattavat 
tiedot
– teknisistä eritelmistä (tarkkuus, 
maantieteellinen kattavuus, 
toimintavarmuus jne.), jotka koskevat 
palveluita (avoimet palvelut, ihmishengen 
turvaava palvelu, kaupalliset palvelut, 
julkisesti säännellyt palvelut), joita 
Galileon eri satelliittikonfiguraatiot 
voisivat tarjota (mukaan luettuina 
alustava toimintavalmius ja täydellinen 
toimintavalmius, joita käytetään yhdessä 
muiden GNSS-järjestelmien kanssa tai 
itsenäisesti)
– EGNOS-palveluiden roolista erilaisissa 
mahdollisissa Galileon konfiguraatioissa 
ja siitä, onko tarpeellista säilyttää EGNOS 
täydellisen toimintavalmiuden 
järjestelmässä
– mahdollisista Galileo- ja EGNOS-
konfiguraatioiden 
liitännäiskustannuksista infrastruktuuri-
investointien osalta sekä myös hallinto- ja 
varautumiskustannuksista (mukaan 
luettuina alustava toimintavalmius, 
täydellinen toimintavalmius tai muut 
mahdolliset vaihtoehdot sekä 
nollavaihtoehto);

Or. en
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Tarkistus 16

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota avoimuuden 
lisäämiseksi saattamaan GNSS-
järjestelmän strategiset puitteet
(C(20088)378) ajan tasalle siten, että ne 
vastaavat nykytilannetta, mukaan 
luettuina tärkeimmät toimet, arvioitu 
talousarvio ja tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttämä aikataulu;

3. kehottaa komissiota avoimuuden 
lisäämiseksi ehdottamaan GNSS-
järjestelmän strategisten puitteiden 
(C(20088)378) ajan tasalle saattamista 
täydellisen vaikutusten arvioinnin 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten välttämiseksi 
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset, 
mukaan luettuina tarvittavat määräykset, 
joilla laukaisukustannukset pidetään 
hallinnassa; kehottaa komissiota 
käyttämään hyväkseen riippumattomia 
asiantuntijoita ohjelman edistymisen ja 
hallinnoinnin arvioimiseksi ja 
parantamiseksi;

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten välttämiseksi
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset, 
mukaan luettuina tarvittavat määräykset, 
joilla laukaisukustannukset pidetään 
hallinnassa; kehottaa komissiota tutkimaan 
tähän mennessä saatuja tuloksia ja näin 
tehdessään käyttämään hyväkseen 
riippumattomia asiantuntijoita, mukaan 
luettuina teollisuuden edustajat, jotta 
voidaan parantaa merkittävästi 
projektihallinnon tehokkuutta;

Or. de
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Tarkistus 18
Henri Weber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten välttämiseksi 
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset, 
mukaan luettuina tarvittavat määräykset, 
joilla laukaisukustannukset pidetään 
hallinnassa; kehottaa komissiota 
käyttämään hyväkseen riippumattomia 
asiantuntijoita ohjelman edistymisen ja 
hallinnoinnin arvioimiseksi ja 
parantamiseksi;

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten välttämiseksi 
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset 
soveltamalla Galileo-ohjelman kriittisiin 
työkokonaisuuksiin menettelyä, jonka 
mukaisesti hankinnat hajautetaan 
kahdelle toimittajalle, jotta 
laukaisukustannukset pidetään hallinnassa; 
kehottaa komissiota käyttämään hyväkseen 
riippumattomia asiantuntijoita ohjelman 
edistymisen ja hallinnoinnin arvioimiseksi 
ja parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten välttämiseksi
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset, 
mukaan luettuina tarvittavat määräykset, 
joilla laukaisukustannukset pidetään 
hallinnassa; kehottaa komissiota 
käyttämään hyväkseen riippumattomia
asiantuntijoita ohjelman edistymisen ja 
hallinnoinnin arvioimiseksi ja 
parantamiseksi;

4. kehottaa komissiota tulevien 
kustannusten ylitysten estämiseksi 
asettamaan tiukat kustannusten hillintää ja 
riskien hallintaa koskevat määräykset, 
mukaan luettuina tarvittavat määräykset, 
joilla satelliittien laukaisukustannukset 
pidetään hallinnassa; kehottaa komissiota 
harkitsemaan riippumattomien
asiantuntijoiden käyttämistä ohjelman 
edistymisen ja hallinnoinnin arvioimiseksi 
ja parantamiseksi;

Or. cs
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Tarkistus 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
suositellut riskinhallintatoimenpiteet 
kuten hankintojen hajauttamisen kahdelle 
toimittajalle kaikissa kriittisissä 
työvaiheissa, jotta kunnianhimoista 
aikataulua voidaan noudattaa; kannattaa 
erityisesti kantorakettien suhteen 
neuvoston päätöslauselmaa, jossa 
kehotetaan kaikkia toimijoita asettamaan 
etusijalle Euroopassa kehitettyjen 
kantorakettien käyttämisen; kehottaa 
komissiota suosimaan "kahden 
toimittajan" valintaprosessia;

Or. de

Tarkistus 21
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kannattaa (kilpailuneuvostossa 
25. marraskuuta 2010 hyväksyttyä) 
neuvoston päätöslauselmaa, jossa 
kehotetaan kaikkia Euroopan 
institutionaalisia toimijoita asettamaan 
etusijalle Euroopassa kehitettyjen 
kantorakettien käyttämisen; kehottaa 
komissiota sen takia suosimaan "kahden 
toimittajan" valintaprosessia;

Or. en
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Tarkistus 22
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota laatimaan arvion 
kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
käyttämisestä työkokonaisuuksien 
hankinnassa ottaen huomioon kilpailun 
todellisen tason asianomaisilla 
markkinoilla ja kahden toimittajan 
mahdollisuuden;

Or. en

Tarkistus 23
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että alustavan 
toimintavalmiuden, mikä tarkoittaa 
18 satelliitin tarjoamia alustavia palveluja, 
olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 
2014, jotta Galileo voi muodostua sirujen
valmistajien toiseksi GNSS-
viitejärjestelmäksi; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota laukaisemaan 
mahdollisimman nopeasti 4 kiertoradan 
validointisatelliittia 14 muun satelliitin 
selkeän laukaisusuunnitelman 
varmistamiseksi ja lopullisten työosioiden 
suorittamiseksi;

5. katsoo, että alustavan 
toimintavalmiuden, mikä tarkoittaa 18 
satelliitin tarjoamia alustavia palveluja, 
olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 
2014, jotta Galileosta todella tulee
vastaanottimien valmistajien toinen 
GNSS-viitejärjestelmä; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota laukaisemaan 
mahdollisimman nopeasti 4 kiertoradan 
validointisatelliittia 14 muun satelliitin 
selkeän laukaisusuunnitelman 
varmistamiseksi ja lopullisten työosioiden 
suorittamiseksi;

Or. cs
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Tarkistus 24
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että alustavan 
toimintavalmiuden, mikä tarkoittaa 
18 satelliitin tarjoamia alustavia palveluja, 
olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 
2014, jotta Galileo voi muodostua sirujen 
valmistajien toiseksi GNSS-
viitejärjestelmäksi; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota laukaisemaan 
mahdollisimman nopeasti 4 kiertoradan 
validointisatelliittia 14 muun satelliitin 
selkeän laukaisusuunnitelman 
varmistamiseksi ja lopullisten työosioiden 
suorittamiseksi;

5. katsoo, että alustavan 
toimintavalmiuden, mikä tarkoittaa 18 
satelliitin tarjoamia alustavia palveluja, 
olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 
2014 siinä toivossa, että Galileosta voi 
tulla sirujen valmistajien toinen GNSS-
viitejärjestelmä; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota laukaisemaan mahdollisimman 
nopeasti 4 kiertoradan validointisatelliittia 
14 muun satelliitin selkeän 
laukaisusuunnitelman varmistamiseksi ja 
lopullisten työosioiden suorittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 25

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin 
ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman 
lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun 
ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen
kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki 
täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 

6. katsoo, että 27 satelliittiin ja tarvittavaan 
varasatelliittien määrään ja asianmukaiseen 
maassa sijaitsevaan infrastruktuuriin 
perustuva täydellinen toimintavalmius voisi 
saada aikaan entistä paremman 
todentamisen, tarkkuuden ja 
keskeytymättömän palvelun erityisesti sen 
säänneltyjen julkisten palveluiden ja 
kaupallisten palveluiden osalta; katsoo, 
että kaikkien EU:n toimielinten selkeä ja 
yksiselitteinen tuki täyden 
toimintavalmiuden saavuttamiselle 
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saa sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi 
EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

edellyttää kokonaiskäsitystä sen 
perustamisen kustannuksista ja hyödyistä 
sekä asianmukaisen rahoitusrakenteen 
löytämistä;

Or. en

Tarkistus 26
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin 
ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman 
lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun 
ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen 
kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki 
täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 
saa sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi 
EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin 
ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman 
lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun 
ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen 
kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki 
täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 
saa sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi 
EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;
kehottaa komissiota antamaan 
markkinoille positiivisen merkin tässä 
suhteessa;

Or. cs

Tarkistus 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin 6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin 
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ja tarvittavaan varasatelliittien määrään
ja asianmukaiseen maassa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman 
lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun 
ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen 
kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki 
täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 
saa sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi 
EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

ja kolmeen varasatelliittiin ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan 
infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman 
lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun 
ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen 
kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki 
täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle 
saa sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi 
EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että Galileo ei ole vain 
ensimmäinen EU:n omistama laaja 
tämäntyyppinen hanke, vaan myös 
ehdottomasti Euroopan yleisen edun 
mukainen hanke, minkä vuoksi julkisen 
rahoituksen käyttö on perustelua; 
korostaa siksi, että tulevaisuudessa 
tämänkaltaisille laajoille hankkeille tulisi 
myöntää EU:n talousarviosta ennalta 
määritetty vuosittainen summa ja että 
pääasiassa jäsenvaltiot, jotka 
tunnistaisivat samalla, mitkä määrärahat 
EU:n talousarviosta ovat jääneet 
käyttämättä, rahoittaisivat kaikki 
mahdolliset lisäkustannukset 
myöntämällä unionin talousarvioon 
täydentävää rahoitusta, jolla voidaan 
tukea tällaisten laajojen hankkeiden 
lisätarpeiden rahoittamista;

Or. en



PE460.827v01-00 18/36 AM\860257FI.doc

FI

Tarkistus 29

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että kaikkia mahdollisia 
rahoituslähteitä olisi selvitettävä jäljelle 
jäävien infrastruktuurien ja Galileon 
toimintakustannusten rahoittamiseksi, 
mukaan luettuna jäsenvaltioiden – koska 
erityisesti jäsenvaltioiden 
puolustusministeriöt hyötyvät 
säännellyistä julkisista palveluista – ja 
teollisuuden alan osallistuminen 
tärkeimpinä täyden toimintavalmiuden 
palveluiden käyttäjinä;

Or. en

Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että GNSS-sovellusten ja 
palvelujen kehittäminen on tärkeää sen 
varmistamiseksi, että Galileon 
infrastruktuuri-investointeja 
hyödynnetään täysipainoisesti ja että 
Galileoa kehitetään täysipainoisesti sen 
koko kapasiteetti huomioon ottaen,

Or. ro
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Tarkistus 31
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. on huolestunut siitä, että vain 
18 satelliittiin perustuva järjestelmä ei 
ehkä ole täysin toimintakykyinen 
tilanteessa, jossa auringon purkaukset 
aiheuttavat häiriöitä maan inonsfäärissä;

Or. en

Tarkistus 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. huomauttaa, että väliarvioinnissa 
vuoden 2013 jälkeiselle ajanjaksolle 
esitetyt määrät ovat vain suuntaa antavia; 
ehdottaa sen vuoksi Galileolle 
myönnettävää kiinteää vuotuista 
1,1 miljardin euron määrärahaa 
seuraavasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä hankkeiden 
vastuullisuuden, ennustettavuuden ja 
avoimuuden lisäämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 33
Sajjad Karim

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius 
olisi saavutettava viimeistään vuonna 
2018, mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

7. huomauttaa, että Galileo-ohjelmalle ei 
ole osoitettu lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä ja että komissio arvioi, että 
tämä aiheuttaa uusia viivästymisiä, 
lisäkustannuksia ja saattaa johtaa tarjolla 
olevien mahdollisuuksien menettämiseen; 
pyytää komissiota pohtimaan, mitä 
rahoituksen tehokkuutta koskevia 
säästöjä voitaisiin tehdä arvioidusta 
1,9 miljardin euron lisärahoituksesta ja 
vuosittaisista määrärahoista, jotka
kattavat 800 miljoonan euron vuosittaiset 
kustannukset vuodesta 2014 lähtien;

Or. en

Tarkistus 34
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; kehottaa edellä mainitun 
perusteella komissiota tekemään 
viipymättä ehdotuksen lisärahoituksesta 
ja korostaa, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2016, 
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joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

mikä edellyttäisi 1,5 miljardin euron 
lisärahoitusta ennen nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
päättymistä ja vuosittaiset määrärahat, joka 
kattavat 800 miljoonan euron vuosittaiset 
kustannukset vuodesta 2014 lähtien;

Or. de

Tarkistus 35

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

7. on ymmärtänyt, että Galileo-ohjelmalle 
ei ole osoitettu lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä ja että täysi toimintavalmius,
jonka arvioidaan edellyttävän 
1,9 miljardin euron lisärahoitusta ja 
vuosittaiset määrärahat, joka kattavat 800 
miljoonan euron vuosittaiset kustannukset 
vuodesta 2014 lähtien, voitaisiin saavuttaa 
vuoteen 2018 mennessä, mikäli 
asianmukaiset rahoitusrakenteet on 
määritelty;

Or. en



PE460.827v01-00 22/36 AM\860257FI.doc

FI

Tarkistus 36
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien; korostaa, että EU:n on jatkettava 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmiensa 
menestyksen takaamista;

Or. fr

Tarkistus 37
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
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mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

mikä komission mukaan edellyttäisi 
1,9 miljardin euron lisärahoitusta ja 
vuosittaiset määrärahat, joka kattavat 800 
miljoonan euron vuosittaiset kustannukset 
vuodesta 2014 lähtien;

Or. en

Tarkistus 38
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu 
lisärahoitusta monivuotisen 
rahoituskehyksen mukauttamisen 
yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa 
johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun 
perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, 
mikä komission mukaan edellyttäisi 
vähintään 1,9 miljardin euron 
lisärahoitusta ja vuosittaiset määrärahat, 
joka kattavat noin 800 miljoonan euron 
vuosittaiset kustannukset vuodesta 2014 
lähtien;

Or. cs

Tarkistus 39
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota työskentelemään 
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avoimesti neuvoston ja Euroopan 
parlamentin kanssa, jotta päästään 
sopimukseen tarvittavan lisärahoituksen 
tasosta ottaen huomioon kustannusten 
mahdolliset vähennykset, jotka saadaan 
aikaan määrittelemällä palvelujen 
soveltamisala uudelleen esimerkiksi 
jättämällä ihmishengen turvaava palvelu 
soveltamisalan ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 40
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että tulevaisuudessa olisi 
varmistettava myös GNSS-järjestelmän 
tutkimuksen ja kehittämisen ja muiden 
GNSS-järjestelmään perustuvien tuotteiden 
ja palvelujen rahoituksen riittävyys; 
korostaa, että näitä toimia koskeva EU:n 
nykyinen rahoitus rajoittuu vain 
15 miljoonaan euroon vuodessa;

8. katsoo, että tulevaisuudessa olisi 
varmistettava myös GNSS-järjestelmän 
tutkimuksen ja kehittämisen ja muiden 
GNSS-järjestelmään perustuvien tuotteiden 
ja palvelujen rahoituksen riittävyys; 
korostaa, että näitä toimia koskeva EU:n 
nykyinen rahoitus rajoittuu vain 
15 miljoonaan euroon vuodessa; varoittaa 
muita T&K-ohjelmia koskevasta vaarasta, 
jos Galileon lisärahoitus poistetaan 
puiteohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että tulevaisuudessa olisi 
varmistettava myös GNSS-järjestelmän 

8. katsoo, että tulevaisuudessa olisi 
varmistettava myös tutkimuksen ja 
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tutkimuksen ja kehittämisen ja muiden 
GNSS-järjestelmään perustuvien tuotteiden 
ja palvelujen rahoituksen riittävyys; 
korostaa, että näitä toimia koskeva EU:n 
nykyinen rahoitus rajoittuu vain 
15 miljoonaan euroon vuodessa;

kehittämisen kahdeksannessa 
puiteohjelmassa GNSS-järjestelmän 
tutkimuksen ja kehittämisen ja muiden 
GNSS-järjestelmään perustuvien tuotteiden 
ja palvelujen rahoituksen lisääminen; 
korostaa, että näitä toimia koskeva EU:n 
nykyinen rahoitus rajoittuu vain 
15 miljoonaan euroon vuodessa;

Or. en

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että GNSS-järjestelmän tutkimus ja 
kehittäminen sekä Galileon täysimittainen 
toteuttaminen saavat riittävästi rahoitusta 
talousarviomenettelyn ja tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä;

Or. ro

Tarkistus 43
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta perustaa 
"Galileo-vararahasto", jota voitaisiin 
käyttää odottamattomiin kustannuksiin, 
jotta vältetään se, että hankkeen 
toteuttaminen viivästyy entisestään;
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Or. en

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa tarvetta lisätä GNSS-
sovellusten ja -palveluiden kehittämisen 
rahoitusta, jotta Galileo-ohjelman 
täysimääräinen käyttäminen on 
mahdollista;

Or. ro

Tarkistus 45

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa
tietoisuutta parannetaan huomattavasti
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa; kehottaa komissiota ja 
EU:n GNSS-valvontaviranomaista (GSA) 
tehostamaan pyrkimyksiään lisätä 
mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien 
tietoisuutta GNSS-järjestelmästä;

9. katsoo, että GNSS-järjestelmän EU:n 
taloudelle ja yhteiskunnalle tuomista
mahdollisista eduista sekä kustannuksista 
ja mahdollisista sovelluksista olisi 
tiedotettava entistä avoimemmin 
päätöksentekijöille ja laajalle yleisölle; 
pitää myönteisinä konkreettisia aloitteita, 
kuten lapsille suunnattua Galileo-kilpailua 
ja GNSS-innovointipalkintoa; kehottaa 
komissiota ja EU:n GNSS-
valvontaviranomaista (GSA) tehostamaan 
pyrkimyksiään lisätä mahdollisten 
käyttäjien ja sijoittajien tietoisuutta GNSS-
järjestelmästä;
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Or. en

Tarkistus 46
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 
tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa; kehottaa komissiota ja 
EU:n GNSS-valvontaviranomaista (GSA) 
tehostamaan pyrkimyksiään lisätä 
mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien 
tietoisuutta GNSS-järjestelmästä;

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 
tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa; kehottaa komissiota ja 
EU:n GNSS-valvontaviranomaista (GSA) 
tehostamaan pyrkimyksiään lisätä 
mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien 
tietoisuutta GNSS-järjestelmästä 
edistämällä GNSS:ään perustuvien 
palveluiden käyttöä sekä yksilöimällä ja 
yhdistämällä näitä palveluita koskevan 
kysynnän Euroopassa; 

Or. en

Tarkistus 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 
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tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa; kehottaa komissiota ja 
EU:n GNSS-valvontaviranomaista (GSA) 
tehostamaan pyrkimyksiään lisätä 
mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien 
tietoisuutta GNSS-järjestelmästä;

tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten vuosittain 
järjestettävää Galileo Masters 
-ideakilpailua, johon lähetettiin 
350 ehdotusta 44 maasta vuonna 2010, 
lapsille suunnattua Galileo-kilpailua ja 
GNSS-innovointipalkintoa; kehottaa 
komissiota ja EU:n GNSS-
valvontaviranomaista (GSA) tehostamaan 
pyrkimyksiään lisätä mahdollisten 
käyttäjien ja sijoittajien tietoisuutta GNSS-
järjestelmästä;

Or. de

Tarkistus 48
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 
tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa; kehottaa komissiota 
ja EU:n GNSS-valvontaviranomaista 
(GSA) tehostamaan pyrkimyksiään lisätä
mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien 
tietoisuutta GNSS-järjestelmästä;

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että 
GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan 
varmistaa vain sillä edellytyksellä, että 
GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle tuomia etuja koskevaa 
tietoisuutta parannetaan huomattavasti 
päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä 
konkreettisia aloitteita, kuten lapsille 
suunnattua Galileo-kilpailua ja GNSS-
innovointipalkintoa;

Or. cs
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Tarkistus 49
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
9 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa komissiota ja EU:n GNSS-
valvontaviranomaista (GSA) tehostamaan 
pyrkimyksiään lisätä mahdollisten 
käyttäjien ja sijoittajien tietoisuutta 
GNSS-järjestelmästä; korostaa tässä 
yhteydessä, että Galileo on yleisen edun 
mukainen EU:n tasolla ja tämän vuoksi 
sitä varten voidaan perustellusti anoa 
rahoitusta julkisista varoista;

Or. cs

Tarkistus 50
Jan Březina

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota ja Galileo-
valvontaviranomaista lähestymään 
kansallisia viranomaisia sekä pk-
yrityksiä, jotka ovat tekemisissä 
avaruusteknologian kanssa, 
potentiaalisina GNSS-sovellusten 
loppukäyttäjinä ja kehottaa tekemään 
tämän järjestämällä asianmukaisia 
tarjouskilpailuja ja tiedotuskampanjoita 
ja käyttämällä teknologian siirtoon 
tarkoitettuja mekanismeja painottaen 
samalla Euroopan alueellisen tasapainon 
ylläpitämisen merkitystä;

Or. en
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Tarkistus 51
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. panee merkille, että Kiinan 
mielenkiinto nykyisten 
radiotaajuuskysymysten ratkaisemiseen 
on ollut puutteellista; kehottaa komissiota 
esittämään täydellisen, avoimen ja 
varhaisen analyysin siitä, miten Galileo-
hanketta voidaan viedä eteenpäin, jos 
yhteensopivuutta koskevia kysymyksiä ei 
saada ratkaistua;

Or. en

Tarkistus 52
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota integroimaan 
satelliittinavigoinnin kaikkien muiden 
asiaankuuluvien unionin toimien 
kehittämisen ydinkysymykseksi;

12. kehottaa komissiota integroimaan 
satelliittinavigoinnin – ratkaisevan tärkeän 
teknologisen infrastruktuurin – kaikkien 
muiden asiaankuuluvien unionin toimien 
kehittämisen ydinkysymykseksi;

Or. cs
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Tarkistus 53

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota integroimaan
satelliittinavigoinnin kaikkien muiden 
asiaankuuluvien unionin toimien 
kehittämisen ydinkysymykseksi;

12. kehottaa komissiota pohtimaan, miten 
satelliittinavigointi voisi hyödyttää muiden 
asiaankuuluvien unionin toimien 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 54
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan viipymättä GNSS-
ohjelmien tulevaa tasoa, rahoitusta ja 
hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen;

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan viipymättä GNSS-
ohjelmien tulevaa tasoa, rahoitusta ja 
hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen; korostaa, että 
rahoitus julkisista varoista olisi asetettava 
etusijalle, mutta samalla olisi säädettävä 
siitä, miten varmistetaan joustavuus, jota 
tarvitaan, kun ohjelman täytäntöönpano 
ulottuu monivuotista rahoituskehystä 
pidemmälle;

Or. de
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Tarkistus 55
Vladimír Remek

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan viipymättä GNSS-
ohjelmien tulevaa tasoa, rahoitusta ja 
hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen;

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan viipymättä GNSS-
ohjelmien tulevaa tasoa, rahoitusta ja 
hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen; katsoo lisäksi, 
että ohjelmien hyvän hallinnoinnin 
vuoksi on tärkeätä varmistaa 
asianmukaisen tietotaidon ja hankitun 
erityisosaamisen säilyminen;

Or. en

Tarkistus 56

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan viipymättä GNSS-
ohjelmien tulevaa tasoa, rahoitusta ja 
hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen;

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin 
vakaus on tärkeää enempien viivästysten, 
kalliin uudelleensuunnittelun ja 
käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen 
välttämiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota antamaan GNSS-ohjelmien 
tulevaa tasoa, rahoitusta ja hallinnointia 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

Or. en
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Tarkistus 57
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että GNSS-järjestelmän pitkän 
aikavälin hallinnointi- ja hallintorakenteilla 
olisi ohjattava komission, GNSS-
valvontaviranomaisen (GSA) ja Euroopan 
avaruusviraston (ESA) välistä työn- ja 
vastuunjakoa sekä muita asiaankuuluvia 
tehtäviä, kuten tuotonjakomekanismia, 
vahinkovastuujärjestelmää, 
hinnoittelupolitiikkaa sekä yksityisen 
sektorin osallistumista GNSS-ohjelmiin;

14. katsoo, että GNSS-järjestelmän pitkän 
aikavälin hallinnointi- ja hallintorakenteilla 
olisi ohjattava komission, GNSS-
valvontaviranomaisen (GSA) ja Euroopan 
avaruusviraston (ESA) välistä työn- ja 
vastuunjakoa sekä muita asiaankuuluvia 
tehtäviä, kuten tuotonjakomekanismia, 
vahinkovastuujärjestelmää, 
hinnoittelupolitiikkaa sekä yksityisen 
sektorin osallistumista GNSS-ohjelmiin;
kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
jatkamaan viivytyksittä ohjelman 
toimintoja koskevien 
hallinnointisuunnitelmien käsittelemistä 
(koska toiminnallinen yksikkö on 
välttämätön, jotta varmistetaan 
asiamukainen yhteistoiminta 
avaruusvirastojen, palveluiden tarjoajien 
ja loppukäyttäjien välillä), ottamaan 
vastuun pitkän aikavälin operaatioista ja 
infrastruktuurin mukauttamisesta, 
varmistamaan jatkuvan tietojen ja 
palveluiden toimittamisen kuluttajille ja 
maksimoimaan kaupallisten palveluiden 
kehittämismahdollisuudet;

Or. en
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Tarkistus 58

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että GNSS-järjestelmän pitkän 
aikavälin hallinnointi- ja hallintorakenteilla 
olisi ohjattava komission, GNSS-
valvontaviranomaisen (GSA) ja Euroopan 
avaruusviraston (ESA) välistä työn- ja 
vastuunjakoa sekä muita asiaankuuluvia 
tehtäviä, kuten tuotonjakomekanismia, 
vahinkovastuujärjestelmää, 
hinnoittelupolitiikkaa sekä yksityisen 
sektorin osallistumista GNSS-ohjelmiin;

14. katsoo, että GNSS-järjestelmän pitkän 
aikavälin hallinnointi- ja hallintorakenteilla 
olisi ohjattava komission, GNSS-
valvontaviranomaisen (GSA) ja Euroopan 
avaruusviraston (ESA) välistä työn- ja 
vastuunjakoa sekä muita asiaankuuluvia 
tehtäviä, kuten asianmukaista 
kustannusten jakamista, 
tuotonjakomekanismia, 
vahinkovastuujärjestelmää, 
hinnoittelupolitiikkaa sekä yksityisen 
sektorin osallistumista GNSS-ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 59
Fiona Hall

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että on tärkeää, että 
GNSS:n kaikki pitkän aikavälin 
hallinnointi- ja hallintorakenteet ovat 
täysin avoimia, taloudellisesti ja 
tilinpidollisesti terveitä ja vastuullisella 
tavalla johdettuja; panee tässä suhteessa 
merkille, että koordinointi neuvoston ja 
Euroopan parlamentin kanssa, 
perusteelliset päivitykset mukaan 
luettuina, olisi toteutettava säännöllisesti;

Or. en
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Tarkistus 60
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että koska Galileo ja EGNOS 
ovat EU:n omistamia eurooppalaisia 
ohjelmia, niitä olisi edelleen rahoitettava 
EU:n talousarviosta (myös mahdollisesti 
uusilla mekanismeilla, jotka ovat 
yhteensopivia laajojen 
infrastruktuuriohjelmien erityispiirteiden 
kanssa) ottaen huomioon palveluiden 
julkisen luonteen sekä sen, että 
mahdolliset suorat tulot eivät kata 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 61

Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota perustamaan 
asianmukaisia mekanismeja, joilla 
varmistetaan, että sekä yksityiset että 
julkisesti säännellyt GNSS:ään perustuvat 
palvelut ja sovellukset kunnioittavat 
kansalaisten perusoikeuksia kuten 
yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa;

Or. en
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