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Muudatusettepanek 93
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Liidu välja arendatud kosmose 
infrastruktuur ja -teenused peaksid jääma 
tsiviilkontrolli all olevateks 
tsiviilsüsteemideks. Komisjon peaks 
tagama rahastamise läbipaistvuse ja mis 
tahes koostöö kosmose sõjalise ja 
tsiviilkasutuse strateegiate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Arvestades satelliitnavigatsiooni üha 
suuremat kasutamist paljudes 
tegevusvaldkondades, võib teenuste 
katkemine tekitada tänapäeva ühiskonnas 
olulist kahju. Peale selle on 
satelliitnavigatsioonisüsteemid oma 
strateegilisuse tõttu tundlikud 
infrastruktuurid, mida võidakse kasutada 
pahatahtlikel eesmärkidel. Eelnimetatud 
asjaolud võivad ohustada liidu ja 
liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu peab 
programmidega Galileo ja EGNOS loodud 
infrastruktuuride kavandamisel, rajamisel 
ja kasutamisel võtma arvesse turvanõudeid.

(8) Arvestades satelliitnavigatsiooni üha 
suuremat kasutamist paljudes 
tegevusvaldkondades, võib teenuste 
katkemine tekitada tänapäeva ühiskonnas 
olulist kahju. Peale selle on 
satelliitnavigatsioonisüsteemid oma 
strateegilisuse tõttu tundlikud 
infrastruktuurid, mida võidakse kasutada 
pahatahtlikel eesmärkidel. Eelnimetatud 
asjaolud võivad ohustada liidu ja 
liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu peab 
programmidega Galileo ja EGNOS loodud 
infrastruktuuride kavandamisel, rajamisel 
ja kasutamisel võtma arvesse kõige 
rangemaid turvanõudeid.

Or. lv
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Muudatusettepanek 95
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Programm EGNOS on kasutusetapis 
alates selle „avatud teenuse” ja 
„ohutusteenuse” („Safety of Life”) 
toimivaks kuulutamisest vastavalt 2009. 
aasta oktoobris ja 2011. aasta märtsis.

(10) Programm EGNOS on kasutusetapis 
alates selle „avatud teenuse” ja 
„ohutusteenuse” („Safety of Life”) 
toimivaks kuulutamisest vastavalt 2009. 
aasta oktoobris ja 2011. aasta märtsis.
Seetõttu tuleb esmajärjekorras tagada, et 
liikmesriikide territooriumid oleksid 
täielikult hõlmatud. Järgmises etapis 
oleks kohane ulatust laiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Fiona Hall

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. 

(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, peaksid liikmesriigid siiski
saama anda asjakohaste lepingute alusel 
programmidesse täiendava rahalise või 
mitterahalise panuse selliste 
programmidele lisanduvate aspektide 
teostamise rahastamiseks, mis on seotud 
nende erieesmärkidega. Samuti peaksid 
saama programmidesse panustada 



AM\906180ET.doc 5/57 PE492.596v01-00

ET

Samuti peaksid saama programmidesse 
panustada kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid.

kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Evžen Tošenovský

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 
rahvusvahelised organisatsioonid.

(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, peaksid liikmesriigid 
saama anda asjakohaste lepingute alusel 
programmidesse täiendava rahalise või 
mitterahalise panuse selliste 
programmidele lisanduvate aspektide 
teostamise rahastamiseks, mis on seotud 
nende erieesmärkidega. Samuti peaksid 
saama programmidesse panustada 
kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tuleks täpsustada toimingud, mida 
rahastatakse käesoleva määruse kohaselt 
ajavahemikuks 2014–2020 liidu eelarvest 
programmide jaoks eraldatud 
assigneeringutest. Kõnealustest 
assigneeringutest rahastatakse peamiselt 
toiminguid, mis on seotud programmi 
Galileo kasutuselevõtuetapiga, sh selle 
etapi haldamise ja järelevalvega, ning 
tegevusi, mis on seotud programmi Galileo 
raames loodud süsteemi kasutamisega, sh 
kõnealusele etapile eelnevate või seda 
ettevalmistavate toimingutega, ning mis on 
seotud süsteemiga EGNOS. 

(16) Tuleks täpsustada toimingud, mida 
rahastatakse käesoleva määruse kohaselt 
ajavahemikuks 2014–2020 liidu eelarvest 
programmide jaoks eraldatud 
assigneeringutest. Kõnealustest 
assigneeringutest rahastatakse peamiselt 
toiminguid, mis on seotud programmi 
Galileo kasutuselevõtuetapiga, sh selle 
etapi haldamise ja järelevalvega, ning 
tegevusi, mis on seotud programmi Galileo 
raames loodud süsteemi kasutamisega, sh 
kõnealusele etapile eelnevate või seda 
ettevalmistavate toimingutega, ning mis on 
seotud süsteemiga EGNOS. 
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Assigneeringutest tuleks lubada rahastada 
ka teatavaid muid toiminguid, mis on 
vajalikud programmide juhtimiseks või 
nende eesmärkide saavutamiseks.

Assigneeringutest tuleks lubada rahastada 
ka teatavaid muid toiminguid, mis on 
vajalikud programmide juhtimiseks või 
nende eesmärkide saavutamiseks.
Komisjon peaks esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule läbipaistval 
viisil aruande igale toimingule 
eraldatavate iga-aastaste assigneeringute 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tuleb ka esile tuua, et käesoleva 
määrusega ette nähtud eelarvevahenditest 
ei kaeta töid, mida rahastatakse 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” 
eraldatud vahenditest, näiteks süsteemide 
rakenduste arendamisega seotud töid. Need 
tööd võimaldavad optimeerida süsteemide 
raames pakutavate teenuste kasutamist, 
tagada liidu tehtud investeeringute sotsiaal-
majandusliku tasuvuse ja suurendada liidu 
ettevõtjate oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas.

(18) Tuleb ka esile tuua, et käesoleva 
määrusega ette nähtud eelarvevahenditest 
ei kaeta töid, mida rahastatakse 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” 
eraldatud vahenditest, näiteks süsteemide 
rakenduste arendamisega seotud töid. Need 
tööd võimaldavad optimeerida süsteemide 
raames pakutavate teenuste kasutamist, 
tagada liidu tehtud investeeringute sotsiaal-
majandusliku tasuvuse ja suurendada liidu 
ettevõtjate oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas. 
Seetõttu peaksid need programmid kasu 
saama asjakohasest programmist 
„Horisont 2020” tulenevast Euroopa 
GNSSi toimingute rahastamisest, mida 
peaks peamiselt kasutama programmist 
tulenevate rakenduste arendamiseks, 
eesmärgiga maksimeerida programmide 
ja selliste uute tehnoloogiate 
arendamisega seotud teadusuuringute (nt 
aatomkell), mida kasutatakse Euroopa 
GNSSi täiendamiseks (nt Galileo 2. 
põlvkond), sotsiaalmajanduslikku kasu, et 
tagada, et Euroopa GNSSi programmid 
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pakuksid võrreldes teiste sarnaste 
programmidega kogu maailmas püsivat 
lisandväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Tuleb ka esile tuua, et käesoleva 
määrusega ette nähtud eelarvevahenditest 
ei kaeta töid, mida rahastatakse 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” 
eraldatud vahenditest, näiteks süsteemide 
rakenduste arendamisega seotud töid. Need 
tööd võimaldavad optimeerida süsteemide 
raames pakutavate teenuste kasutamist, 
tagada liidu tehtud investeeringute sotsiaal-
majandusliku tasuvuse ja suurendada liidu 
ettevõtjate oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas.

(18) Tuleb ka esile tuua, et käesoleva 
määrusega ette nähtud eelarvevahenditest 
ei kaeta töid, mida rahastatakse 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” 
eraldatud vahenditest, näiteks süsteemide 
rakenduste arendamisega seotud töid. Need 
tööd võimaldavad optimeerida süsteemide 
raames pakutavate teenuste kasutamist, 
tagada kodanike hüvanguks allapoole 
suunatud kosmoseteenuste arendamist, 
liidu tehtud investeeringute sotsiaal-
majandusliku tasuvuse ja suurendada liidu 
ettevõtjate oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Süsteemide loodud tulu saaja peaks 
olema Euroopa Liit, et liidu eelnevalt 

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

tehtud investeeringud saaksid hüvitatud. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
tasuma mis tahes avaliku reguleeritud 
teenuse (PRS) kaitse-eesmärgil kasutuse 
eest. Peale selle peaks kõikides erasektori 
ettevõtjatega sõlmitud lepingutes 
sätestama tulude jagamise mehhanismi,
kus need ettevõtjad on investeeringutesse 
rahaliselt panustanud, ning see peaks 
tuginema põhimõttele, et kahjum ja 
kasum peaks olema proportsionaalne 
avaliku ja erasektori osalejate tehtud 
investeeringutega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on riigikaitse ja sisejulgeolek need sektorid, mis 
hakkavad kõige suuremas mahus kasutama PRSi teenuseid, ning et kõik liikmesriigid, välja 
arvatud Ühendkuningriik ja Saksamaa, kavatsevad PRSi kasutada oma riigikaitses. Kuna 
riigikaitse ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, peaksid liikmesriigid tasuma Galileo riigikaitse 
eesmärkidel kasutamise eest, see tasu peaks laekuma liidule, et hüvitada tehtud 
investeeringuid. 

Muudatusettepanek 103
Maria Da Graça Carvalho

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 
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”.

(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 
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 
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kasutusriskid on hinnanguliselt umbes 1 
005 miljonit eurot (jooksevhindades) ja 
need on programmide rahastamispaketti. 
Juhul kui kõnealused programmid 
vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid, ei 
tohiks neid võtta väiksemate edukate 
projektide arvelt, mida rahastatakse 
Euroopa Liidu üldisest eelarvest. Sellistest 
riskidest tulenevad täiendavad rahalised 
vahendid tuleks katta omavahendite 
ülemmäära ja mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäära vahelisest 
varust.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008), et see 
tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi turvalisusega, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008), et see 
tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi turvalisusega, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 
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reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning agentuuri panusega 
süsteemide turustamisse. Agentuur võiks
täita ka ülesandeid, mida komisjon usaldab 
talle ühe või mitme 
delegeerimiskokkuleppe raames, mis 
hõlmavad mitmesuguseid muid 
programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamise ning rakenduste ja 
teenuste müügi edendamisega 
satelliitraadionavigatsiooni turul. Selleks et 
komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning pakutavate teenuste 
edendamise ja turustamisega. Ühtlasi 
peaks agentuur looma tihedad sidemed 
programmide raames pakutavate teenuste 
kasutajate ja potentsiaalsete kasutajatega 
ning koguma teavet nende nõudmiste ja 
satelliitnavigatsioonituru arengu kohta. 
Lisaks peaks agentuur juhtima 
tähelepanu valdkondadele, kus eeskirju 
võiks kohandada või kasutusele võtta uusi 
eeskirju, et GNSSi võimalusi paremini ära 
kasutada, ning täitma ülesandeid, mille 
eesmärk on programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimine, sealhulgas 
rakendusvaldkondade kaupa vastuvõtmise 
tegevuskava koostamine. Lisaks võiks 
agentuur täita ka ülesandeid, mida 
komisjon usaldab talle ühe või mitme
delegeerimiskokkuleppe raames, mis 
hõlmavad mitmesuguseid muid 
programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamise ning rakenduste ja 
teenuste müügi edendamisega 
satelliitraadionavigatsiooni turul. Selleks et 
komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
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nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008), et see 
tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi turvalisusega, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 
reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning agentuuri panusega 
süsteemide turustamisse. Agentuur võiks 
täita ka ülesandeid, mida komisjon usaldab 
talle ühe või mitme 
delegeerimiskokkuleppe raames, mis 
hõlmavad mitmesuguseid muid 
programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamise ning rakenduste ja 
teenuste müügi edendamisega 
satelliitraadionavigatsiooni turul. Selleks et 
komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008), et see 
tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi turvalisusega, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 
reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning agentuuri panusega 
süsteemide turustamisse. Agentuur võiks 
täita ka ülesandeid, mida komisjon usaldab 
talle ühe või mitme 
delegeerimiskokkuleppe raames, mis 
hõlmavad mitmesuguseid muid 
programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamise ning rakenduste ja 
teenuste müügi edendamisega 
satelliitraadionavigatsiooni turul. Selleks et 
komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi. Uue 
juhtimisraamistiku eduka rakendamise 
tagamiseks peaks kehtestama asjakohase 
üleminekuperioodi. Lisaks tuleb 
üleminekuperioodil ja peale seda Euroopa 
GNSSi Agentuurile kättesaadavaks teha 
piisavad inimressursid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Vladimír Remek

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) 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. Uue 
juhtimisraamistiku eduka rakendamise 
tagamiseks peaks kehtestama asjakohase 
üleminekuperioodi.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna programme rahastab liit, peaksid 
programmide raames tehtavad riigihanked 
vastama riigihangete suhtes kehtivatele 
liidu eeskirjadele ja nende eesmärk peaks 
olema eeskätt tagada kulutuste otstarbekus, 
hoida kulusid kontrolli all, leevendada 
riske, suurendada tõhusust ja vähendada 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Kõikides 
liikmesriikides tuleks püüda tagada avatud 
ja õiglane konkurents kogu tööstustarnete 

(28) Kuna programme rahastab liit, peaksid 
programmide raames tehtavad riigihanked 
vastama riigihangete suhtes kehtivatele 
liidu eeskirjadele ja nende eesmärk peaks 
olema eeskätt tagada kulutuste otstarbekus, 
hoida kulusid kontrolli all, leevendada 
riske, suurendada tõhusust ja vähendada 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Kõikides 
liikmesriikides tuleks püüda tagada avatud 
ja õiglane konkurents kogu tööstustarnete 
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ahelas ning tasakaalustatud 
osalemisvõimaluste pakkumine kõikide 
tasandite ettevõtjatele erinevates 
tegevusvaldkondades, eelkõige uutele 
turuletulijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (edaspidi „VKEd”). 
Vältida tuleks võimalikku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja pikaajalist 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Programmi 
riskide leevendamiseks, üksikutest 
tarnijatest sõltumise vältimiseks ja parema 
kontrolli tagamiseks programmide ja nende 
kulude ning ajakavade üle tuleks vajaduse 
piires kasutada mitut tarnijat. Liidu 
ettevõtjatel peaks olema lubatud kasutada 
teatavate komponentide ja teenuste puhul 
liiduväliseid allikaid, kui on tõendatud 
nende olulised eelised kvaliteedi ja kulude 
osas, võttes siiski arvesse programmide 
strateegilisust ja Euroopa Liidu turva- ja 
ekspordikontrollinõudeid. Programmidesse 
tehtud investeeringud ning tööstuslikud 
kogemused ja oskused, sealhulgas 
programmide määratlemis- ning arendus-
ja valideerimisetappidel saadud kogemused 
ja oskused, tuleb maksimaalselt ära 
kasutada, kindlustades samas, et ei rikuta 
konkureeriva pakkumise eeskirju.

ahelas ning tasakaalustatud 
osalemisvõimaluste pakkumine kõikide 
tasandite ettevõtjatele erinevates 
tegevusvaldkondades, eelkõige uutele 
turuletulijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (edaspidi „VKEd”). 
Vältida tuleks võimalikku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja pikaajalist 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Programmi 
riskide leevendamiseks, üksikutest 
tarnijatest sõltumise vältimiseks ja parema 
kontrolli tagamiseks programmide ja nende 
kulude ning ajakavade üle tuleks vajaduse 
piires kasutada mitut tarnijat. Liidu 
ettevõtjatel peaks olema lubatud kasutada 
teatavate komponentide ja teenuste puhul 
liiduväliseid allikaid, kui on tõendatud 
nende olulised eelised kvaliteedi ja kulude 
osas, võttes siiski arvesse programmide 
strateegilisust ja Euroopa Liidu turva- ja 
ekspordikontrollinõudeid. Programmidesse 
tehtud investeeringud ning tööstuslikud 
kogemused ja oskused, sealhulgas 
programmide määratlemis- ning arendus-
ja valideerimisetappidel saadud kogemused 
ja oskused, tuleb maksimaalselt ära 
kasutada, kindlustades samas, et ei rikuta 
konkureeriva pakkumise eeskirju.
Eranditult kõikide avalike hangete juurde 
peaksid kuuluma täpsed 
hindamiskriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna programme rahastab liit, peaksid 
programmide raames tehtavad riigihanked 
vastama riigihangete suhtes kehtivatele 

(28) Kuna programme rahastab liit, peaksid
programmide raames tehtavad riigihanked 
vastama riigihangete suhtes kehtivatele 
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liidu eeskirjadele ja nende eesmärk peaks 
olema eeskätt tagada kulutuste otstarbekus, 
hoida kulusid kontrolli all, leevendada 
riske, suurendada tõhusust ja vähendada 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Kõikides 
liikmesriikides tuleks püüda tagada avatud 
ja õiglane konkurents kogu tööstustarnete 
ahelas ning tasakaalustatud 
osalemisvõimaluste pakkumine kõikide 
tasandite ettevõtjatele erinevates 
tegevusvaldkondades, eelkõige uutele 
turuletulijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (edaspidi „VKEd”). 
Vältida tuleks võimalikku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja pikaajalist 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Programmi 
riskide leevendamiseks, üksikutest 
tarnijatest sõltumise vältimiseks ja parema 
kontrolli tagamiseks programmide ja nende 
kulude ning ajakavade üle tuleks vajaduse 
piires kasutada mitut tarnijat. Liidu 
ettevõtjatel peaks olema lubatud kasutada 
teatavate komponentide ja teenuste puhul 
liiduväliseid allikaid, kui on tõendatud 
nende olulised eelised kvaliteedi ja kulude 
osas, võttes siiski arvesse programmide 
strateegilisust ja Euroopa Liidu julgeoleku-
ja ekspordikontrollinõudeid. 
Programmidesse tehtud investeeringud 
ning tööstuslikud kogemused ja oskused, 
sealhulgas programmide määratlemis- ning 
arendus- ja valideerimisetappidel saadud 
kogemused ja oskused, tuleb maksimaalselt 
ära kasutada, kindlustades samas, et ei 
rikuta konkureeriva pakkumise eeskirju.

liidu eeskirjadele ja nende eesmärk peaks 
olema eeskätt tagada kulutuste otstarbekus, 
hoida kulusid kontrolli all, leevendada 
riske, suurendada tõhusust ja vähendada 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Kõikides 
liikmesriikides tuleks püüda tagada avatud 
ja õiglane konkurents kogu tööstustarnete 
ahelas ning tasakaalustatud 
osalemisvõimaluste pakkumine kõikide 
tasandite ettevõtjatele erinevates 
tegevusvaldkondades, eelkõige uutele 
turuletulijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (edaspidi „VKEd”). 
Vältida tuleks võimalikku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja pikaajalist 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Programmi 
riskide leevendamiseks, üksikutest 
tarnijatest sõltumise vältimiseks ja parema 
kontrolli tagamiseks programmide ja nende 
kulude ning ajakavade üle tuleks 
võimaluse korral kasutada mitut tarnijat. 
Liidu ettevõtjatel peaks olema lubatud 
kasutada teatavate komponentide ja 
teenuste puhul liiduväliseid allikaid, kui on 
tõendatud nende olulised eelised kvaliteedi 
ja kulude osas, võttes siiski arvesse 
programmide strateegilisust ja Euroopa 
Liidu julgeoleku- ja 
ekspordikontrollinõudeid. Programmidesse 
tehtud investeeringud ning tööstuslikud 
kogemused ja oskused, sealhulgas 
programmide määratlemis- ning arendus-
ja valideerimisetappidel saadud kogemused 
ja oskused, tuleb maksimaalselt ära 
kasutada, kindlustades samas, et ei rikuta 
konkureeriva pakkumise eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna avalike reguleeritud teenustena 
pakutavatel teenustel võib olla oluline osa 
erinevates relvasüsteemides, eelkõige 
arvestades navigeerimist ja suuniseid, on 
seetõttu oluline, et komisjoni, nõukogu, 
Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide 
tegevus oleks kooskõlas 1967. aasta 
avakosmoselepinguga. Peaks tegema 
suuremaid jõupingutusi selleks, et kas 
täiendada rahvusvahelist 
õigusraamistikku või sõlmida uus leping, 
mis võtab arvesse alates 1960. aastatest 
toimunud tehnoloogilist arengut 
eesmärgiga vältida võidurelvastumist 
avakosmoses.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Programmi raames tuleks tagada 
isikuandmete ja eraelu kaitse.

(33) Liidu aluseks on põhiõiguste 
austamine ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 on 
sõnaselgelt tunnustatud õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitset.
Programmi raames tuleks tagada 
isikuandmete ja eraelu kaitse, võttes 
eelkõige arvesse jälgimistehnoloogiate 
arendamist ja kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et määratleda vajalikud 
meetmed süsteemide ühilduvuse ja 
koostalitlusvõime tagamiseks muude 
satelliitnavigatsioonisüsteemide ja 
tavapäraste 
satelliitnavigatsioonivahenditega ning
tagada süsteemide ja nende toimimise 
turvalisus, tuleks delegeerida komisjonile 
õigus võtta neis kahes pädevusvaldkonnas 
vastu õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(37) Selleks et määratleda vajalikud 
meetmed süsteemide ühilduvuse ja 
koostalitlusvõime tagamiseks muude 
satelliitnavigatsioonisüsteemide ja 
tavapäraste 
satelliitnavigatsioonivahenditega, tagada 
süsteemide ja nende toimimise turvalisus, 
luua intellektuaalomandiõiguse 
haldamise raamistik, määratleda 
hindamisprogrammi rakendamise 
põhietapid, vähendada programmi riske ja 
vastu võtta mitmeaastane tööprogramm, 
tuleks delegeerida komisjonile õigus võtta 
neis kahes pädevusvaldkonnas vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Arvestades, et hinnanguliselt on 
umbes 5% õhusõidukitest varustatud 
GNSSi kasutamiseks vajaliku tehnikaga, 
peaks toetama transpordiettevõtjaid, et 
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aidata neil teha investeeringuid, mis on 
vajalikud süsteemi kohaseks 
rakendamiseks. 

Or. pl

Muudatusettepanek 113
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmid Galileo ja EGNOS 
hõlmavad kõiki vajalikke toiminguid, et 
määratleda, arendada, valideerida, ehitada, 
kasutada, uuendada ja täiustada kaht 
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi –
programmi Galileo ja süsteemi EGNOS 
raames loodud süsteemi – ning tagada 
nende turvalisus.

1. Programmid Galileo ja EGNOS 
hõlmavad rakenduste arendamist ja kõiki 
vajalikke toiminguid, et määratleda, 
arendada, valideerida, ehitada, kasutada, 
uuendada ja täiustada kaht Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemi – programmi 
Galileo ja süsteemi EGNOS raames loodud 
süsteemi – ning tagada nende turvalisus.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EGNOSe süsteemi näol on tegemist 
infrastruktuuriga, mis jälgib ja korrigeerib
signaale, mida edastavad ülemaailmsed 
satelliitnavigatsioonisüsteemid. Süsteem 
hõlmab maajaamu ja mitut transpondrit, 
mis paiknevad geostatsionaarsetel 
satelliitidel.

3. EGNOSe süsteemi näol on tegemist 
infrastruktuuriga, mis jälgib ja korrigeerib 
signaale, mida edastavad ülemaailmsed 
satelliitnavigatsioonisüsteemid, samuti ka 
need avatud teenused, mida pakub Galileo 
programmi raames loodud süsteem, kui 
need saavad kättesaadavaks. Süsteem 
hõlmab maajaamu ja mitut transpondrit, 
mis paiknevad geostatsionaarsetel 
satelliitidel.
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Or. en

Muudatusettepanek 115
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakkuda avalikke reguleeritud 
teenuseid (nn „Public Regulated Service” 
ehk PRS), mis on ette nähtud üksnes 
valitsuselt loa saanud kasutajatele ning 
kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 
rakenduste puhul, kus on oluline tagada 
katkematu teenus. Need teenused 
kasutavad tugevaid ja krüpteeritud 
signaale;

(d) pakkuda avalikke reguleeritud 
teenuseid (nn „Public Regulated Service” 
ehk PRS), mis on ette nähtud üksnes 
valitsuselt loa saanud kasutajatele ning 
kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 
rakenduste puhul, kus on oluline tagada 
katkematu teenus. Need teenused 
kasutavad tugevaid ja krüpteeritud 
signaale. Selle teenuse mis tahes 
kasutamisel liikmesriikide poolt kaitse-
eesmärkidel ja -rakendustel kohaldatakse 
rahalist tasu;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi EGNOS erieesmärk on samuti 
laiendada oma teenuse geograafilist ulatust 
kogu liidu territooriumile ning tehniliste 
piirangute ja rahvusvaheliste lepingute 
piires muudele piirkondadele maailmas, 
eelkõige ühtse Euroopa taeva piirkonda 
jäävate kolmandate riikide 
territooriumidele.

Programmi EGNOS erieesmärk on samuti 
laiendada oma teenuse geograafilist ulatust 
kogu liidu territooriumile niipea kui 
võimalik ning tehniliste piirangute ja 
rahvusvaheliste lepingute piires muudele 
piirkondadele maailmas, eelkõige ühtse 
Euroopa taeva piirkonda jäävate 
kolmandate riikide territooriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, 
mille järgi toimub Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide raames 
süsteemide rajamine ja kasutamine, 
sealhulgas haldamine ja liidu vahendite 
eraldamise kord.

Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, 
mille järgi toimub Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide raames 
süsteemide rajamine ja kasutamine kogu 
ELi territooriumil, sealhulgas haldamine ja 
liidu vahendite eraldamise kord.

Or. ro

Muudatusettepanek 118
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutusetapp, mis hõlmab 
infrastruktuuri haldamist ning süsteemi 
hooldust, pidevat täiustamist, uuendamist 
ja kaitset, programmiga seotud 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, 
teenuste osutamist ja turustamist ja kõiki 
muid toiminguid, mis on vajalikud 
süsteemi arendamiseks ja programmi 
nõuetekohase toimimise tagamiseks. 
Eesmärk on, et see etapp algaks järk-järgult 
ajavahemikus 2014-2015 esimeste teenuste 
osutamisega.

(d) kasutusetapp, mis hõlmab 
infrastruktuuri haldamist ning süsteemi 
hooldust, pidevat täiustamist, uuendamist 
ja kaitset, programmiga seotud 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, 
teenuste osutamist ja turustamist, 
rakenduste arendamist ja kõiki muid 
toiminguid, mis on vajalikud süsteemi 
arendamiseks ja programmi nõuetekohase 
toimimise tagamiseks. Eesmärk on, et see 
etapp algaks järk-järgult ajavahemikus 
2014–2015 esimeste teenuste osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajavahemikus 2014–2020 ja edaspidi 
kasutatakse programmi Galileo 
konkreetsete eesmärkide saavutamise 
taseme mõõtmiseks muu hulgas järgmisi 
näitajaid ja sihtmäärasid:
(a) toimivate satelliitide koguarv: 
18 satelliiti 2015. aastaks, 30 satelliiti 
2019. aastaks;
(b) varusatelliite maapinnal 
hooldustöödeks: 2 satelliiti 2019. aastaks;
(c) kasutuselevõetud maapealse 
infrastruktuuri versioon: teine versioon 
2015. aastaks;
(d) käivitatud teenuste arv: kolm esimest 
teenust 2015. aastaks, viis teenust 
2020. aastaks.

Or. en

Selgitus

Mõningad tulevaste GNSSi arenduste elemendid, mida rakendatakse ajavahemikus 2020–
2027, peab ette valmistama aastatel 2014–2020. On oluline meelde tuletada, et 2020. aasta 
sujuva ülemineku ettevalmistamine on ka GNSSi 2012.–2020. aasta määruse eesmärk.

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemi EGNOS kasutamine hõlmab 
eeskätt vastava infrastruktuuri haldamist 
ning süsteemi hooldamist, pidevat 
täiustamist, uuendamist ja kaitset, 
programmiga seotud tunnustamis-, 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, 

Süsteemi EGNOS kasutamine hõlmab 
eeskätt vastava infrastruktuuri haldamist 
ning süsteemi hooldamist, pidevat 
täiustamist, uuendamist ja kaitset, 
programmiga seotud tunnustamis-, 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, 
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kõike süsteemi ja selle kasutamise 
usaldusväärsuse tagamisega seonduvat 
ning teenuste osutamist ja turustamist.

kõike süsteemi ja selle kasutamise 
usaldusväärsuse tagamisega seonduvat 
ning teenuste osutamist ja turustamist ning 
vastavalt saadaolevatele eelarvelistele 
vahenditele nende teenuste baasil 
arendatud rakendusi ja teenuseid, 
arendus- ja kasutuselevõtu toiminguid 
süsteemi arenguks ja tulevaste 
põlvkondade arendamiseks, sealhulgas 
hanked ning samuti teenuste geograafilise 
katvuse laiendamine kooskõlas artikli 1 
lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi EGNOS konkreetsete 
eesmärkide saavutamise taseme 
mõõtmiseks kasutatakse muu hulgas 
järgmist näitajaid ja sihtmäärasid:
(a) sertifitseerimisasutustele esitatud 
teenuste muudatuste arv: 3 ajavahemikus 
2014–2020;
(b) ohutusteenust (nn „Safety of Life 
Service” ehk SoL) kasutavate 
lennuväljade arv.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon käivitas 2. märtsil 2011. aastal programmi EGNOS ohutusteenuse (nn 
„Safety of Life Service” ehk SoL) lennunduse vallas. Süsteem võimaldab täppislähenemist, 
mis muudab lennuliikluse ohutumaks. Samuti aitab see vähendada lendude hilinemist, 
ümbersuunamist ja tühistamist. EGNOSe ohutusteenus võimaldab lennujaamadel suurendada 
ka vastuvõtuvõimet ja vähendada tegevuskulusid. Süsteem aitab vähendada ka sektori CO2
heitkoguseid. Need näitajad aitavad hinnata programmi EGNOS täitmist.
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Muudatusettepanek 122
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide EGNOS ja Galileo raames 
loodavad süsteemid, võrgud ja teenused on 
võimaluste piires ühilduvad ja 
koostalitlusvõimelised teiste 
satelliitnavigatsioonisüsteemidega ja 
tavapäraste 
raadionavigatsioonivahenditega.

2. Programmide EGNOS ja Galileo raames 
loodavad süsteemid, võrgud ja teenused on 
ühilduvad ja koostalitlusvõimelised teiste 
satelliitnavigatsioonisüsteemidega ja 
tavapäraste 
raadionavigatsioonivahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon püüab lahendada kolmandate 
riikidega mis tahes ühilduvusega või 
häiretega seotud probleemid 2015. aasta 
1. jaanuariks.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) programmil Galileo põhineva süsteemi 
kasutamisega, sealhulgas sellele etapile 
eelnevad või seda ettevalmistavad 
toimingud;

b) programmi Galileo maa- ja 
teenustesegmentidega, kaasa arvatud, 
kuid mitte ainult, haldusvõime 
suurendamine 18 satelliidilt 24 satelliidile, 
ohutusteenuse ja kaubandusteenuste 
ümberprofileerimine, kasutuselevõtmine 
ja kasutamine, jaamade kasutamine, 
hoolduskeskuste kasutuselevõtmine ja 
kasutamine (sealhulgas toimimiskeskus, 
geodeesia ja sünkroniseerimine), 
teeninduskeskus, kohapealne hooldus, 
teeninduskeskuste personal, 
kosmosesegmendi hooldamine, 
telekommunikatsioonivõrgustiku 
kasutamine ja süsteemitugi; tegevus, mis 
on seotud programmi 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega;

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepanek väärib toetust, aga oleks eelistatav mitte seada õigusaktis 
kindlaid piiranguid kasutusele võetavate satelliitide arvu osas.

Muudatusettepanek 125
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tegevused, mis lihtsustavad mõlema 
süsteemi kasutuselevõttu, eelkõige 
sektorivahelist kasutust ning koostööd 
kosmoseväliste valdkondadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) GNSSi rakendustega seotud teadus-
ja arendustegevus, et kaasa aidata 
EGNOSel ja Galileol põhinevate 
rakenduste arendamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 127
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teabe- ja kommunikatsioonitegevus, 
sealhulgas institutsioonide teavitustegevus 
liidu poliitiliste prioriteetide teemal, kui 
need on otseselt seotud käesoleva määruse 
eesmärkidega,

(b) teabe- ja kommunikatsioonitegevus, 
sealhulgas institutsioonide teavitustegevus 
liidu poliitiliste prioriteetide teemal, kui 
need on otseselt seotud käesoleva määruse 
eesmärkidega ning eelkõige edendus- ja 
teavitustegevus, mille eesmärgiks on 
koostoime loomine teiste asjakohaste liidu 
poliitikatega,

Or. en

Muudatusettepanek 128
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et täpselt kindlaks määrata 
programmide ja nende erinevate etappide 

3. Selleks et täpselt kindlaks määrata 
programmide ja nende erinevate etappide 
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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.

kulud, teavitab komisjon kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega 
eelarvepädevat institutsiooni igal aastal 
sellest, kuidas on liidu vahenditest 
rahastatud iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
toimingut.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Silvia-Adriana Ţicău

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 artikli 35 
lõikega 1 ettenähtud komiteed ja Euroopa 
Parlamenti igal aastal sellest, kuidas on 
liidu vahenditest rahastatud iga lõigetes 1 
ja 2 nimetatud toimingut.

Or. ro

Muudatusettepanek 130
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad programmi Galileo 
täiendavalt rahastada. Kõnealuste maksete 
tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon käesoleva määruse artikli 35 

2. Liikmesriigid võivad programmi Galileo 
täiendavalt rahastada. Kõnealuste maksete 
tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon eelarvepädevat institutsiooni
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lõikega 1 ette nähtud komiteele mõjust, 
mida avaldatakse programmile Galileo 
käesoleva lõike kohaldamisel.

mõjust, mida avaldatakse programmile 
Galileo käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad programmi Galileo 
täiendavalt rahastada. Kõnealuste maksete 
tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon käesoleva määruse artikli 35 
lõikega 1 ette nähtud komiteele mõjust, 
mida avaldatakse programmile Galileo 
käesoleva lõike kohaldamisel.

2. Liikmesriigid võivad programmi Galileo 
täiendavalt rahastada. Kõnealuste maksete 
tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon Euroopa Parlamenti, nõukogu 
ja käesoleva määruse artikli 35 lõikega 1 
ette nähtud komiteed mõjust, mida 
avaldatakse programmile Galileo käesoleva 
lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad programmi 
EGNOS täiendavalt rahastada. Kõnealuste 
maksete tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 

2. Liikmesriigid võivad programmi 
EGNOS täiendavalt rahastada. Kõnealuste 
maksete tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
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nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon käesoleva määruse artikli 35 
lõikega 1 ette nähtud komiteele mõjust, 
mida avaldatakse programmile EGNOS 
käesoleva lõike kohaldamisel.

nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon Euroopa Parlamenti, nõukogu 
ja käesoleva määruse artikli 35 lõikega 1 
ette nähtud komiteed mõjust, mida 
avaldatakse programmile Galileo käesoleva 
lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igale programmi etapile jaotatud 
rahalised vahendid määratletakse 
eelnevalt, sealhulgas need vahendid, mis 
moodustavad ettenägematute kulude 
reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eraldised, mis on 
kavandatud paigaldus- ja kasutusriskide 
katmiseks (satelliitide rikked, orbiidile 
viimisega seotud riskid, viivitused, 
kasutamisega seotud ettenägematud 
asjaolud), kuid mida selleks otstarbeks 
ära ei kasutata, ümber paigutada 
rakenduste arendamiseks.

Or. de



AM\906180ET.doc 29/57 PE492.596v01-00

ET

Muudatusettepanek 135
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võib artikli 7 lõike 1 
punktides a–c sätestatud vahendeid ühest 
kulukategooriast teise ümber paigutada 
kuni 25% ulatuses lõikes 1 viidatud 
summast. Kui selline vahendite 
ümberpaigutamine puudutab summat, 
mis ületab 25% lõikes 1 nimetatud 
summast, võtab komisjon vastu 
rakendusakti. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Or. de

Selgitus

Ettenägematute kulude, nagu satelliitide rikked või orbiidile viimisega seotud viivitused, on 
vajalik kõrge paindlikkuse määr, et nendele vahejuhtumitele asjakohaselt reageerida ning et 
täiendavad rahalised vahendid oleksid olemas.

Muudatusettepanek 136
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud summa jaotatakse 
järgmiselt:
(a) artikli 7 lõike 1 punktis a ja artikli 7 
lõike 1 punktis b viidatud tegevuse jaoks X 
miljonit eurot jooksevhindades;
(b) artikli 7 lõike 1 punktis c viidatud 
tegevuse jaoks Y miljonit eurot 
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jooksevhindades;
(c) ettenägematute kulude reservi jaoks Z 
miljonit eurot jooksevhindades.
Komisjon võib eraldised, mis on 
kavandatud kasutuselevõtu- ja 
kasutusriskide katmiseks (satelliitide 
rikked, orbiidile viimisega seotud riskid, 
viivitused, kasutamisega seotud 
ettenägematud asjaolud), kuid mida 
selleks otstarbeks ära ei kasutata, ümber 
paigutada sellise tegevuse rahastamiseks, 
mis on seotud programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud summa jaotatakse 
järgmiselt1:
__________________
1Jaotus põhineb komisjoni ettepaneku 
artikli 10 lõikes 1 osutatud summal (st 
7897 miljonit eurot). Kui seda summat 
muudetakse mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimiste käigus, 
on vaja programmi toimingud üle 
vaadata, eelkõige seotud eelarvevahendite 
jaotus. 

Or. en

Muudatusettepanek 138
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon võib lõike 1 a punktides a, b 
ja c sätestatud vahendeid ühest 
kulukategooriast teise ümber paigutada 
kuni 10% ulatuses lõikes 1 viidatud 
summast. Kui ümberpaigutamine 
puudutab summat, mis ületab 10% lõikes 
1 nimetatud summast, konsulteerib 
komisjon artikli 35 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetluse kohaselt artikli 35 
lõikes 1 viidatud komiteega.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Komisjon teavitab nõukogu ja 
parlamenti kõigist lõigetes 1 a ja 1 b 
viidatud ümberpaigutamistest.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon haldab käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud rahalisi vahendeid 
läbipaistval ja kulutasuval viisil. Komisjon 
esitab igal aastal Euroopa Parlamendile 
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ja nõukogule aruande kasutatava kulude 
juhtimise strateegia kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tulu, mis saadakse liikmesriikidelt 
avaliku reguleeritud teenuse kaitse-
eesmärgil kasutuse ning rakenduste eest, 
kogub liit, makstakse liidu eelarvesse ning 
jaotatakse programmidele.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektori üksustega 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.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tulu jaotamise mehhanism võib olla ette 
nähtud erasektori ettevõtjatega 
sõlmitavates lepingutes ning tulu 
jaotatakse proportsionaalselt avaliku ja 
erasektori tehtud investeeringutega. 

Or. en

Muudatusettepanek 144
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vastutab programmide 
toimimise eest. Ta käsutab käesoleva 
määrusega programmidele eraldatud 
rahalisi vahendeid ja kontrollib programmi 
kõigi toimingute rakendamist.

1. Komisjon vastutab programmide 
toimimise eest. Ta käsutab käesoleva 
määrusega programmidele eraldatud 
rahalisi vahendeid ja kontrollib programmi 
kõigi toimingute õigeaegset rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada vajalikud vahendid ja 
struktuurimeetmed programmidega seotud 
riskide kindlakstegemiseks, 
kontrollimiseks, leevendamiseks ja 
järelevalveks, eriti seoses hinna ja 
ajakavaga;

(b) kehtestada vajalikud vahendid ja 
struktuurimeetmed programmidega seotud 
riskide kindlakstegemiseks, 
kontrollimiseks, leevendamiseks ja 
järelevalveks, eriti seoses hinna ja 
ajakavaga, et tagada programmide 
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õigeaegne ja eelarvekohane teostamine;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hinnata Euroopa GNSSi teenuste 
kasutamise võimalikkust asjaomaste 
teenuste pakkumismenetluste ja 
laiaulatuslikes algatustes ja kampaaniates 
osalemisel eesmärgiga edendada Euroopa 
GNSSi süsteemide kasutuselevõttu ja 
kasutamist nii, et see oleks stiimuliks ka 
teistele üksustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 147
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) luua Galileo ja EGNOSe süsteemide 
arendamise eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusmeetmed võetakse vastu 
kooskõlas artikli 35 lõikes 3 viidatud 
uurimismenetlusega.

Punktis a nõutud meetmed võetakse vastu 
kooskõlas artikli 35 lõikes 3 viidatud 
kontrollimenetlusega.

Punktides b ja c nõutud meetmed võetakse 
vastu delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikliga 34.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kasutab kõnealuste 
programmide rakendamise kontrollimisel 
projektijuhtimise süsteemide ja tehnikate 
parimaid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kasutab kõnealuste 
programmide rakendamise kontrollimisel 
projektijuhtimise süsteemide ja tehnikate 
parimaid tavasid.

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja artikli 35 lõikes 1 
viidatud komiteele sõltumatu hindaja 
koostatud aruande komisjoni 
programmijuhtimise süsteemide ja 
tehnika kvaliteedi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsteemid on turvalised ja nende 
toimimine turvaline.

1. Komisjon tagab, et süsteemid on 
turvalised ja nende toimimine turvaline.

Or. ro

Muudatusettepanek 153
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hiljemalt 30. juuniks 2016 turvalisuse 
akrediteerimise vastavalt määruse (EL) 
nr 912/2010 III peatükile. Sel eesmärgil 
algatab ta turvamenetluste rakendamise, 
jälgib seda ning teostab süsteemi 
turbeauditeid;

i) hiljemalt 1. jaanuariks 2014 turvalisuse 
akrediteerimise vastavalt määruse (EL)
nr 912/2010 III peatükile. Sel eesmärgil 
algatab ta turvamenetluste rakendamise, 
jälgib seda ning teostab süsteemi 
turbeauditeid. Seoses Euroopa GNSSi 
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programmide juhtimisega peavad 
süsteemi turvalisuse akrediteerimisega 
seotud toimingud ja Euroopa GNSSi 
Agentuuri kohustused olema selgelt 
eraldatud. Seega võtekase asjakohased 
meetmed kasutusele 1. jaanuariks 2014. 
aastaks, eelkõige selleks, et tagada selliste 
toimingute ja GSA tegevuste selge 
funktsionaalne ja strukturaalne eraldatus. 
Lisaks peab turvalisuse akrediteerimise 
komitee juht olema ainus kontaktisik 
sellistes küsimustes, mis on seotud 
turvalisuse akrediteerimistoimingutega, 
eelkõige viidates komitee turvalisuse 
akrediteerimisega seotud eduaruannete 
esitamisega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule;

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) süsteemide kasutamise raames aitab ta 
kaasa teenuste turustamisele, tehes muu 
hulgas selleks vajaliku turuanalüüsi;

(c) viib läbi teenuste turustamist, tehes 
muu hulgas selleks vajaliku turuanalüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) süsteemide kasutamise raames aitab ta 
kaasa teenuste turustamisele, tehes muu 

(c) süsteemide kasutamise raames aitab ta 
kaasa teenuste turustamisele, tehes muu 
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hulgas selleks vajaliku turuanalüüsi; hulgas selleks vajaliku turuanalüüsi ja 
tagades sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagab programmide sotsiaal-
majandusliku kasu maksimeerimise, 
sealhulgas järgmisel teel:
(i) koostab ja haldab kava, mis põhineb 
eri rakendusturgude prioriteetidel, ning 
koostab vastuvõtmise tegevuskava 
rakendusvaldkondade kaupa;
(ii) teeb kindlaks piirkonnad, kus GNSSi 
kasutamine võiks anda 
sotsiaalmajanduslikku kasu, ning esitab 
komisjonile suunised reguleerivate 
meetmete kohta, mida võiks ELi tasandil 
võtta või kohandada, et sellist kasu saada;
(iii) koostab standardiseerimise ja 
sertifitseerimise tegevuskava, kui esineb 
liidu huve, ning rakendab seda koostöös 
standardiorganisatsioonide ja teavitatud 
asutustega;
(iv) haldab spetsiaalseid Euroopa GNSSi 
teadus- ja arendustegevuse vahendeid, 
mille eesmärk on 
satelliitnavigatsioonituru rakenduste ja 
teenuste arendamine ja kasutamine, 
keskendudes eelkõige VKEdele, 
sealhulgas selleks eesmärgiks programmi 
„Horisont 2020” raames eraldatud 
vahendite abil;
(v) teostab toiminguid, mille sihiks on 
Euroopa GNSSi rakenduste 
kasutuselevõtmine kogu liidu 
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territooriumil, tuvastades ja ühendades 
Euroopa tippkeskusi, mis on 
spetsialiseerunud Euroopa GNSSi 
rakenduste ja teenuste eri sektoritele, 
hallates keskuste võrgustikku ja toetudes 
riigiasutuste, ülikoolide, teaduskeskuste, 
kasutajate kogukondade ja tootjate 
oskusteabele, keskendudes eriti VKEdele.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagab programmide sotsiaal-
majandusliku kasu maksimeerimise 
järgmisel teel: 
(i) sidepidamine ja pideva dialoogi 
säilitamine komisjoni asjaomaste 
peadirektoraatidega ja liidu 
agentuuridega, et tagada asjaomase liidu 
poliitika, nagu merendus-, transpordi-, 
energia- ja tsiviilõnnetuste abi jne 
poliitika kontekstis koostöö 
EGNOSE/Galileo kasutamisel;
(ii) selliste meetmete loomine ja 
rakendamine, mis on sobilikud 
valdkonnaülese rakenduste arenduse 
ergutamiseks (sektoritevaheline 
rikastamine), eelkõige kasutuseks 
kosmosevälistes valdkondades ning 
seetõttu sobilikud liidu tasandil allapoole 
suunatud turu arengu kiirendamiseks;
(iii) koostoime tagamine asjaomaste liidu 
poliitikavaldkondade ja algatustega, 
sealhulgas selliste lepingute sõlmimine 
asjaomaste liidu organisatsioonidega, mis 
kohustavad neid kaaluma GNSSi 
tehnoloogiate kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 158
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktiga b 
täidab agentuur ka muid programmidega 
seotud eriülesandeid, mida komisjon võib 
talle usaldada delegeerimisotsuse alusel 
sõlmitud delegeerimiskokkuleppe raames, 
ning mis hõlmavad järgmist:

(d) kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktiga b 
hiljemalt [18 kuu jooksul käesoleva 
määruse jõustumisest] täidab agentuur ka 
muid programmidega seotud eriülesandeid, 
mida komisjon võib talle usaldada 
delegeerimisotsuse alusel sõlmitud 
delegeerimiskokkuleppe raames, ning mis 
hõlmavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 159
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa GNSSi Agentuur esitab igal 
aastal komisjonile sõltumatu hindaja 
koostatud aruande agentuuri 
programmijuhtimise süsteemide ja 
tehnika kvaliteedi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa GNSSi Agentuur kasutab 
oma ülesannete täitmise kontrollimisel 
projektijuhtimise süsteemide ja tehnika 
parimaid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Euroopa GNSSi Agentuur esitab igal 
aastal Euroopa Parlamendile ja artikli 35 
lõikes 1 viidatud komiteele sõltumatu 
hindaja koostatud aruande agentuuri 
programmijuhtimise süsteemide ja 
tehnika kvaliteedi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 35 lõikega 1 ettenähtud 
komiteega konsulteeritakse käesoleva 
artikli lõike 1 punktis d nimetatud 
delegeerimisotsuse küsimuses vastavalt 
artikli 35 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetlusele. Komiteed 
teavitatakse delegeerimiskokkulepetest, 
mis sõlmitakse liidu (keda esindab 
komisjon) ja Euroopa GNSSi Agentuuri 

3. Artikli 35 lõikega 1 ettenähtud 
komiteega konsulteeritakse käesoleva 
artikli lõike 1 punktis d nimetatud 
delegeerimisotsuse küsimuses vastavalt 
artikli 35 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetlusele. Euroopa Parlamenti 
ja komiteed teavitatakse 
delegeerimiskokkulepetest, mis sõlmitakse 
liidu (keda esindab komisjon) ja Euroopa 
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vahel. GNSSi Agentuuri vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu suuremate 
hankemenetluste vahe- ja lõplikest 
hindamistulemustest ning lepingutest, 
mida Euroopa GNSSi Agentuur sõlmib 
erasektori ettevõtjatega.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Silvia-Adriana Ţicău

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. Programmi Galileo kasutuselevõtu 
etapiks sõlmib komisjon Euroopa 
Kosmoseagentuuriga 
delegeerimiskokkuleppe, milles 
kehtestatakse viimase ülesanded, eelkõige 
süsteemi kavandamise ja seonduvate 
hangete osas. Kokkulepe Euroopa 
Kosmoseagentuuriga sõlmitakse määruse
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 
lõike 2 kohaselt komisjoni poolt
vastuvõetud delegeerimisotsuse alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Fiona Hall

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 (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 
kohaselt vastuvõetud delegeerimisotsuse 
alusel mitmeaastase 
delegeerimiskokkuleppe [18 kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest]. 
See kokkulepe hõlmab delegeeritavaid 
ülesandeid ja eelarve täitmist seoses 
programmi rakendamisega, eelkõige 
programmi Galileo infrastruktuuri 
valmimist.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve- ja kontrollimeetmetega 
nähakse eelkõige ette kord kulude 
eelhindamiseks, komisjoni süstemaatiline 
kuludest teavitamine ning kavandatud 
eelarve ja tehtud kulutuste lahknemise 
korral rakendatavad parandusmeetmed, mis 
tagavad infrastruktuuride rajamise 
eraldatud eelarvete piires.

Järelevalve- ja kontrollimeetmetega 
nähakse eelkõige ette kord kulude 
eelhindamiseks, Euroopa Parlamendi ja 
ka komisjoni süstemaatiline kuludest 
teavitamine ning kavandatud eelarve ja 
tehtud kulutuste lahknemise korral 
rakendatavad parandusmeetmed, mis 
tagavad infrastruktuuride rajamise 
eraldatud eelarvete piires.

Or. ro
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Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmide kasutusetapiks lepib 
Euroopa GNSSi Agentuur Euroopa 
Kosmoseagentuuriga kokku töökorra, mis 
on vajalik nende vastavate käesolevast 
määrusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks selles etapis. Selles töökorras 
käsitletakse samuti Euroopa 
Kosmoseagentuuri rolli selle etapi käigus 
ning tema koostööd Euroopa GNSSi 
Agentuuriga, eelkõige seoses järgmisega:
(a) kontseptsiooni loomine, kavandamine, 
järelevalve, valideerimine ja hanked 
süsteemide tulevaste põlvkondade 
arendamise raamistikus;
(b) tehniline tugi süsteemide hetkel 
kasutuses oleva põlvkonna kasutamise ja 
haldamise raames.
Nimetatud töökokkulepetest ja nende 
võimalikest muudatustest teavitab 
komisjon Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Kosmoseagentuuri koostöö 
Euroopa GNSSi Agentuuriga toimub 
töökokkulepete alusel, kaasa arvatud 
täielik delegeerimine Euroopa GNSSi 
Agentuurilt Euroopa 
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Kosmoseagentuurile. Töökokkulepped 
puudutavad eelkõige Euroopa 
Kosmoseagentuuri rolli järgmises:
(a) kontseptsiooni loomine, kavandamine, 
hanked, järelevalve ja valideerimine 
süsteemide tulevaste põlvkondade 
arendamise raamistikus;
(b) tehniline tugi süsteemide hetkel 
kasutuses oleva põlvkonna kasutamise ja 
haldamise raames.
Nimetatud töökokkulepetest ja nende 
võimalikest muudatustest teatatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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

Or. ro

Muudatusettepanek 170
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
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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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teavitab artikli 35 lõikes 1 
osutatud komiteed hankemenetluste vahe-
ja lõplikest hindamistulemustest ning 
lepingutest, mida Euroopa 
Kosmoseagentuur sõlmib ettevõtjatega.

4. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu suuremate hankemenetluste 
vahe- ja lõplikest hindamistulemustest ning 
lepingutest, mida Euroopa GNSSi 
Agentuur sõlmib ettevõtjatega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teavitab artikli 35 lõikes 1 
osutatud komiteed hankemenetluste vahe-
ja lõplikest hindamistulemustest ning 
lepingutest, mida Euroopa 

4. Komisjon teavitab eelarvepädevat 
institutsiooni hankemenetluste vahe- ja 
lõplikest hindamistulemustest ning 
lepingutest, mida Euroopa 
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Kosmoseagentuur sõlmib ettevõtjatega. Kosmoseagentuur sõlmib ettevõtjatega.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) turgu valitseva seisundi võimaliku 
kuritarvitamise ja pikaajalise üksikutele 
tarnijatele tuginemise vältimine;

b) turgu valitseva seisundi võimaliku 
kuritarvitamise ja üksikutele tarnijatele 
tuginemise vältimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 174
Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hankimine mitmelt tarnijalt alati, kui 
see on asjakohane, kasutades hankeid 
kahelt tarnijalt, kui see on võimalik ja 
asjakohane, meetod, mis peaks olema 
määratletud pakkumiskutse 
valikukriteeriumis;

Or. fr

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekut peaks toetama. Samal ajal peaks läbipaistvuse eesmärgil 
rõhutama, et kõiki sidusrühmi teavitatakse selle meetodi kasutamisest siis, kui pakkumiskutse 
avaldatakse.



PE492.596v01-00 48/57 AM\906180ET.doc

ET

Muudatusettepanek 175
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hankimine mitmelt tarnijalt alati, kui 
see on võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimuslike osadega leping hõlmab 
fikseeritud osa, mis on lisatud eelarvelise 
kulukohustuse võtmisele ning ühte või 
mitut tingimuslikku osa. 
Hankedokumentides nimetatakse 
tingimuslike osadega lepingu konkreetsed 
osad. Neis määratletakse iga osa teenuste 
sisu, hind või nende kindlaksmääramise 
kord ja täitmise tingimused.

2. Tingimuslike osadega leping hõlmab 
fikseeritud osa, mis on lisatud eelarvelise 
kulukohustuse võtmisele ning kindlat 
kohustust pakkuda selleks etapiks 
lepinguga ette nähtud töid ja teenuseid 
ning ühte või mitut osa, mis on nii eelarve 
kui täitmise osas tingimuslikud. 
Hankedokumentides nimetatakse 
tingimuslike osadega lepingu konkreetsed 
osad. Neis määratletakse iga osa teenuste 
sisu, hind või nende kindlaksmääramise 
kord ja täitmise tingimused.

Or. ro

Muudatusettepanek 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui teatud osas leiab hankija, et selle 
osa kokkulepitud tööd ja teenused ei ole 
teostatud, võib ta nõuda kahju hüvitamist 
ning lepingu lõpetada.

Or. ro

Muudatusettepanek 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erinevalt lepingutest, millega tasutakse 
lõpptulemuse eest ja mille puhul hind või 
selle kindlaksmääramise viisid on 
sätestatud algusest peale tehingu sõlmimise 
dokumentides, ei tasuta kontrollitud 
kulutuste alusel hüvitatava lepingu puhul 
mitte lõpptoote või -teenuse eest, vaid 
kasutatud vahendite eest. Makstav hind 
seisneb kõikide selliste tegelike kulude 
hüvitamises, mida töövõtja on lepingu 
täitmiseks kandnud, näiteks kuludena 
tööjõule, materjalidele, tarbematerjalidele, 
lepingu täitmiseks vajalike seadmete ja 
infrastruktuuride kasutamisele. Neile 
kuludele lisandub kas kindel summa 
üldkulude ja kasumi katteks või üldkulusid 
kattev summa koos 
kasumijaotusskeemiga, mis sõltub 
eesmärkidest ja ajakavast 
kinnipidamisest.

Erinevalt lepingutest, millega tasutakse 
lõpptulemuse eest ja mille puhul hind või 
selle kindlaksmääramise viisid on 
sätestatud algusest peale tehingu sõlmimise 
dokumentides, ei tasuta kontrollitud 
kulutuste alusel hüvitatava lepingu puhul 
mitte lõpptoote või -teenuse eest, vaid 
kasutatud vahendite eest. Makstav hind 
seisneb kõikide selliste tegelike kulude 
hüvitamises, mida töövõtja on lepingu 
täitmiseks kandnud, näiteks kuludena 
tööjõule, materjalidele, tarbematerjalidele, 
lepingu täitmiseks vajalike seadmete ja 
infrastruktuuride kasutamisele. Neile 
kuludele lisandub kindel summa üldkulude 
ja katteks.

Or. ro

Muudatusettepanek 179
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 
hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 
maksimumhind on maksimaalne makstav 
hind. Seda võib ületada üksnes piisavalt 
põhjendatud erandjuhtudel ning hankija 
eelneva nõusoleku alusel.

3. Lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 
hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 
maksimumhind on maksimaalne makstav 
hind.

Or. ro

Muudatusettepanek 180
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lepingu väärtus ei suurene rohkem 
kui 15% võrra algselt kokkulepitud 
summast;

Or. ro

Muudatusettepanek 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hankija võib nõuda igalt pakkujalt
allhankelepingute sõlmimist nende 
kontserniväliste ettevõtjatega lepingu ühe 
osa kohta eri tasanditel. Seda allhanke 
minimaalset osa väljendatakse teatavas 
vahemikus, mis hõlmab miinimum- ja 
maksimumprotsenti. See vahemik on 
proportsionaalne lepingu sisu ja 

1. Hankija nõuab, et pakkuja sõlmiks 
lepingu osa täitmiseks allhanke 
asjakohasel tasandil läbiviidava 
konkurentsipõhise hanke alusel 
allhankelepingu ettevõtjaga, kes ei kuulu 
pakkuja kontserni.
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väärtusega ning asjaomase tegevusala 
tüübiga, eelkõige seoses 
konkurentsiolukorra ja täheldatud 
tööstuspotentsiaaliga.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab mitmeaastase 
tööprogrammi, millega nähakse ette 
peamised toimingud, hinnanguline eelarve 
ja ajakava, mida on vaja, et saavutada 
programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärgid, mis on sätestatud artikli 1 
lõigetes 4 ja 5.

Komisjon kehtestab artiklis 34 sätestatud
delegeeritud õigusaktidega mitmeaastase 
tööprogrammi, millega nähakse ette 
peamised toimingud, hinnanguline eelarve 
ja ajakava, mida on vaja, et saavutada 
programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärgid, mis on sätestatud artikli 1 
lõigetes 4 ja 5.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastase tööprogrammi alusel võtab 
komisjon vastu iga-aastase töökava, mis 
hõlmab mitmeaastase programmi 
rakenduskava ja sellega seotud rahastamist.

Mitmeaastase tööprogrammi alusel võtab 
komisjon kooskõlas artikli 35 lõikes 3 
viidatud kontrollimenetlusega vastu iga-
aastase töökava, mis hõlmab mitmeaastase 
programmi rakenduskava ja sellega seotud 
rahastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 184
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 35 lõikes 3 viidatud 
uurimismenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikes 2 käsitletud tehniliste 
ülesannete täitmiseks võib komisjon küsida 
selleks vajalikku abi, eelkõige 
liikmesriikide kosmosevaldkonna asutuste 
ekspertidelt, sõltumatutelt ekspertidelt
ning üksustelt, kes saavad programmide 
täitmist erapooletult analüüsida ja selle 
kohta erapooletut nõu anda.

Artikli 13 lõikes 2 käsitletud tehniliste 
ülesannete täitmiseks võib komisjon küsida 
selleks vajalikku abi, eelkõige 
liikmesriikide kosmosevaldkonna asutuste 
võimalusi ja teadmisi ning sõltumatute 
ekspertide abi ning üksustelt, kes saavad 
programmide täitmist erapooletult 
analüüsida ja selle kohta erapooletut nõu 
anda.

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jälgib, et süsteemide 
projekteerimise ja rakendamise ajal oleks 

1. Komisjon jälgib, et süsteemide 
projekteerimise, rakendamise ja 
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tagatud isikuandmete ja eraelu 
puutumatuse kaitse ning et asjakohased 
kaitsemeetmed oleksid süsteemidesse 
integreeritud.

kasutamise ajal oleks pidevalt tagatud 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse 
ning et piisavad kaitsemeetmed oleksid 
süsteemidesse integreeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 esialgse
eelarveprojekti esitamise käigus esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmide 
elluviimise kohta. Aruanne hõlmab 
programmi rakendamisega seotud juba 
tehtud ja alles tehtavate toimingute 
detailset eelarve jaotust.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Maria Da Graça Carvalho

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 esialgse 
eelarveprojekti esitamise käigus esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmide 
elluviimise kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab muu hulgas järgmist:
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(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 kulude ja ajakava 
kõrvalekalletele;
(c) kokkuvõte kogu teabest, mis on 
eelarvepädevale institutsioonile artikli 7 
lõike 3, artikli 8 lõike 2, artikli 9 lõike 2 ja 
artikli 16 lõike 4 kohaselt esitatud;
(d) mitmeaastase delegeerimiskokkuleppe, 
mis on sõlmitud vastavalt artikli 16 
lõikele 1, toimimise hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 190
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need aruanded sisaldavad kogu 
asjakohast teavet programmidega seotud 
riski ja kulude haldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisel vaadeldakse ka 
lihtsustamisvõimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide asjakohasust 
ning meetmete osatähtsust aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga 
seotud liidu prioriteetide rakendamisel. 
Hindamisel võetakse arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi.

Hindamisel vaadeldakse ka valdkonna 
tehnoloogia arengut, 
lihtsustamisvõimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide asjakohasust 
ning meetmete osatähtsust aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga 
seotud liidu prioriteetide rakendamisel. 
Hindamisel võetakse arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates 1. jaanuarist 
2014 määramata ajaks volitused võtta 
vastu artiklites 5 ja 14 viidatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates 1. jaanuarist 
2014 viieks aastaks volitused võtta vastu 
artiklites 5 ja 14 viidatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon koostab aruande 
seoses volituste delegeerimisega hiljemalt 
üheksa kuud enne seitsmeaastase perioodi 
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lõppu. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist alates käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

Or. ro

Muudatusettepanek 193
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates 1. jaanuarist 
2014 määramata ajaks volitused võtta vastu 
artiklites 5 ja 14 viidatud delegeeritud 
õigusakte.

2. Komisjonile antakse alates 1. jaanuarist 
2014 määramata ajaks volitused võtta vastu 
artiklites 5, 6, 13, 14 ja 26 viidatud 
delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artiklites 5 ja 14 nimetatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. 
Tagasivõtmine jõustub nimetatud otsuse 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele 
järgneval päeval või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib
artiklites 5, 6, 13, 14 ja 26 nimetatud
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Tagasivõtmine jõustub nimetatud otsuse 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele 
järgneval päeval või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
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kehtivust. kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt artiklitele 5 ja 14 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
alates akti teatavakstegemisest Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne selle tähtaja lõppu komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.

5. Vastavalt artiklitele 5, 6, 13, 14 ja 26
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul alates akti teatavakstegemisest 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne selle tähtaja lõppu komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri esindajad võivad 
osaleda komitee tegevuses vaatlejatena 
vastavalt komitee kodukorras sätestatud 
tingimustele.

4. Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri esindajad osalevad
komitee tegevuses vaatlejatena vastavalt 
komitee kodukorras sätestatud 
tingimustele.

Or. en


