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Tarkistus 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Unionin kehittämän 
avaruusinfrastruktuurin ja -palvelujen 
olisi säilyttävä siviilijärjestelminä, joiden 
toiminnasta vastaavat siviilit. Komission 
olisi turvattava avoimuus rahoituksessa ja 
suhteessa mahdolliseen yhteistyöhön 
avaruuden käyttöä koskevien sotilaallisten 
ja siviilipuolen strategioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 94
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Satelliittinavigointia käytetään yhä 
enemmän lukuisilla eri toimialoilla, joten 
palvelujen tarjoamisen keskeytyminen 
aiheuttaisi nyky-yhteiskunnassa 
huomattavaa vahinkoa. Lisäksi 
satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
strategisen luonteensa vuoksi kriittisiä 
infrastruktuureja, jotka voivat joutua 
vahingonteon kohteeksi. Edellä mainituilla 
seikoilla saattaa olla vaikutusta Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuteen. Näin ollen
turvallisuusvaatimukset on otettava 
huomioon Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin 
perustuvien infrastruktuurien 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja käytössä.

(8) Satelliittinavigointia käytetään yhä 
enemmän lukuisilla eri toimialoilla, joten 
palvelujen tarjoamisen keskeytyminen 
aiheuttaisi nyky-yhteiskunnassa 
huomattavaa vahinkoa. Lisäksi 
satelliittinavigointijärjestelmät ovat 
strategisen luonteensa vuoksi kriittisiä 
infrastruktuureja, jotka voivat joutua 
vahingonteon kohteeksi. Edellä mainituilla 
seikoilla saattaa olla vaikutusta Euroopan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuteen. Näin ollen Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmiin perustuvien 
infrastruktuurien suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja käytössä olisi otettava 
huomioon tiukimmat 
turvallisuusvaatimukset.
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Or. lv

Tarkistus 95
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EGNOS-ohjelma on ollut 
käyttövaiheessa siitä lähtien, kun sen avoin 
palvelu julistettiin toimintavalmiiksi 
lokakuussa 2009 ja ihmishengen turvaava 
"safety of life" -palvelu maaliskuussa 2011.

(10) EGNOS-ohjelma on ollut 
käyttövaiheessa siitä lähtien, kun sen avoin 
palvelu julistettiin toimintavalmiiksi 
lokakuussa 2009 ja ihmishengen turvaava 
"safety of life" -palvelu maaliskuussa 2011.
Ehdottomana ensisijaisena tavoitteena 
olisi pidettävä sen varmistamista, että 
EGNOS-järjestelmä kattaa täysin 
jäsenvaltioiden alueet. Toisena vaiheena 
olisi mahdollista laajentaa kattavuutta.

Or. en

Tarkistus 96
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmiin liittyviä 

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmien 
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lisäelementtejä, joita ne itse haluavat ja 
jotka voivat koskea esimerkiksi 
järjestelmien arkkitehtuuria tai tiettyjä 
turvallisuuteen liittyviä lisätarpeita. Myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen olisi voitava osallistua 
ohjelmien rahoittamiseen.

erityistavoitteisiin liittyviä lisäelementtejä.
Myös kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen olisi voitava 
osallistua ohjelmien rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 97
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmiin liittyviä 
lisäelementtejä, joita ne itse haluavat ja 
jotka voivat koskea esimerkiksi 
järjestelmien arkkitehtuuria tai tiettyjä 
turvallisuuteen liittyviä lisätarpeita. Myös 
kolmansien maiden ja kansainvälisten 
järjestöjen olisi voitava osallistua 
ohjelmien rahoittamiseen.

(13) Periaatteessa unionin olisi rahoitettava 
kokonaan Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönotto- sekä käyttövaihe ja EGNOS-
ohjelman käyttövaihe. Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
mukaan jäsenvaltioilla olisi kuitenkin 
oltava mahdollisuus antaa ohjelmille 
lisävaroja tai luontoissuorituksia 
asianmukaisten sopimusten perusteella 
rahoittaakseen ohjelmien 
erityistavoitteisiin liittyviä lisäelementtejä.
Myös kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen olisi voitava 
osallistua ohjelmien rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 98
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen määrittää toimet, joita 
varten ohjelmille tällä asetuksella vuosiksi 
2014–2020 osoitettuja unionin 
talousarviomäärärahoja myönnetään.
Määrärahoja olisi myönnettävä pääasiassa 
Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönottovaiheeseen liittyviin toimiin, 
kyseisen vaiheen hallinnointi- ja 
seurantatoimet mukaan luettuina, ja 

(16) On tarpeen määrittää toimet, joita 
varten ohjelmille tällä asetuksella vuosiksi 
2014–2020 osoitettuja unionin 
talousarviomäärärahoja myönnetään.
Määrärahoja olisi myönnettävä pääasiassa 
Galileo-ohjelman rakennus- ja 
käyttöönottovaiheeseen liittyviin toimiin, 
kyseisen vaiheen hallinnointi- ja 
seurantatoimet mukaan luettuina, ja 
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Galileo-ohjelmaan perustuvan järjestelmän 
käyttöön, mukaan luettuina kyseistä 
vaihetta edeltävät ja valmistelevat toimet, 
sekä EGNOS-järjestelmän käyttöön 
liittyviin toimiin. Lisäksi rahoitusta olisi 
myönnettävä tiettyihin muihin ohjelmien 
hallinnoinnin ja niiden tavoitteiden 
toteuttamisen kannalta välttämättömiin 
toimiin.

Galileo-ohjelmaan perustuvan järjestelmän 
käyttöön, mukaan luettuina kyseistä 
vaihetta edeltävät ja valmistelevat toimet, 
sekä EGNOS-järjestelmän käyttöön 
liittyviin toimiin. Lisäksi rahoitusta olisi 
myönnettävä tiettyihin muihin ohjelmien 
hallinnoinnin ja niiden tavoitteiden 
toteuttamisen kannalta välttämättömiin 
toimiin. Komission olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
avoimella tavalla selvitys kullekin 
toiminnolle vuosittain myönnetyistä 
määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 100
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös syytä huomata, että tässä 
asetuksessa kaavaillut talousarviovarat 
eivät kata tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 varoista 
rahoitettavia toimia, joita ovat esimerkiksi 
järjestelmiin perustuvien sovellusten 
kehittämistoimet. Kyseisillä toimilla 
voidaan optimoida ohjelmien puitteissa 
tarjottavien palvelujen käyttöä, varmistaa 
unionin tekemille investoinneille hyvä 
vastine sosiaalisina ja taloudellisina etuina 
ja parantaa satelliittinavigointiteknologiaan 
liittyvää osaamista unionin yrityksissä.

(18) On myös syytä huomata, että tässä 
asetuksessa kaavaillut talousarviovarat 
eivät kata tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 varoista 
rahoitettavia toimia, joita ovat esimerkiksi 
järjestelmiin perustuvien sovellusten 
kehittämistoimet. Kyseisillä toimilla 
voidaan optimoida ohjelmien puitteissa 
tarjottavien palvelujen käyttöä, varmistaa 
unionin tekemille investoinneille hyvä 
vastine sosiaalisina ja taloudellisina etuina 
ja parantaa satelliittinavigointiteknologiaan 
liittyvää osaamista unionin yrityksissä. 
Siksi ohjelmien olisi saatava Horisontti 
2020 -ohjelmasta unionin GNSS-
toimintaa varten tarkoitettua rahoitusta, 
joka olisi käytettävä pääasiassa 
kehittämään ohjelmasta saatavia 
sovelluksia, joiden tavoitteena on 
maksimoida ohjelmien sosioekonomiset 
edut, sekä tutkimukseen, jossa kehitetään 
uusia teknologioita (esim. atomikellot), 
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joita käytetään Euroopan GNSS-
järjestelmää täydennettäessä (esim. toisen 
sukupolven Galileo-järjestelmä), jotta 
varmistetaan, että eurooppalaiset GNSS-
ohjelmat tarjoavat pysyvää lisäarvoa 
verrattuna vastaaviin ohjelmiin muualla 
maailmassa.

Or. en

Tarkistus 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös syytä huomata, että tässä 
asetuksessa kaavaillut talousarviovarat 
eivät kata tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 varoista 
rahoitettavia toimia, joita ovat esimerkiksi 
järjestelmiin perustuvien sovellusten 
kehittämistoimet. Kyseisillä toimilla 
voidaan optimoida ohjelmien puitteissa 
tarjottavien palvelujen käyttöä, varmistaa 
unionin tekemille investoinneille hyvä 
vastine sosiaalisina ja taloudellisina etuina 
ja parantaa satelliittinavigointiteknologiaan 
liittyvää osaamista unionin yrityksissä.

(18) On myös syytä huomata, että tässä 
asetuksessa kaavaillut talousarviovarat 
eivät kata tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 varoista 
rahoitettavia toimia, joita ovat esimerkiksi 
järjestelmiin perustuvien sovellusten 
kehittämistoimet. Kyseisillä toimilla 
voidaan optimoida ohjelmien puitteissa 
tarjottavien palvelujen käyttöä, varmistaa
loppupään markkinoilla kansalaisia 
hyödyttävien avaruuspalvelujen 
kehittäminen, varmistaa unionin tekemille 
investoinneille hyvä vastine sosiaalisina ja 
taloudellisina etuina ja parantaa 
satelliittinavigointiteknologiaan liittyvää 
osaamista unionin yrityksissä.

Or. en

Tarkistus 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(19) Järjestelmien tuottamat tulot olisi 
tuloutettava unionille sen varmistamiseksi, 
että sen aiemmat investoinnit saadaan 
takaisin. Tässä yhteydessä jäsenvaltioita 
olisi laskutettava kaikesta julkisesti 
säänneltyjen palvelujen (PRS) käytöstä 
puolustustarkoituksiin. Lisäksi
investointiin taloudellisella panoksella 
osallistuneiden yksityisen sektorin 
toimijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin
olisi sisällytettävä tulojen jakamista 
koskeva järjestely, jonka olisi perustuttava 
siihen periaatteeseen, että tappiot ja voitot 
ovat suhteessa julkisen ja yksityisen 
sektorin osallistujien investointeihin.

Or. en

Perustelu

Komission tutkimuksen mukaan puolustus ja sisäinen turvallisuus ovat aloja, jotka käyttävät 
selvästi eniten PRS-vastaanottimia, ja siitä, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Saksaa 
lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot suunnittelevat kansalliseen puolustukseensa liittyviä 
PRS-sovelluksia. Koska puolustus ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, Galileon käytöstä 
jäsenvaltioiden puolustustarkoituksiin olisi perittävä maksu, joka olisi suoritettava unionille 
korvaukseksi tehdyistä investoinneista. 

Tarkistus 103
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta vältyttäisiin kustannusylityksiltä 
ja viivästyksiltä, jotka ovat haitanneet 
ohjelmien edistymistä viime vuosina, on 
tarpeen lisätä ponnisteluja ylimääräisiä 
kustannuksia aiheuttavien riskien 
hallitsemiseksi, kuten 31 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetuissa neuvoston 
päätelmissä ja 8 päivänä kesäkuuta 2011 

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

annetussa parlamentin päätöslauselmassa 
pyydetään ja kuten todetaan 29 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetussa komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
– Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio. Rakennus- ja 
käyttöönottoriskit on arvioitu noin 
1 005 miljoonaksi euroksi (käypinä 
hintoina) ja sisällytetty ohjelmien 
rahoituskehykseen. Jos näille ohjelmille 
tarvitaan lisärahoitusta, sitä ei saisi ottaa 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
rahoitettavien menestyksekkäiden pienten 
hankkeiden määrärahoista. Näiden 
riskien takia tarvittava lisärahoitus olisi 
katettava omien varojen ja monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
välisestä marginaalista.

Or. en

Tarkistus 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan GNSS-virasto on perustettu 
Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 
muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2010 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/2010 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamiseksi huolehtimaan tietyistä 
ohjelmien etenemiseen liittyvistä 
tehtävistä. Se on unionin virasto, joka on 

(23) Euroopan GNSS-virasto on perustettu 
Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 
muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2010 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/2010 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamiseksi huolehtimaan tietyistä 
ohjelmien etenemiseen liittyvistä 
tehtävistä. Se on unionin virasto, joka on 
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asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettu elin ja jota näin 
ollen koskevat unionin virastoihin 
sovellettavat velvollisuudet. Sille on 
tarpeen osoittaa tiettyjä tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien turvallisuuteen, viraston 
mahdolliseen nimittämiseen PRS-
vastuuviranomaiseksi sekä sen osuuteen 
järjestelmien kaupallistamisessa. Lisäksi 
on aiheellista, että se hoitaa tehtävät, joita 
komissio voi sille siirtää yhdellä tai 
useammalla tehtävien siirtoa koskevalla 
sopimuksella, joiden kohteena ovat muut 
erilaiset ohjelmiin liittyvät erityistehtävät, 
esimerkiksi järjestelmien käyttövaiheisiin 
liittyvät tehtävät sekä sovellusten ja 
palvelujen edistäminen 
satelliittinavigointimarkkinoilla. Jotta 
komissio voisi unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan GNSS-virastolle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan.

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettu elin ja jota näin 
ollen koskevat unionin virastoihin 
sovellettavat velvollisuudet. Sille on 
tarpeen osoittaa tiettyjä tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien turvallisuuteen, viraston 
mahdolliseen nimittämiseen PRS-
vastuuviranomaiseksi sekä sen
tarjoaminen palvelujen mainostamiseen 
ja markkinointiin. Sen olisi luotava myös 
läheiset suhteet ohjelmaan sisältyvien 
palvelujen käyttäjiin ja mahdollisiin 
käyttäjiin sekä kerättävä tietoja näiden 
tarpeista ja 
satelliittinavigointimarkkinoiden 
kehittymisestä. Lisäksi sen olisi 
korostettava aloja, joilla asetuksia 
voitaisiin mukauttaa tai ottaa käyttöön 
maksuttoman GNSS-järjestelmän etujen 
hyödyntämiseksi, ja toteutettava toimia, 
jotka edistävät ohjelmien 
sosioekonomisten etujen maksimoimista, 
mukaan luettuna sovellusalakohtaisen 
etenemissuunnitelman hyväksyminen.
Lisäksi on aiheellista, että se hoitaa 
tehtävät, joita komissio voi sille siirtää 
yhdellä tai useammalla tehtävien siirtoa 
koskevalla sopimuksella, joiden kohteena 
ovat muut erilaiset ohjelmiin liittyvät 
erityistehtävät, esimerkiksi järjestelmien 
käyttövaiheisiin liittyvät tehtävät sekä 
sovellusten ja palvelujen edistäminen 
satelliittinavigointimarkkinoilla. Jotta 
komissio voisi unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan GNSS-virastolle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan.

Or. en

Tarkistus 105
Vladimír Remek
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Euroopan GNSS-virasto on perustettu 
Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 
muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2010 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/2010 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamiseksi huolehtimaan tietyistä 
ohjelmien etenemiseen liittyvistä 
tehtävistä. Se on unionin virasto, joka on 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettu elin ja jota näin 
ollen koskevat unionin virastoihin 
sovellettavat velvollisuudet. Sille on 
tarpeen osoittaa tiettyjä tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien turvallisuuteen, viraston 
mahdolliseen nimittämiseen PRS-
vastuuviranomaiseksi sekä sen osuuteen 
järjestelmien kaupallistamisessa. Lisäksi 
on aiheellista, että se hoitaa tehtävät, joita 
komissio voi sille siirtää yhdellä tai 
useammalla tehtävien siirtoa koskevalla 
sopimuksella, joiden kohteena ovat muut 
erilaiset ohjelmiin liittyvät erityistehtävät, 
esimerkiksi järjestelmien käyttövaiheisiin 
liittyvät tehtävät sekä sovellusten ja 
palvelujen edistäminen 
satelliittinavigointimarkkinoilla. Jotta 
komissio voisi unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan GNSS-virastolle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan.

(23) Euroopan GNSS-virasto on perustettu 
Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 
muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2010 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 912/2010 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamiseksi huolehtimaan tietyistä 
ohjelmien etenemiseen liittyvistä 
tehtävistä. Se on unionin virasto, joka on 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
185 artiklassa tarkoitettu elin ja jota näin 
ollen koskevat unionin virastoihin 
sovellettavat velvollisuudet. Sille on 
tarpeen osoittaa tiettyjä tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien turvallisuuteen, viraston 
mahdolliseen nimittämiseen PRS-
vastuuviranomaiseksi sekä sen osuuteen 
järjestelmien kaupallistamisessa. Lisäksi 
on aiheellista, että se hoitaa tehtävät, joita 
komissio voi sille siirtää yhdellä tai 
useammalla tehtävien siirtoa koskevalla 
sopimuksella, joiden kohteena ovat muut 
erilaiset ohjelmiin liittyvät erityistehtävät, 
esimerkiksi järjestelmien käyttövaiheisiin 
liittyvät tehtävät sekä sovellusten ja 
palvelujen edistäminen 
satelliittinavigointimarkkinoilla. Jotta 
komissio voisi unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan GNSS-virastolle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan. Uuden 
hallintokehyksen menestyksekkään 
täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi 
otettava käyttöön asianmukainen 
siirtymäaika. Lisäksi Euroopan GNSS-
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viraston käyttöön olisi asetettava riittävät 
henkilöresurssit siirtymäkauden aikana ja 
sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 106
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 107
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Koska ohjelmat rahoitetaan 
pääsääntöisesti unioni varoin, niiden 
puitteissa tehtävien julkisten 
hankintasopimusten olisi noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia unionin 
sääntöjä ja niillä olisi pyrittävä ennen 
kaikkea optimoimaan resurssien käyttö, 
hallitsemaan kustannukset ja minimoimaan 
riskit, parantamaan tehokkuutta ja 
vähentämään riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista. On varmistettava vapaa 
osallistuminen ja terve kilpailu koko 
teollisessa hankintaketjussa, mikä tarjoaa 
tasapuoliset osallistumismahdollisuudet eri 
toimialoille kaikilla tasoilla, mukaan lukien 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, 
jäljempänä 'pk-yritykset'. Olisi vältettävä 
mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Jotta voidaan 
vähentää ohjelmiin liittyviä riskejä, välttää 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista sekä 
varmistaa ohjelmien ja niiden kustannusten 
ja aikataulujen parempi yleinen hallinta, on 
syytä käyttää tarpeen mukaan useita eri 
toimituslähteitä. Unionin teollisuuden olisi 
voitava käyttää unionin ulkopuolella 
sijaitsevia lähteitä tiettyjen komponenttien 
ja palvelujen hankkimiseksi, kun tällä 
osoitetaan olevan merkittäviä hyötyjä 
laadun ja kustannusten kannalta, ottaen 
kuitenkin huomioon ohjelmien strateginen 
luonne sekä unionin turvallisuutta ja 
vientivalvontaa koskevat vaatimukset. On 
tarpeen hyödyntää teollisuuden 
investointeja sekä alan kokemusta ja 
osaamista, myös ohjelmien 
määrittelyvaiheessa sekä kehittämis- ja 
validointivaiheessa saatua, varmistaen 
samalla, ettei kilpailutussääntöjen 
noudattamista vaaranneta.

(28) Koska ohjelmat rahoitetaan 
pääsääntöisesti unioni varoin, niiden 
puitteissa tehtävien julkisten 
hankintasopimusten olisi noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia unionin 
sääntöjä ja niillä olisi pyrittävä ennen 
kaikkea optimoimaan resurssien käyttö, 
hallitsemaan kustannukset ja minimoimaan 
riskit, parantamaan tehokkuutta ja 
vähentämään riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista. On varmistettava vapaa 
osallistuminen ja terve kilpailu koko 
teollisessa hankintaketjussa, mikä tarjoaa 
tasapuoliset osallistumismahdollisuudet eri 
toimialoille kaikilla tasoilla, mukaan lukien 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, 
jäljempänä 'pk-yritykset'. Olisi vältettävä 
mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Jotta voidaan 
vähentää ohjelmiin liittyviä riskejä, välttää 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista sekä 
varmistaa ohjelmien ja niiden kustannusten 
ja aikataulujen parempi yleinen hallinta, on 
syytä käyttää tarpeen mukaan useita eri 
toimituslähteitä. Unionin teollisuuden olisi 
voitava käyttää unionin ulkopuolella 
sijaitsevia lähteitä tiettyjen komponenttien 
ja palvelujen hankkimiseksi, kun tällä 
osoitetaan olevan merkittäviä hyötyjä 
laadun ja kustannusten kannalta, ottaen 
kuitenkin huomioon ohjelmien strateginen 
luonne sekä unionin turvallisuutta ja 
vientivalvontaa koskevat vaatimukset. On 
tarpeen hyödyntää teollisuuden 
investointeja sekä alan kokemusta ja 
osaamista, myös ohjelmien 
määrittelyvaiheessa sekä kehittämis- ja 
validointivaiheessa saatua, varmistaen 
samalla, ettei kilpailutussääntöjen 
noudattamista vaaranneta. Kaikkiin 
julkisiin hankintamenettelyihin olisi 
sisällytettävä tarkat arviointikriteerit.

Or. en
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Tarkistus 108
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska ohjelmat rahoitetaan 
pääsääntöisesti unioni varoin, niiden 
puitteissa tehtävien julkisten 
hankintasopimusten olisi noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia unionin 
sääntöjä ja niillä olisi pyrittävä ennen 
kaikkea optimoimaan resurssien käyttö, 
hallitsemaan kustannukset ja minimoimaan 
riskit, parantamaan tehokkuutta ja 
vähentämään riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista. On varmistettava vapaa 
osallistuminen ja terve kilpailu koko 
teollisessa hankintaketjussa, mikä tarjoaa 
tasapuoliset osallistumismahdollisuudet eri 
toimialoille kaikilla tasoilla, mukaan lukien 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, 
jäljempänä 'pk-yritykset'. Olisi vältettävä 
mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Jotta voidaan 
vähentää ohjelmiin liittyviä riskejä, välttää 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista sekä 
varmistaa ohjelmien ja niiden kustannusten 
ja aikataulujen parempi yleinen hallinta, on 
syytä käyttää tarpeen mukaan useita eri 
toimituslähteitä. Unionin teollisuuden olisi 
voitava käyttää unionin ulkopuolella 
sijaitsevia lähteitä tiettyjen komponenttien 
ja palvelujen hankkimiseksi, kun tällä 
osoitetaan olevan merkittäviä hyötyjä 
laadun ja kustannusten kannalta, ottaen 
kuitenkin huomioon ohjelmien strateginen 
luonne sekä unionin turvallisuutta ja 
vientivalvontaa koskevat vaatimukset. On 
tarpeen hyödyntää teollisuuden 
investointeja sekä alan kokemusta ja 
osaamista, myös ohjelmien 

(28) Koska ohjelmat rahoitetaan 
pääsääntöisesti unioni varoin, niiden 
puitteissa tehtävien julkisten 
hankintasopimusten olisi noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia unionin 
sääntöjä ja niillä olisi pyrittävä ennen 
kaikkea optimoimaan resurssien käyttö, 
hallitsemaan kustannukset ja minimoimaan 
riskit, parantamaan tehokkuutta ja 
vähentämään riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista. On varmistettava vapaa 
osallistuminen ja terve kilpailu koko 
teollisessa hankintaketjussa, mikä tarjoaa 
tasapuoliset osallistumismahdollisuudet eri 
toimialoille kaikilla tasoilla, mukaan lukien 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, 
jäljempänä 'pk-yritykset'. Olisi vältettävä 
mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Jotta voidaan 
vähentää ohjelmiin liittyviä riskejä, välttää 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista sekä 
varmistaa ohjelmien ja niiden kustannusten 
ja aikataulujen parempi yleinen hallinta, on 
syytä käyttää mahdollisuuksien mukaan 
useita eri toimituslähteitä. Unionin 
teollisuuden olisi voitava käyttää unionin 
ulkopuolella sijaitsevia lähteitä tiettyjen 
komponenttien ja palvelujen 
hankkimiseksi, kun tällä osoitetaan olevan 
merkittäviä hyötyjä laadun ja kustannusten 
kannalta, ottaen kuitenkin huomioon 
ohjelmien strateginen luonne sekä unionin 
turvallisuutta ja vientivalvontaa koskevat 
vaatimukset. On tarpeen hyödyntää 
teollisuuden investointeja sekä alan 
kokemusta ja osaamista, myös ohjelmien 
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määrittelyvaiheessa sekä kehittämis- ja 
validointivaiheessa saatua, varmistaen 
samalla, ettei kilpailutussääntöjen 
noudattamista vaaranneta.

määrittelyvaiheessa sekä kehittämis- ja 
validointivaiheessa saatua, varmistaen 
samalla, ettei kilpailutussääntöjen 
noudattamista vaaranneta.

Or. en

Tarkistus 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Koska julkisesti säänneltyjen 
palvelujen puitteissa tarjottavat palvelut 
voivat toimia merkittävässä roolissa eri 
asejärjestelmissä erityisesti navigoinnin ja 
ohjauksen osalta, on tärkeää, että 
komissio, neuvosto, Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiot toimivat 
vuonna 1967 tehdyn ulkoavaruutta 
koskevan sopimuksen mukaisesti. Olisi 
pyrittävä tehokkaammin joko 
tarkistamaan kansainvälistä oikeudellista 
kehystä tai tekemään uusi sopimus, jossa 
otetaan huomioon 1960-luvun jälkeen 
saavutettu tekninen kehitys, jotta estetään 
kilpavarustelu avaruudessa.

Or. en

Tarkistus 110
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Ohjelmien puitteissa on tarpeen (33) Unioni perustuu perusoikeuksien 
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varmistaa henkilötietojen ja yksityisyyden 
suojelu.

kunnioittamiseen, ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa 
nimenomaisesti tunnustetaan yksityisyyttä 
koskeva perusoikeus ja henkilötietojen 
suoja. Ohjelmien puitteissa on tarpeen 
varmistaa henkilötietojen ja yksityisyyden 
suojelu erityisesti seurantateknologian 
kehittämisen ja käytön osalta.

Or. en

Tarkistus 111
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta voidaan määritellä tarvittavat 
toimenpiteet, joilla voidaan taata 
järjestelmien yhteensopivuus ja 
yhteentoimivuus muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa sekä 
varmistaa järjestelmien ja niiden toiminnan 
turvallisuus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kyseisiä kahta 
sen toimivaltaan kuuluvaa alaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(37) Jotta voidaan määritellä tarvittavat 
toimenpiteet, joilla voidaan taata 
järjestelmien yhteensopivuus ja 
yhteentoimivuus muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa sekä 
varmistaa järjestelmien ja niiden toiminnan 
turvallisuus, luoda puitteet teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinnalle, määritellä 
keskeiset vaiheet ohjelman 
täytäntöönpanon arviointia varten, 
vähentää ohjelman riskejä ja hyväksyä 
monivuotinen työohjelma, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kyseisiä kahta 
sen toimivaltaan kuuluvaa alaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
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asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Koska arviolta noin viisi prosenttia 
ilma-aluksista on varustettu laitteilla, joita 
GNSS:n käyttö edellyttää, lentoliikenteen 
harjoittajille olisi tarjottava tukea, jotta 
niitä voidaan auttaa tekemään tarvittavat 
investoinnit, jotta järjestelmä voidaan 
panna asianmukaisesti täytäntöön. 

Or. pl

Tarkistus 113
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin sisältyvät 
kaikki toimet, jotka ovat tarpeen kahden 
eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän eli Galileo-
ohjelman mukaisesti perustetun 
järjestelmän ja EGNOS-järjestelmän 
määrittelyssä, kehittämisessä, 
validoinnissa, rakentamisessa, käytössä, 
uusimisessa ja parantamisessa sekä niiden 
turvallisuuden takaamisessa.

1. Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin sisältyvät
sovellusten kehittäminen ja kaikki toimet, 
jotka ovat tarpeen kahden eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän eli Galileo-
ohjelman mukaisesti perustetun 
järjestelmän ja EGNOS-järjestelmän 
määrittelyssä, kehittämisessä, 
validoinnissa, rakentamisessa, käytössä, 
uusimisessa ja parantamisessa sekä niiden 
turvallisuuden takaamisessa.

Or. en
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Tarkistus 114
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EGNOS-järjestelmä on infrastruktuuri, 
joka seuraa ja korjaa olemassa olevista 
maailmanlaajuisista 
satelliittinavigointijärjestelmistä lähetettyjä 
signaaleja. Se koostuu maa-asemista ja 
useista geostationaarisiin satelliitteihin 
asennetuista transpondereista.

3. EGNOS-järjestelmä on infrastruktuuri, 
joka seuraa ja korjaa olemassa olevista
maailmanlaajuisista 
satelliittinavigointijärjestelmistä lähetettyjä 
signaaleja sekä Galileo-ohjelman 
puitteissa perustetun järjestelmän 
tarjoaman avoimen palvelun signaaleja, 
kun ne tulevat saataville. Se koostuu maa-
asemista ja useista geostationaarisiin
satelliitteihin asennetuista transpondereista.

Or. en

Tarkistus 115
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisen julkisesti säännellyn palvelun 
("public regulated service", PRS) 
tarjoaminen, joka on varattu yksinomaan 
julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, 
jotka edellyttävät erityistä palvelun 
jatkuvuutta; tässä palvelussa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja;

d) sellaisen julkisesti säännellyn palvelun 
("public regulated service", PRS) 
tarjoaminen, joka on varattu yksinomaan 
julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille 
sellaisia arkaluonteisia sovelluksia varten, 
jotka edellyttävät erityistä palvelun 
jatkuvuutta; tässä palvelussa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja; jos 
jäsenvaltio käyttää tätä palvelua 
puolustustarkoituksiin ja -sovelluksiin, 
sen on suoritettava maksu;

Or. en
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Tarkistus 116
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EGNOS-ohjelman 
erityistavoitteena on laajentaa näiden 
palvelujen maantieteellistä peittoa unionin 
koko alueelle ja teknisten rajoitusten 
sallimissa rajoissa ja kansainvälisten 
sopimusten perusteella myös maailman 
muille alueille, varsinkin niille kolmansien 
maiden alueille, joille yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila ulottuu.

Lisäksi EGNOS-ohjelman 
erityistavoitteena on laajentaa näiden 
palvelujen maantieteellistä peittoa
mahdollisimman pian unionin koko 
alueelle ja teknisten rajoitusten sallimissa 
rajoissa ja kansainvälisten sopimusten 
perusteella myös maailman muille alueille, 
varsinkin niille kolmansien maiden 
alueille, joille yhtenäinen eurooppalainen
ilmatila ulottuu.

Or. en

Tarkistus 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan 
eurooppalaisiin 
satelliittinavigointiohjelmiin kuuluvien 
järjestelmien toteuttamista ja käyttöä 
koskevat säännöt ja erityisesti hallintotapaa 
ja unionin rahoitusosuutta koskevat 
säännöt.

Tällä asetuksella vahvistetaan 
eurooppalaisiin 
satelliittinavigointiohjelmiin kuuluvien 
järjestelmien toteuttamista ja käyttöä koko 
unionin alueella koskevat säännöt ja 
erityisesti hallintotapaa ja unionin 
rahoitusosuutta koskevat säännöt.

Or. ro

Tarkistus 118
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) käyttövaihe, joka käsittää 
infrastruktuurin hallinnan, järjestelmän 
huollon, jatkuvan parantamisen ja sen 
uusimisen sekä suojaamisen, ohjelmaan 
liittyvän sertifioinnin ja standardisoinnin, 
palvelujen tarjoamisen ja kaupallistamisen 
sekä kaikki muut toimet, joita tarvitaan 
järjestelmän kehittämisessä ja ohjelman 
sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi;
tavoitteena on, että tämä vaihe 
käynnistetään ja ensimmäisiä palveluja 
tarjotaan vaiheittain vuosien 2014 ja 2015 
aikana.

d) käyttövaihe, joka käsittää 
infrastruktuurin hallinnan, järjestelmän 
huollon, jatkuvan parantamisen ja sen 
uusimisen sekä suojaamisen, ohjelmaan 
liittyvän sertifioinnin ja standardisoinnin, 
palvelujen tarjoamisen ja kaupallistamisen, 
sovellusten kehittämisen sekä kaikki muut 
toimet, joita tarvitaan järjestelmän 
kehittämisessä ja ohjelman sujuvan 
toteuttamisen varmistamiseksi; tavoitteena 
on, että tämä vaihe käynnistetään ja 
ensimmäisiä palveluja tarjotaan vaiheittain 
vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Or. en

Tarkistus 119
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaudella 2014–2020 ja sen jälkeen 
käytetään Galileo-ohjelman 
erityistavoitteiden saavuttamisasteen 
määrittämiseksi seuraavia indikaattoreita 
ja tavoitteita:
a) toiminnassa olevien satelliittien 
kokonaismäärä: 18 satelliittia vuoteen 
2015 mennessä, 30 vuoteen 2019 
mennessä;
b) maassa sijaitsevat varasatelliitit 
huoltotarkoituksiin: 2 vuoteen 2019 
mennessä;
c) käytössä olevan maainfrastruktuurin 
kehitysversio: versio 2 vuoteen 2015 
mennessä;
d) toteutuneiden palvelujen määrä: kolme 
ensimmäistä palvelua vuoteen 2015 
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mennessä, viisi vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Eräitä GNSS-sovellusten tulevista kehityshankkeista, jotka toteutetaan kaudella 2020–2027, 
on valmisteltava vuosina 2014–2020. On tärkeää muistaa, että vuosia 2014–2020 koskevassa 
GNSS-asetuksessa tavoitteeksi on asetettu myös sujuvan siirtymäkauden valmistelu vuodeksi 
2012.

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu 
pääasiassa infrastruktuurin hallinnasta, 
huollosta, järjestelmän jatkuvasta 
parantamisesta ja sen uusimisesta ja 
suojaamisesta, hyväksymistoimista, 
ohjelmaan liittyvästä sertifioinnista ja 
standardoinnista, kaikista järjestelmän ja 
sen käytön luotettavuuden takaavista 
tekijöistä sekä palvelujen tarjoamisesta ja 
kaupallistamisesta.

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu 
pääasiassa infrastruktuurin hallinnasta, 
huollosta, järjestelmän jatkuvasta 
parantamisesta ja sen uusimisesta ja 
suojaamisesta, hyväksymistoimista, 
ohjelmaan liittyvästä sertifioinnista ja 
standardoinnista, kaikista järjestelmän ja 
sen käytön luotettavuuden takaavista 
tekijöistä sekä palvelujen tarjoamisesta ja 
kaupallistamisesta sekä budjettivarojen 
saatavuuden mukaan näiden palvelujen 
pohjalta kehitettyjen sovellusten ja 
palvelujen tarjoamisesta ja 
kaupallistamisesta, järjestelmän 
parannusten ja tulevien sukupolvien 
kehittämisestä ja käyttöönotosta, mukaan 
luettuina hankinnat, sekä palvelujen 
maantieteellisen kattavuuden 
laajentamisesta 1 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 121
Vladimír Remek
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-ohjelman erityistavoitteiden 
saavuttamisasteen määrittämiseksi 
käytetään seuraavia indikaattoreita ja 
tavoitteita:
a) sertifioinnista vastaaville 
viranomaisille esitettyjen palveluja 
koskevien muutosten määrä: 3 vuosina 
2014–2020;
b) ihmishengen turvaavaa palvelua 
("Safety of Life Service") käyttävien 
lentoasemien määrä.

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio käynnisti 2. maaliskuuta 2011 EGNOS-ohjelman ihmishengen turvaavan 
"Safety of Life" -palvelun ilmailua varten. Järjestelmä mahdollistaa tarkkuuslähestymisen ja 
parantaa siten lentoturvallisuutta. Se auttaa myös vähentämään lentojen myöhästymisiä, 
reittimuutoksia ja peruuntumisia. Tämän EGNOS-ohjelman palvelun ansiosta lentoasemat 
pystyvät lisäämään kapasiteettiaan ja vähentämään toimintakustannuksiaan. Lisäksi se auttaa 
vähentämään alan hiilidioksidipäästöjä. Nämä kriteerit olisivat hyödyllisiä arvioitaessa 
EGNOS-ohjelman tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkistus 122
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvat 
järjestelmät, verkot ja palvelut ovat
mahdollisuuksien mukaan yhteensopivia 
ja yhteentoimivia muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.

2. Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvat 
järjestelmät, verkot ja palvelut ovat 
yhteensopivia ja yhteentoimivia muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.
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Or. en

Tarkistus 123
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyrkii ratkaisemaan mahdolliset 
yhteensopivuus- tai interferenssiongelmat 
kolmansien maiden kanssa 1 päivään 
tammikuuta 2015 mennessä.

Or. en

Tarkistus 124
Christine De Veyrac

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelmaan 
perustuvan järjestelmän käyttövaiheeseen, 
mukaan luettuina kyseistä vaihetta 
edeltävät tai valmistelevat toimet;

b) toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelman 
maanpäälliseen segmenttiin ja 
palvelusegmenttiin, mukaan luettuina
muun muassa hallintakapasiteetin 
kehittäminen, ihmishengen turvaavan 
palvelun ja kaupallisen palvelun 
uudelleenprofilointi, käyttöönotto- ja 
käyttövaihe, asemien käyttö, 
huoltokeskusten käyttöönotto 
(toimintakeskus, maanmittaus ja 
ajanmääritys), palvelukeskus, paikan 
päällä tarvittava huolto, 
toimintakeskusten henkilöstö, 
avaruussegmentin ylläpito, televerkon 
käyttäminen ja järjestelmätuki; toimet, 
jotka liittyvät ohjelman sosioekonomisten 
hyötyjen maksimointiin;

Or. fr
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Perustelu

Esittelijän tarkistus ansaitsee tukea, mutta olisi parempi olla asettamatta säädöksessä tiettyä 
rajaa käytettävien satelliittien määrälle.

Tarkistus 125
Vladimír Remek

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

Komission teksti Tarkistus

c a) toimet, joilla helpotetaan molempien 
järjestelmien käyttöönottoa, erityisesti 
monialainen käyttö ja synergiat muiden 
kuin avaruusalan toimintojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 126
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

a a) GNSS-sovellusten tutkimus ja 
kehittäminen EGNOS- ja Galileo-
ohjelmiin perustuvan sovelluskehityksen 
edistämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 127
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tiedotus- ja viestintätoimet, mukaan 
luettuna toimielinten välinen viestintä 
unionin politiikan prioriteeteista, jos ne 
liittyvät välittömästi tämän asetuksen 
tavoitteisiin;

b) tiedotus- ja viestintätoimet, mukaan 
luettuna toimielinten välinen viestintä 
unionin politiikan prioriteeteista, jos ne 
liittyvät välittömästi tämän asetuksen 
tavoitteisiin, ja erityisesti tiedottamiseen ja 
tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, 
joilla pyritään luomaan synergioita 
muiden asiaa koskevien unionin 
politiikkojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 128
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 129
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan selkeästi määrittää 
ohjelmien ja ohjelmien eri vaiheiden 

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

kustannukset, komissio ilmoittaa avoimen 
hallinnoinnin periaatetta noudattaen 
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle ja Euroopan parlamentille
vuosittain kullekin 1 ja 2 kohdassa 
mainitulle toimelle osoitetut unionin varat.

Or. ro

Tarkistus 130
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää Galileo-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 
ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen tämän asetuksen 
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kaikki Galileo-ohjelmaan 
kohdistuvat, tämän kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää Galileo-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 
ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen budjettivallan 
käyttäjälle kaikki Galileo-ohjelmaan 
kohdistuvat, tämän kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää Galileo-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää Galileo-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 
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ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen tämän asetuksen
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kaikki Galileo-ohjelmaan 
kohdistuvat, tämän kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset.

ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tämän 
asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle kaikki Galileo-
ohjelmaan kohdistuvat, tämän kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää EGNOS-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 
ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen tämän asetuksen
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle kaikki EGNOS-ohjelmaan 
kohdistuvat, tämän kohdan soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää EGNOS-
ohjelmalle lisärahoitusta. Näistä 
rahoitusosuuksista peräisin olevat tulot 
ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, 
joista säädetään asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 18 artiklan 2 kohdassa.
Komissio ilmoittaa avoimen hallinnoinnin 
periaatetta noudattaen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja tämän 
asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle kaikki EGNOS-
ohjelmaan kohdistuvat, tämän kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 133
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmien kullekin vaiheelle 
kohdennettavat määrärahat on yksilöitävä 
ennakolta, mukaan luettuina määrärahat, 
jotka muodostavat varauksen 
ennakoimattomia menoja varten.

Or. en

Tarkistus 134
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi kohdentaa sovellusten 
kehittämisen kattamiseksi uudelleen 
määrärahoja, jotka on varattu kattamaan 
asennukseen ja käyttöön liittyviä riskejä 
(satelliitin käyttöhäiriö, laukaisuun 
liittyvät riskit, viivytykset, käyttöön 
liittyvät odottamattomat tapahtumat) ja 
joita ei ole käytetty tähän tarkoitukseen.

Or. de

Tarkistus 135
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 7 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdan mukaisesti komissio voi siirtää 
määrärahoja menoluokasta toiseen 
1 kohdassa tarkoitettuun 25 prosentin 
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enimmäismäärään saakka. Jos tällainen 
määrärahojen siirto koskee summaa, joka 
ylittää 25 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitetusta määrästä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen. Tällainen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
noudattaen 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä.

Or. de

Perustelu

Satelliitin käyttöhäiriön tai laukaisuun liittyvien viivästysten kaltaisten odottamattomien 
tapahtumien yhteydessä tarvitaan runsaasti joustavuutta, jotta näihin tapahtumiin voidaan 
reagoida asianmukaisesti ja jotta käytettävissä on lisävaroja.

Tarkistus 136
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät 
jakautuvat seuraavasti:
a) edellä 7 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
X miljoonaa euroa nykyisillä hinnoilla;
b) edellä 7 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
Y miljoonaa euroa nykyisillä hinnoilla;
c) varaukseen ennakoimattomia menoja 
varten Z miljoonaa euroa nykyisillä 
hinnoilla.
Komissio voi suunnata käyttöönoton ja 
hyödyntämisen riskien (satelliittien 
käyttöhäiriöt, laukaisuun liittyvät riskit, 
viivästykset, hyödyntämiseen liittyvät 
ennakoimattomat riskit) kattamiseen 
tarkoitettuja varoja, joita ei ole käytetty 
mainittuihin tarkoituksiin, uudelleen 
siten, että mainituilla varoilla tuetaan 
ohjelmien sosiaalisten ja taloudellisten 
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etujen maksimointia.

Or. en

Tarkistus 137
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät 
jakautuvat seuraavasti1:
__________________
1 Jakauma perustuu komission 
ehdotuksen 10 artiklan 1 kohdassa 
esitettyyn lukuun (eli 7,897 miljardia 
euroa). Jos tämä luku muuttuu 
monivuotista rahoituskehystä koskevissa 
neuvotteluissa, ohjelman toimia on 
käsiteltävä uudelleen erityisesti 
budjettivarojen suhteellisen jakautumisen 
osalta. 

Or. en

Tarkistus 138
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevan 1 a kohdan a–c 
alakohtien mukaisesti komissio voi siirtää 
määrärahoja menoluokasta toiseen 
1 kohdassa tarkoitettuun 10 prosentin 
enimmäismäärään saakka. Jos mainittu 
siirtäminen koskee yli kymmentä 
prosenttia 1 kohdassa mainitusta 
määrästä, komissio kuulee 35 artiklan 
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1 kohdassa tarkoitettua komiteaa 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista 1 a ja 
1 b kohdan mukaisista määrärahojen 
siirroista.

Or. en

Tarkistus 140
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hallinnoi tämän artiklan 
1 kohdan mukaisia varoja avoimesti ja 
kustannustehokkaasti. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomuksen noudatetusta 
kustannusten hallintaa koskevasta 
strategiasta.

Or. en

Tarkistus 141
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni kerää tulot, jotka saadaan 
siitä, että jäsenvaltiot käyttävät julkisesti 
säänneltyjä palveluja 
puolustustarkoituksiin ja -sovelluksiin, ne 
tuloutetaan unionin talousarvioon ja 
kohdennetaan ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 142
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 143
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yksityisen sektorin yritysten kanssa 
tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia 

2. Yksityisen sektorin yritysten kanssa 
tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia 
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tulojen jakamista koskevasta järjestelystä. tulojen jakamista koskevasta järjestelystä, 
joka on oikeassa suhteessa julkisen ja 
yksityisen sektorin investointeihin.

Or. en

Tarkistus 144
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vastaa ohjelmien etenemisestä.
Se hallinnoi ohjelmille tämän asetuksen 
mukaisesti kohdennettuja varoja ja 
huolehtii siitä, että kaikki ohjelmiin 
sisältyvät toimet toteutetaan.

1. Komissio vastaa ohjelmien etenemisestä.
Se hallinnoi ohjelmille tämän asetuksen 
mukaisesti kohdennettuja varoja ja 
huolehtii siitä, että kaikki ohjelmiin 
sisältyvät toimet toteutetaan ajoissa.

Or. en

Tarkistus 145
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se ottaa käyttöön ohjelmiin liittyvien, 
etenkin kustannuksia ja aikatauluja 
koskevien riskien tunnistamiseen, 
hallintaan, lieventämiseen ja seuraamiseen 
soveltuvat välineet ja tarvittavat 
rakenteelliset toimenpiteet;

b) se ottaa käyttöön ohjelmiin liittyvien, 
etenkin kustannuksia ja aikatauluja 
koskevien riskien tunnistamiseen, 
hallintaan, lieventämiseen ja seuraamiseen 
soveltuvat välineet ja tarvittavat 
rakenteelliset toimenpiteet, jotta 
varmistetaan, että ohjelmat toteutetaan 
ajoissa ja talousarvion puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 146
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) se arvioi mahdollisuutta varmistaa 
Euroopan GNSS-palvelujen käyttö asiaan 
liittyvien palvelujen tarjoamisen sekä 
laajamittaisiin aloitteisiin ja 
kampanjoihin osallistumisen yhteydessä, 
jotta voidaan edistää Euroopan GNSS-
järjestelmien leviämistä ja hyödyntämistä 
myös muiden toimijoiden kannustimena; 

Or. en

Tarkistus 147
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) määritetään tavoitteet Galileo- ja 
EGNOS-järjestelmien parantamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 148
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään
35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet hyväksytään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet hyväksytään delegoiduilla 
säädöksillä 34 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 149
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio käyttää ohjelmien 
täytäntöönpanon valvontaan parhaiden 
käytäntöjen mukaisia 
projektinhallintajärjestelmiä 
ja -tekniikoita.

Or. en

Tarkistus 150
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio käyttää ohjelmien 
täytäntöönpanon valvontaan parhaiden 
käytäntöjen mukaisia 
projektinhallintajärjestelmiä 
ja -tekniikoita.

Or. en

Tarkistus 151
Fiona Hall
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle vuosittain 
riippumattoman arvioijan kertomuksen 
komission ohjelmanhallintajärjestelmien 
ja -tekniikoiden laadusta.

Or. en

Tarkistus 152
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmät ja niiden toiminta ovat 
turvallisia.

1. Komissio varmistaa, että järjestelmät ja 
niiden toiminta ovat turvallisia.

Or. ro

Tarkistus 153
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) turvallisuusjärjestelyjen hyväksyminen 
asetuksen (EU) N:o 912/2010 III luvun 
mukaisesti enintään 30 päivään kesäkuuta 
2016 asti; tätä varten se aloittaa 
turvallisuusmenettelyjen toteuttamisen ja 
seuraa sitä sekä suorittaa järjestelmän 
turvallisuustarkastuksia;

i) turvallisuusjärjestelyjen hyväksyminen 
asetuksen (EU) N:o 912/2010 III luvun 
mukaisesti enintään 1 päivään tammikuuta 
2014 asti; tätä varten se aloittaa 
turvallisuusmenettelyjen toteuttamisen ja 
seuraa sitä sekä suorittaa järjestelmän 
turvallisuustarkastuksia. Euroopan GNSS-
ohjelmien hallinnon osalta on selkeästi 
erotettava toisistaan järjestelmän 
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turvallisuutta koskevat 
hyväksymistoiminnot ja Euroopan GNSS-
viraston tehtävät. Näin ollen 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä on otettava 
käyttöön asianmukaiset järjestelyt, joilla 
varmistetaan erityisesti, että tällaiset 
toiminnot ja GSA:n toiminnot on erotettu 
selkeästi toisistaan toiminnallisesti ja 
rakenteellisesti. Lisäksi 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntäkomitean puheenjohtaja toimii 
ainoana yhteyshenkilönä kysymyksissä, 
jotka liittyvät turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntää koskeviin toimintoihin 
erityisesti suhteessa 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntää 
koskeviin edistymiskertomuksiin, joita 
komitea esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle;

Or. fr

Tarkistus 154
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) järjestelmien käytön osalta se osallistuu
palvelujen kaupallistamiseen, mukaan 
lukien tarvittavan markkina-analyysin 
toteuttaminen;

c) se suorittaa palvelujen
kaupallistamisen, mukaan lukien 
tarvittavan markkina-analyysin 
toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 155
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) järjestelmien käytön osalta se osallistuu 
palvelujen kaupallistamiseen, mukaan 
lukien tarvittavan markkina-analyysin 
toteuttaminen;

c) järjestelmien käytön osalta se osallistuu 
palvelujen kaupallistamiseen, mukaan 
lukien tarvittavan markkina-analyysin 
toteuttaminen, ja varmistaa 
sosioekonomisten etujen maksimoinnin;

Or. en

Tarkistus 156
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) se varmistaa ohjelmien 
sosioekonomisten etujen maksimoinnin 
muun muassa:
i) laatimalla suunnitelman ja 
hallinnoimalla suunnitelmaa, joka 
perustuu eri sovellusmarkkinoiden 
ensisijaisiin tavoitteisiin siten, että 
hyväksytään sovellusalakohtainen 
etenemissuunnitelma;
ii) määrittämällä alat, joilla GNSS-
järjestelmän käyttämisellä voitaisiin 
toteuttaa toimia, jotka edistävät 
sosioekonomisia etuja, ja esittämällä 
komissiolle suuntaviivat sääntelytoimiksi, 
jotka voitaisiin ottaa käyttöön EU:n 
tasolla tai mukauttaa siten, että mainittuja 
etuja voidaan hyödyntää;
iii) laatimalla standardointia ja 
sertifiointia koskevan 
etenemissuunnitelman, kun se on unionin 
edun mukaista, sekä panemalla sen 
täytäntöön yhteistyössä 
standardointijärjestöjen ja ilmoitettujen 
laitosten kanssa;
iv) hallinnoimalla EGNNS-järjestelmälle 
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osoitettuja T&K-määrärahoja, joilla 
tuetaan satelliittinavigointimarkkinoiden 
sovellusten ja palvelujen kehittämistä ja 
käyttämistä siten, että erityisenä 
painopisteenä ovat pk-yritykset, 
mainittuun tarkoitukseen varatut 
Horisontti 2020 -ohjelman resurssit 
mukaan luettuina;
v) toteuttamalla toimia, joiden tavoitteena 
on EGNSS-teknologian käyttöönotto 
kaikkialla EU:n alueella, EGNSS:n 
sovellusten ja palvelujen tiettyihin osiin 
keskittyvien eurooppalaisten 
huippuosaamiskeskusten määrittäminen 
ja yhdistäminen, keskusten verkoston 
hallinta sekä julkisten viranomaisten, 
yliopistojen, tutkimuskeskusten, 
käyttäjäyhteisöjen ja teollisuuden 
asiantuntemuksen hyödyntäminen siten, 
että erityisesti keskitytään pk-yrityksiin.

Or. en

Tarkistus 157
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) se varmistaa ohjelmien sosiaalisten ja 
taloudellisten etujen maksimoinnin muun 
muassa:
i) toimimalla yhdessä ja ylläpitämällä 
jatkuvaa vuoropuhelua komission 
vastaavien pääosastojen ja unionin 
virastojen kanssa, jotta varmistetaan 
EGNOS/Galileon hyödyntämisen 
synergiat asiaankuuluvien unionin 
politiikkojen (merenkulku, liikenne, 
energia, väestönsuojelu jne.) yhteydessä;
ii) suunnittelemalla ja panemalla 
täytäntöön toimenpiteitä, jotka soveltuvat 
stimuloimaan sovellusten kehittämistä eri 
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teollisuuden aloilla (vuorovaikutus) 
erityisesti muiden alojen kuin 
avaruussektorin käyttöön ja siten 
nopeuttamaan loppupään markkinoiden 
kehitystä Euroopan tasolla;
iii) varmistamalla synergian 
asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja 
aloitteiden kanssa, mukaan luettuina 
sopimukset, joilla velvoitetaan relevantit 
unionin organisaatiot harkitsemaan 
GNSS-teknologioiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 158
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

d) se huolehtii myös muista ohjelmiin 
liittyvistä erityistehtävistä, joita komissio 
voi sille osoittaa asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisen tehtävien siirtoa 
koskevan päätöksen perusteella 
hyväksytyllä tehtävien siirtoa koskevalla 
sopimuksella ja joita ovat esimerkiksi

d) se huolehtii ... päivään ... kuuta ... 
mennessä [18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta] myös muista ohjelmiin 
liittyvistä erityistehtävistä, joita komissio 
voi sille osoittaa asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisen tehtävien siirtoa 
koskevan päätöksen perusteella 
hyväksytyllä tehtävien siirtoa koskevalla 
sopimuksella ja joita ovat esimerkiksi

Or. en

Tarkistus 159
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan GNSS-viraston on 
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esitettävä komissiolle vuosittain 
riippumattoman arvioijan kertomus 
viraston ohjelmanhallintajärjestelmien 
ja -tekniikoiden laadusta.

Or. en

Tarkistus 160
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan GNSS-viraston on 
käytettävä tehtäviensä täytäntöönpanon 
valvontaan parhaiden käytäntöjen 
mukaisia projektinhallintajärjestelmiä 
ja -tekniikoita.

Or. en

Tarkistus 161
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan GNSS-viraston on 
esitettävä Euroopan parlamentille ja 
35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
komitealle vuosittain riippumattoman 
arvioijan kertomus viraston 
ohjelmanhallintajärjestelmien 
ja -tekniikoiden laadusta.

Or. en
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Tarkistus 162
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäljempänä 35 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua komiteaa 
kuullaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta tehtävien siirtoa koskevasta 
päätöksestä 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Komitealle ilmoitetaan 
komission edustaman unionin ja Euroopan 
GNSS-viraston välillä tehtävästä tehtävien 
siirtoa koskevista sopimuksista.

3. Jäljempänä 35 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettua komiteaa 
kuullaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta tehtävien siirtoa koskevasta 
päätöksestä 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Euroopan parlamentille ja
komitealle ilmoitetaan komission 
edustaman unionin ja Euroopan GNSS-
viraston välillä tehtävistä tehtävien siirtoa 
koskevista sopimuksista.

Or. en

Tarkistus 163
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle merkittävien 
hankintatarjousten arvioinnin 
väliaikaisista ja lopullisista tuloksista sekä 
sopimuksista, jotka Euroopan GNSS-
viraston on määrä tehdä yritysten kanssa.

Or. en

Tarkistus 164
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio tekee Galileo-ohjelman 
rakennus- ja käyttöönottovaihetta varten 
Euroopan avaruusjärjestön kanssa 
tehtävien siirtoa koskevan sopimuksen, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti 
jälkimmäisen tehtävät erityisesti 
järjestelmän suunnittelun ja hankinnan 
osalta. Sopimus Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa tehdään 
komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tekemän tehtävien siirtoa koskevan 
päätöksen nojalla.

Or. en

Tarkistus 165
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seuranta- ja valvontatoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi kustannusten ennakointi- ja 
seurantamalli, säännöllinen tiedottaminen
komissiolle kustannuksista, ja jos 
talousarvion mukaisten ja toteutuneiden 
kustannusten välinen ero on suuri, 
korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
infrastruktuurien valmistuminen 
osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Seuranta- ja valvontatoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi kustannusten ennakointi- ja 
seurantamalli, säännöllinen tiedottaminen
myös komissiolta Euroopan parlamentille
kustannuksista, ja jos talousarvion 
mukaisten ja toteutuneiden kustannusten 
välinen ero on suuri, korjaavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
infrastruktuurien valmistuminen 
osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Or. ro

Tarkistus 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelmien käyttövaiheen osalta 
Euroopan GNSS-virasto sopii Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa 
työskentelyjärjestelyistä, jotka ovat 
tarpeen niiden tämän asetuksen 
mukaisten tehtävien täyttämistä varten 
tässä vaiheessa. Näissä järjestelyissä 
käsitellään myös Euroopan 
avaruusjärjestön tehtävää tämän vaiheen 
aikana ja sen yhteistyötä Euroopan 
GNSS-viraston kanssa, erityisesti 
seuraavilta osin:
a) toimintaperiaate, suunnittelu, seuranta, 
validointi ja hankinnat järjestelmien 
tulevien sukupolvien kehittämisen 
puitteissa;
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b) tekninen tuki järjestelmien nykyisten 
sukupolvien käytön ja huollon puitteissa.
Komissio ilmoittaa näistä työskentelyä 
koskevista järjestelyistä ja kaikista niihin 
tehtävistä muutoksista Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 168
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan avaruusjärjestön ja 
Euroopan GNSS-viraston välinen 
yhteistyö perustuu 
työskentelyjärjestelyihin, mukaan 
luettuna tehtävien täydellinen siirtäminen 
Euroopan GNSS-virastolta Euroopan 
avaruusjärjestölle. Mainitut järjestelyt 
koskevat erityisesti Euroopan 
avaruusjärjestön osuutta seuraavissa:
a) toimintaperiaate, suunnittelu, 
hankinnat, seuranta ja validointi 
järjestelmien tulevien sukupolvien 
kehittämisen puitteissa;
b) tekninen tuki järjestelmien nykyisten 
sukupolvien käytön ja huollon puitteissa.
Mainituista työskentelyä koskevista 
järjestelyistä ja kaikista niihin tehtävistä 
muutoksista ilmoitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 170
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ilmoittaa 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle komitealle
hankintatarjousten arvioinnin väliaikaisista 
ja lopullisista tuloksista sekä sopimuksista, 
jotka Euroopan avaruusjärjestön on määrä 
tehdä yritysten kanssa.

4. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle merkittävien
hankintatarjousten arvioinnin väliaikaisista 
ja lopullisista tuloksista sekä sopimuksista, 
jotka Euroopan avaruusjärjestön on määrä 
tehdä yritysten kanssa.

Or. en

Tarkistus 172
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ilmoittaa 35 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle komitealle
hankintatarjousten arvioinnin väliaikaisista 
ja lopullisista tuloksista sekä sopimuksista, 
jotka Euroopan avaruusjärjestön on määrä 
tehdä yritysten kanssa.

4. Komissio ilmoittaa budjettivallan 
käyttäjälle hankintatarjousten arvioinnin 
väliaikaisista ja lopullisista tuloksista sekä 
sopimuksista, jotka Euroopan 
avaruusjärjestön on määrä tehdä yritysten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 173
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vältetään mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista;

b) vältetään mahdollista hallitsevan aseman 
väärinkäyttöä ja riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista;

Or. ro
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Tarkistus 174
Christine De Veyrac

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käytetään aiheellisissa tapauksissa 
useampia toimituslähteitä kahteen 
tarjoukseen perustuvalla 
hankintamenettelyllä, joka olisi 
mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa 
asetettava erityiseksi valintaperusteeksi 
tarjouspyynnöissä; 

Or. fr

Perustelu

Esittelijän tarkistusta olisi tuettava. Samalla olisi avoimuuden nimissä säädettävä, että 
kaikille sidosryhmille ilmoitetaan tämän menetelmän käytöstä, kun tarjouspyyntö julkaistaan.

Tarkistus 175
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käytetään mahdollisuuksien mukaan 
useampia toimituslähteitä;

Or. en

Tarkistus 176
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Monivaiheisiin ehdollisiin sopimuksiin 
sisältyy kiinteämääräinen osa ja sitä 
vastaava määrärahasitoumus sekä yksi tai 
useampi tiettyjen ehtojen mukaan 
toteutettava osa. Hankinta-asiakirjoissa 
mainitaan monivaiheisiin ehdollisiin 
hankintasopimuksiin sisältyvät osatekijät.
Asiakirjoissa määritellään erityisesti 
kuhunkin osaan liittyvien suoritusten 
kohde, hinta tai yksityiskohtaiset säännöt 
sen määrittämiseksi sekä suoritusten 
toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

2. Monivaiheisiin ehdollisiin sopimuksiin 
sisältyy kiinteämääräinen osa ja sitä 
vastaava määrärahasitoumus ja sitoumus 
toteuttaa kyseiseen osaan liittyvät urakat 
ja palvelut sekä yksi tai useampi tiettyjen
talousarvio- ja toteutusehtojen mukaan 
toteutettava osa. Hankinta-asiakirjoissa 
mainitaan monivaiheisiin ehdollisiin 
hankintasopimuksiin sisältyvät osatekijät.
Asiakirjoissa määritellään erityisesti 
kuhunkin osaan liittyvien suoritusten 
kohde, hinta tai yksityiskohtaiset säännöt 
sen määrittämiseksi sekä suoritusten 
toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

Or. ro

Tarkistus 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos hankintaviranomainen huomaa, 
että johonkin tiettyyn osaan liittyviä 
urakoita ja palveluja ei ole suoritettu, se 
voi vaatia vahingonkorvausta ja irtisanoa 
sopimuksen.

Or. ro

Tarkistus 178
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Päinvastoin kuin sopimuksessa, jossa 
korvaus suoritetaan lopputuloksen 
perusteella ja jonka hinta tai hinnan 
määrittämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt vahvistetaan alustavasti hankintaan 
liittyvissä sopimusasiakirjoissa, todellisten 
kustannusten perusteella korvattavassa 
sopimuksessa korvausperusteena ovat 
käytetyt resurssit, ei lopullinen tuote tai 
palvelu. Maksettava hinta muodostuu 
toimeksisaajalle sopimuksen 
toteuttamisessa aiheutuneiden todellisten 
kustannusten eli esimerkiksi sopimuksen 
täyttämisen edellyttämien työvoima- ja 
materiaalikustannusten, 
kulutushyödykkeistä johtuvien 
kustannusten sekä laitteiden ja 
infrastruktuurin käytöstä aiheutuneiden 
kustannusten kokonaismäärän 
korvaamisesta. Näiden kustannusten lisäksi 
korvataan joko kiinteä määrä, joka kattaa 
yleiskustannukset ja voiton, tai määrä, 
johon sisältyvät yleiskustannukset ja 
tulostavoitteiden täyttämiseen ja 
aikataulun noudattamiseen perustuva 
kannustuspalkkio.

Päinvastoin kuin sopimuksessa, jossa 
korvaus suoritetaan lopputuloksen 
perusteella ja jonka hinta tai hinnan 
määrittämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt vahvistetaan alustavasti hankintaan 
liittyvissä sopimusasiakirjoissa, todellisten 
kustannusten perusteella korvattavassa 
sopimuksessa korvausperusteena ovat 
käytetyt resurssit, ei lopullinen tuote tai 
palvelu. Maksettava hinta muodostuu 
toimeksisaajalle sopimuksen 
toteuttamisessa aiheutuneiden todellisten 
kustannusten eli esimerkiksi sopimuksen 
täyttämisen edellyttämien työvoima- ja 
materiaalikustannusten, 
kulutushyödykkeistä johtuvien 
kustannusten sekä laitteiden ja 
infrastruktuurin käytöstä aiheutuneiden 
kustannusten kokonaismäärän 
korvaamisesta. Näiden kustannusten lisäksi 
korvataan kiinteä määrä, joka kattaa 
yleiskustannukset.

Or. ro

Tarkistus 179
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Todellisten kustannusten korvaamiseen 
kokonaan tai osittain perustuvan 
sopimuksen enimmäishinta on korkein 
mahdollinen maksettava hinta. Se voidaan 
ylittää ainoastaan asianmukaisesti 
perustelluissa poikkeustapauksissa ja 

3. Todellisten kustannusten korvaamiseen 
kokonaan tai osittain perustuvan 
sopimuksen enimmäishinta on korkein 
mahdollinen maksettava hinta.
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hankintaviranomaisen 
ennakkohyväksynnällä.

Or. ro

Tarkistus 180
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen arvo on enintään 15 prosenttia 
alun perin sovittua suurempi;

Or. ro

Tarkistus 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää 
jokaista tarjoajaa teettämään osan
sopimuksen kohteesta sen eri tasojen 
osalta alihankintana yrityksissä, jotka 
eivät kuulu tarjoajan kanssa samaan 
ryhmään. Tämä alihankinnan 
vähimmäisosuus ilmoitetaan 
vaihteluvälinä, jolle annetaan vähimmäis-
ja enimmäisprosenttiosuus. Vaihteluväli 
määräytyy suhteessa sopimuksen 
kohteeseen ja arvoon sekä asianomaisen 
toimialan luonteeseen, erityisesti 
todettuun kilpailutilanteeseen ja teolliseen 
potentiaaliin.

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
tarjoajaa teettämään osa sopimuksen 
kohteesta kilpailuttamalla asianmukaisilla 
alihankintatasoilla yrityksiä, jotka eivät 
kuulu tarjoajan kanssa samaan ryhmään.

Or. en
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Tarkistus 182
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii monivuotisen työohjelman, 
johon sisältyvät 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
vahvistettuihin Galileo- ja EGNOS-
ohjelmien tavoitteisiin pääsemiseksi 
tarvittavat tärkeimmät toimet, alustava 
talousarvio ja aikataulu.

Komissio laatii 34 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä monivuotisen 
työohjelman, johon sisältyvät 1 artiklan 
4 ja 5 kohdassa vahvistettuihin Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmien tavoitteisiin 
pääsemiseksi tarvittavat tärkeimmät toimet, 
alustava talousarvio ja aikataulu.

Or. en

Tarkistus 183
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy monivuotisen 
työohjelman pohjalta vuotuisen 
työohjelman, joka käsittää suunnitelman 
monivuotisen työohjelman ja vastaavan 
rahoituksen toteuttamisesta.

Komissio hyväksyy 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen
monivuotisen työohjelman pohjalta 
vuotuisen työohjelman, joka käsittää 
suunnitelman monivuotisen työohjelman ja 
vastaavan rahoituksen toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 184
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanotoimet hyväksytään 
35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 185
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hoitaakseen 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut teknisluontoiset tehtävät 
komissio voi käyttää tarvitsemaansa apua, 
jota voivat antaa varsinkin avaruusalan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
asiantuntijat, riippumattomat asiantuntijat
sekä sellaiset tahot, jotka pystyvät 
antamaan selvityksiä ja puolueettomia 
lausuntoja ohjelmien etenemisestä.

Hoitaakseen 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut teknisluontoiset tehtävät 
komissio voi käyttää tarvitsemaansa apua
ja varsinkin avaruusalan toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten valmiuksia ja 
asiantuntijoita sekä apua, jota voivat 
antaa riippumattomat asiantuntijat ja tahot, 
jotka pystyvät antamaan selvityksiä ja 
puolueettomia lausuntoja ohjelmien 
etenemisestä.

Or. fr

Tarkistus 186
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio huolehtii siitä, että 
henkilötietojen ja yksityisyyden suoja 
taataan järjestelmiä suunniteltaessa ja
toteutettaessa ja että asianmukaiset takeet 
tästä sisällytetään järjestelmiin.

1. Komissio huolehtii siitä, että 
henkilötietojen ja yksityisyyden suoja 
taataan kaikkina aikoina järjestelmiä 
suunniteltaessa, täytäntöönpantaessa ja
käytettäessä ja että riittävät takeet tästä 
sisällytetään järjestelmiin.
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Or. en

Tarkistus 187
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
alustavan talousarvioesityksen esittämisen 
yhteydessä kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta. Kertomuksen tulee 
sisältää ohjelman täytäntöönpanoa varten 
toteutettujen tai toteutettavien toimintojen 
rahoituksen yksityiskohtainen 
budjettijakauma.

Or. en

Tarkistus 188
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 190
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksen tulee sisältää kaikki 
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tarvittavat tiedot ohjelmien yhteydessä 
noudatetusta riskien ja kustannusten 
hallinnasta.

Or. en

Tarkistus 191
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden asianmukaisuutta sekä 
toimenpiteiden vaikutusta älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
unionin ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Siinä otetaan huomioon 
aikaisempien toimenpiteiden pitkän 
aikavälin vaikutuksia koskevien arviointien 
tulokset.

Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa
alan teknologista kehitystä,
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden asianmukaisuutta sekä 
toimenpiteiden vaikutusta älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
unionin ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Siinä otetaan huomioon 
aikaisempien toimenpiteiden pitkän 
aikavälin vaikutuksia koskevien arviointien 
tulokset.

Or. ro

Tarkistus 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 ja 14 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi
1 päivästä tammikuuta 2014.

2. Siirretään 5 ja 14 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle viiden vuoden ajaksi 1 päivästä 
tammikuuta 2014. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen seitsemän vuoden 
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pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä tämän direktiivin 
voimaantulosta alkaen.

Or. ro

Tarkistus 193
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 ja 14 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
1 päivästä tammikuuta 2014.

2. Siirretään 5, 6, 13, 14 ja 26 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 194
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5 ja 14 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5, 6, 13, 14 ja 
26 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
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voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 195
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 5 ja 14 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 5, 6, 13, 14 ja 26 artiklan
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 196
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön edustajat voivat osallistua
komitean työhön tarkkailijoina sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin edellytyksin.

4. Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön edustajien on 
osallistuttava komitean työhön 
tarkkailijoina sen työjärjestyksessä 
vahvistetuin edellytyksin.
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