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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0814),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0464/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni, eelarvekomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjon arvamusi 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa satelliitnavigatsioonipoliitika 
eesmärk on anda Euroopa Liidule kaks 
satelliitnavigatsioonisüsteemi: EGNOS ja 
programmi Galileo raames loodud süsteem 
(edaspidi „süsteemid”). Need süsteemid on 
seotud vastavate programmidega EGNOS 
ja Galileo (edaspidi „programmid”). 
Mõlemad infrastruktuurid hõlmavad
satelliite ja maajaamade võrku.

(1) Euroopa satelliitnavigatsioonipoliitika 
eesmärk on anda Euroopa Liidule kaks 
satelliitnavigatsioonisüsteemi: EGNOS ja 
programmi Galileo raames loodud süsteem 
(edaspidi „süsteemid”). Need süsteemid on 
seotud vastavate programmidega EGNOS 
ja Galileo (edaspidi „programmid”). 
Mõlemad infrastruktuurid kasutavad
satelliite ja maajaamade võrku.
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Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Programmi EGNOS eesmärk on 
parandada olemasolevate ülemaailmsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide (edaspidi 
„GNSS” – Global Navigation Satellite 
Systems) signaali kvaliteeti.

(3) Programmi EGNOS eesmärk on 
parandada mitmesuguste ülemaailmsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide (edaspidi 
„GNSS” – Global Navigation Satellite 
Systems) signaali kvaliteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Programm EGNOS on kasutusetapis 
alates selle „avatud teenuse” ja 
„ohutusteenuse” („Safety of Life”) 
toimivaks kuulutamisest vastavalt 2009. 
aasta oktoobris ja 2011. aasta märtsis. Kuid 
puudulik geograafiline ulatus ei võimalda 
paljudel liidu piirkondadel EGNOSe 
raames pakutavaid teenuseid kasutada. 
Seetõttu tuleb esmajärjekorras tagada, et 
liikmesriikide territoorium oleks 
hõlmatud. Samuti oleks asjakohane 
laiendada leviala kandidaatriikide 
territooriumile ning ühtse Euroopa taeva 
ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud 
kolmandate riikide territooriumile. 
Laiendamine kolmandate riikide 
territooriumile ei tohiks põhjustada 
viivitusi leviala laiendamisel Euroopa 
Liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tähtis on tagada, et mõlema 
programmi raames pakutavate teenuste 
kasutuselevõtmisel ei oleks takistusi. 
Niisuguseks takistuseks võiks olla mõnede 
teenuste eest tasu nõudmine. Sellega 
arvestades oleks asjakohane, et 
ohutusteenuseid pakutaks tasuta. Sama 
lähenemist tuleks kohaldada ka avalike 
reguleeritud teenuste kasutamisel 
liikmesriikide ja teatavate Euroopa Liidu 
organite poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuivõrd programme rahastab 
täielikult liit, tuleb sätestada, et ta on kogu 
nende programmide raames loodud või 
arendatud materiaalse ja immateriaalse 
vara omanik. Selleks et oleks täielikult 
tagatud kõikidest omandiga seotud 
põhiõigustest kinnipidamine, tuleks jõuda 
vajalike kokkulepeteni praeguste 
omanikega, eriti nendes osades, mis on 
infrastruktuuride ja nende turvalisuse jaoks 
kõige olulisemad. Et hõlbustada 
satelliitnavigatsiooni vastuvõttu turgudel, 
tuleks tagada, et kolmandatel isikutel oleks 
optimaalsed võimalused kasutada 
programmidest tulenevaid ja Euroopa 
Liidule kuuluvaid intellektuaalomandi 
õigusi, eelkõige sotsiaal-majanduslikul 
tasandil.

(12) Kuivõrd programme rahastab 
täielikult liit, tuleb sätestada, et ta on kogu 
nende programmide raames loodud või 
arendatud materiaalse ja immateriaalse 
vara omanik. Selleks et oleks täielikult 
tagatud kõikidest omandiga seotud 
põhiõigustest kinnipidamine, tuleks jõuda 
vajalike kokkulepeteni praeguste 
omanikega, eriti nendes osades, mis on 
infrastruktuuride ja nende turvalisuse jaoks 
kõige olulisemad. Et hõlbustada 
satelliitnavigatsiooni vastuvõttu turgudel, 
tuleks tagada, et kolmandatel isikutel oleks 
optimaalsed võimalused kasutada 
programmidest tulenevaid ja Euroopa 
Liidule kuuluvaid intellektuaalomandi 
õigusi, eelkõige sotsiaal-majanduslikul 
tasandil. Komisjon peaks tagama, et ta 
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saab programmide raames tehtud tööst 
tulenevaid intellektuaalomandiõigusi 
kolmandatele isikutele üle anda või 
litsentsida, kui see juhtumipõhise 
hinnangu tulemusel asjakohaseks osutub.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Väljaspool programme loodud või 
arendatud vara ei kuulu käesolevas 
määruses sätestatud omandisätete alla. 
Kuid niisugune vara võib olla 
programmide toimimiseks oluline. Et 
ergutada uue tehnoloogia arendamist 
väljaspool programme, peaks komisjon 
julgustama kolmandaid isikuid juhtima 
tema tähelepanu niisugustele olulistele 
varadele ja kui see on programmide jaoks 
kasulik, kokku leppima nende 
asjakohases kasutamises.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Vastavalt komisjoni 29. juuni 2011. 
aasta ettepanekule [otsustasid] Euroopa 
Parlament ja nõukogu eraldada 
maksimaalselt [7897] miljoni euro suuruse 
summa (jooksevhindades) programmidega 
seotud toimingute rahastamiseks 
ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Tuleb märkida, et 
need toimingud hõlmavad süsteemide ja 
nende toimimise kaitset, sealhulgas 
satelliitide orbiidile saatmise ajal. Seega 
võiks teenuste kasutamist ja nende 
turvalisuse tagamist, kaasa arvatud 
teenuseid, mida osutatakse kosmose 
olukorrast ülevaate omamise süsteemi 
(Space Situational Awareness) kaudu, 
rahastada programmidele eraldatud 
eelarvevahenditest ning võttes arvesse 
võimalusi, mis on seotud kulude range 
haldamisega ning eespool nimetatud 
kogusummaga, mis on kindlaks määratud 
nõukogu määruse XYZ (millega 
kehtestatakse finantsraamistik 
ajavahemikuks 2014–2020) artikliga [x]. 
Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programmide jätkamiseks 
rahastamispakett, mis on peamiseks 
juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
xx/yy/201z (eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
punkti [17] ja nõukogu [29. juuni 2011. 
aasta määruse ettepaneku] (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014-2020)12 

artikli 14 tähenduses.

(15) Vastavalt komisjoni 29. juuni 2011. 
aasta ettepanekule [otsustasid] Euroopa 
Parlament ja nõukogu eraldada 
maksimaalselt [7897] miljoni euro suuruse 
summa (jooksevhindades) programmidega 
seotud toimingute rahastamiseks 
ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020. Selguse huvides ja 
kulude kontrolli all hoidmiseks tuleks see 
üldine summa jaotada eri kategooriateks. 
Paindlikkuse säilitamiseks peaks 
komisjonil siiski olema võimalik 
vahendeid ühest kategooriast teise üle 
kanda. Programmi toimingud peaksid 
hõlmama ka süsteemide ja nende 
toimimise kaitset, sealhulgas satelliitide 
orbiidile saatmise ajal. Seega võiks 
teenuste kasutamist ja nende turvalisuse 
tagamist, kaasa arvatud teenuseid, mida 
osutatakse kosmose olukorrast ülevaate 
omamise süsteemi (Space Situational 
Awareness) kaudu, rahastada 
programmidele eraldatud 
eelarvevahenditest ning võttes arvesse 
võimalusi, mis on seotud kulude range 
haldamisega ning eespool nimetatud 
kogusummaga, mis on kindlaks määratud 
nõukogu määruse XYZ (millega 
kehtestatakse finantsraamistik 
ajavahemikuks 2014–2020) artikliga [x]. 
Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programmide jätkamiseks 
rahastamispakett, mis on peamiseks 
juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
xx/yy/201z (eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
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punkti [17] ja nõukogu [29. juuni 2011. 
aasta määruse ettepaneku] (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014-2020)12 

artikli 14 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Väga oluline on optimeerida 
süsteemide raames pakutavate teenuste 
kasutamist, tagada liidu tehtud 
investeeringute sotsiaal-majanduslik 
tasuvus ja suurendada liidu ettevõtjate 
oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas.
See peaks olema toimingute eesmärk, mis 
on seotud programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega ja peaksid hõlmama 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
tehtavat ning programmidega seotud tööd.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Süsteemide loodud tulu saaja peaks 
olema Euroopa Liit ning seda tuleks 
kasutada programmide toetuseks. 
Eelkõige tuleks seda kasutada toimingute 
rahastamiseks, mille eesmärk on 
programmide sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimine. Peale selle võiks 
kõikides erasektori ettevõtjatega sõlmitud 
lepingutes sätestada tulude jagamise 
mehhanismi.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008),14 et 
see tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi turvalisusega, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 
reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning agentuuri panusega 
süsteemide turustamisse. Agentuur võiks 
täita ka ülesandeid, mida komisjon usaldab 
talle ühe või mitme 
delegeerimiskokkuleppe raames, mis 
hõlmavad mitmesuguseid muid 
programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamise ning rakenduste ja 
teenuste müügi edendamisega 
satelliitraadionavigatsiooni turul. Selleks 
et komisjon saaks liidu esindajana täiel 
määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008), et see 
tagaks programmide Galileo ja EGNOS 
eesmärkide saavutamise ja täidaks 
teatavaid ülesandeid, mis on seotud 
programmide nõuetekohase täitmisega. See 
on ELi asutus, mis määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 185 kohase asutusena 
peab täitma liidu asutuste suhtes kehtivaid 
kohustusi. Agentuurile tuleks usaldada 
teatavad ülesanded, mis on seotud 
programmi julgeolekuga, agentuuri 
võimaliku määramisega avaliku 
reguleeritud teenuse eest vastutavaks 
asutuseks ning pakutavate teenuste 
edendamise ja turustamisega. Ühtlasi 
peaks agentuur looma tihedad sidemed 
programmide raames pakutavate teenuste 
kasutajate ja potentsiaalsete kasutajatega 
ning koguma teavet nende nõudmiste ja 
satelliitnavigatsioonituru arengu kohta. 
Lisaks peaks agentuur juhtima 
tähelepanu valdkondadele, kus eeskirju 
võiks kohandada või kasutusele võtta uusi 
eeskirju, et GNSSi võimalusi paremini ära 
kasutada, ning täitma ülesandeid, mille 
eesmärk on programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimine. Agentuur võiks täita ka 
ülesandeid, mida komisjon usaldab talle 
ühe või mitme delegeerimiskokkuleppe 
raames, mis hõlmavad mitmesuguseid 
muid programmidega seotud eriülesandeid, 
sealhulgas ülesandeid, mis on seotud 
süsteemide kasutamisega. Selleks et 
komisjon saaks liidu esindajana täiel 
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määral oma kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Galileo programmi 
kasutuselevõtuetapi ajaks peaks liit 
sõlmima Euroopa Kosmoseagentuuriga 
delegeerimiskokkuleppe, milles määrataks 
kindlaks agentuuri ülesanded selles 
etapis. Et komisjon saaks liidu esindajana 
täiel määral oma kontrollivolitusi täita, 
peaksid delegeerimiskokkulepped 
sisaldama Euroopa Kosmoseagentuurile 
eraldatud vahendite haldamise 
üldtingimusi, võimaldades samal ajal 
piisava paindlikkuse, et agentuur saaks 
tõhusalt oma tehnilisi ülesandeid täita. 
Kuivõrd tegemist on täielikult liidu 
rahastatud toimingutega, peaksid need 
tingimused tagama sama ulatusliku 
kontrolli, nagu oleks nõutav juhul, kui 
Euroopa Kosmoseagentuur oleks ELi 
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kasutusetapiks peaks Euroopa 
GNSSi Agentuur sõlmima Euroopa 
Kosmoseagentuuriga töökokkulepped, 
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milles määrataks kindlaks viimase 
ülesanded süsteemide uue põlvkonna 
väljatöötamisel ning tehnilise abi 
andmisel seoses kasutusel oleva 
süsteemide põlvkonnaga. Sellega seoses 
tuleks märkida, et süsteemide 
arendamisega seotud uurimis- ja 
tehnoloogiaarendustööd rahastatakse 
programmi Horisont 2020 raames.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna programme rahastab liit, peaksid 
programmide raames tehtavad riigihanked 
vastama riigihangete suhtes kehtivatele 
liidu eeskirjadele ja nende eesmärk peaks 
olema eeskätt tagada kulutuste otstarbekus, 
hoida kulusid kontrolli all, leevendada 
riske, suurendada tõhusust ja vähendada 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Kõikides 
liikmesriikides tuleks püüda tagada avatud 
ja õiglane konkurents kogu tööstustarnete 
ahelas ning tasakaalustatud 
osalemisvõimaluste pakkumine kõikide 
tasandite ettevõtjatele erinevates 
tegevusvaldkondades, eelkõige uutele 
turuletulijatele ning väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (edaspidi „VKEd”). 
Vältida tuleks võimalikku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja pikaajalist 
sõltumist üksikutest tarnijatest. Programmi 
riskide leevendamiseks, üksikutest 
tarnijatest sõltumise vältimiseks ja parema 
kontrolli tagamiseks programmide ja nende 
kulude ning ajakavade üle tuleks vajaduse 
piires kasutada mitut tarnijat. Liidu 
ettevõtjatel peaks olema lubatud kasutada 
teatavate komponentide ja teenuste puhul 
liiduväliseid allikaid, kui on tõendatud 
nende olulised eelised kvaliteedi ja kulude 

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

osas, võttes siiski arvesse programmide 
strateegilisust ja Euroopa Liidu turva- ja 
ekspordikontrollinõudeid. Programmidesse 
tehtud investeeringud ning tööstuslikud 
kogemused ja oskused, sealhulgas 
programmide määratlemis- ning arendus-
ja valideerimisetappidel saadud kogemused 
ja oskused, tuleb maksimaalselt ära 
kasutada, kindlustades samas, et ei rikuta 
konkureeriva pakkumise eeskirju. Pidades 
meeles kosmosetööstuse eristruktuuri ja 
strateegilist väärtust, on ühtlasi vaja 
hankeprotsessis tähelepanu pöörata liidu 
kosmosesektori tootmisvõime 
säilitamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi Galileo raames loodud 
süsteem on autonoomne ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSSi) 
infrastruktuur, mis hõlmab rühma satelliite 
ja maajaamade ülemaailmset võrku.

2. Programmi Galileo raames loodud 
süsteem on spetsiaalselt tsiviileesmärkidel 
välja töötatud autonoomne ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSSi) 
infrastruktuur, mis hõlmab rühma satelliite 
ja maajaamade ülemaailmset võrku.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakkuda ohutusteenust (nn „Safety of 
Life Service” ehk SoL), mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega. Teenus rahuldab ka teatavates 
sektorites tekkivaid vajadusi seoses 
katkematuse, kättesaadavuse ja täpsusega 
ning sisaldab funktsiooni, mis võimaldab 
teavitada kasutajat süsteemis esinevast 
häirest;

(b) pakkuda tasuta ohutusteenust (nn 
„Safety of Life Service” ehk SoL), mis on 
suunatud kasutajatele, kelle jaoks ohutus 
on elulise tähtsusega. Teenus rahuldab ka 
teatavates sektorites tekkivaid vajadusi 
seoses katkematuse, kättesaadavuse ja 
täpsusega ning sisaldab funktsiooni, mis 
võimaldab teavitada kasutajat süsteemis 
esinevast häirest;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakkuda avalikke reguleeritud 
teenuseid (nn „Public Regulated Service” 
ehk PRS), mis on ette nähtud üksnes 
valitsuselt loa saanud kasutajatele ning 
kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 
rakenduste puhul, kus on oluline tagada 

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

katkematu teenus. Need teenused 
kasutavad tugevaid ja krüpteeritud signaale 
ja neid pakutakse tasuta liikmesriikidele 
ning liidu institutsioonidele, kaasa 
arvatud Euroopa välisteenistus;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuda ohutusteenust (nn „Safety of 
Life Service” ehk SoL), mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega. Kõnealune teenus rahuldab 
eelkõige teatavates sektorites tekkivaid 
vajadusi seoses katkematuse, 
kättesaadavuse ja täpsusega ning sisaldab 
funktsiooni, mis võimaldab teavitada 
kasutajat süsteemis esinevast häirest 
levialal.

(c) pakkuda tasuta ohutusteenust (nn 
„Safety of Life Service” ehk SoL), mis on 
suunatud kasutajatele, kelle jaoks ohutus 
on elulise tähtsusega. Kõnealune teenus 
rahuldab eelkõige teatavates sektorites 
tekkivaid vajadusi seoses katkematuse, 
kättesaadavuse ja täpsusega ning sisaldab 
funktsiooni, mis võimaldab teavitada 
kasutajat süsteemis esinevast häirest 
levialal.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) arendus- ja valideerimisetapp, mis 
hõlmab esimeste satelliitide valmistamist ja 
orbiidile saatmist, esimest maapealsete 
infrastruktuuride paigaldamist ning kõiki 
töid, mis on vajalikud süsteemi 
hindamiseks orbiidil. Eesmärgiks on viia 
see etapp lõpule 2013. aastal;

(b) arendus- ja valideerimisetapp, mis 
peaks lõppema 2013. aastal ja mis hõlmab 
esimeste satelliitide valmistamist ja 
orbiidile saatmist, esimest maapealsete 
infrastruktuuride paigaldamist ning kõiki 
töid, mis on vajalikud süsteemi 
hindamiseks orbiidil;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasutuselevõtuetapp, mis hõlmab 
kõikide kosmoses asuvate ja maapealsete 
infrastruktuuride paigaldamist ja kaitset 

(c) kasutuselevõtuetapp, mis peaks 
lõppema 2020. aastal ning mis hõlmab 
kõikide kosmoses asuvate ja maapealsete 
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ning selle paigaldamisega seotud 
toiminguid, samuti ettevalmistusi 
kasutusetapiks. Eesmärk on, et see etapp, 
mis algas 2008. aastal, jõuaks lõpule 2020. 
aastal;

infrastruktuuride paigaldamist ja kaitset 
ning selle paigaldamisega seotud 
toiminguid, samuti ettevalmistusi 
kasutusetapiks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kasutusetapp, mis hõlmab põhitegevust, 
sealhulgas infrastruktuuri haldamist,
süsteemi hooldust, pidevat täiustamist ja 
kaitset, programmiga seotud 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid
ning artikli 1 lõikes 4 osutatud teenuste ja 
nende põhjal väljatöötatud rakenduste ja 
teenuste osutamist, edendamist ja 
turustamist, süsteemi edasiarendamise ja
tulevaste põlvkondadega seotud arendus-
ja kasutuselevõtutegevust, kaasa arvatud 
hanked, samuti kõiki muid toiminguid, 
mis on vajalikud süsteemi arendamiseks ja 
programmi nõuetekohase toimimise 
tagamiseks. See etapp algab 2014. aastal
esimeste teenuste osutamisega. Täielik 
tegevusvõime saavutatakse 2020. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemi EGNOS kasutamine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Süsteemi EGNOS kasutamine hõlmab 
eeskätt põhitegevust, sealhulgas
infrastruktuuri haldamist, süsteemi 
hooldamist, pidevat täiustamist ja kaitset, 
programmiga seotud sertifitseerimis- ja 
standardimistoiminguid ning artikli 1 
lõikes 5 osutatud teenuste ja nende põhjal 
väljatöötatud rakenduste ja teenuste 
osutamist, edendamist ja turustamist, 
süsteemi edasiarendamise ja tulevaste 
põlvkondadega seotud arendus- ja 
kasutuselevõtutegevust, kaasa arvatud 
hanked, kõike süsteemi ja selle kasutamise 
usaldusväärsuse tagamisega seonduvat 
ning teenuste geograafilise ulatuse 
laiendamist vastavalt artikli 1 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jälgib eelkõige, et liidu 
intellektuaalomandi õigusi kasutataks 
võimalikult otstarbekalt.

Komisjon tagab, et esimeses lõigus 
osutatud vara kasutataks võimalikult 
otstarbekalt. Eelkõige haldab komisjon 
võimalikult tulemuslikult programmide 
raames tehtavast tööst tulenevaid 
intellektuaalomandiõigusi, võttes arvesse 
kõigi sidusrühmade huvisid ja vajadust 
tagada turgude ning uue tehnoloogia 
ühtlane areng. Selleks tagab komisjon, et 
programmide raames sõlmitud lepingud 
sisaldaksid võimalust nende programmide 
raame tehtud tööst tulenevaid 
intellektuaalomandiõigusi kolmandatele 
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isikutele üle anda või litsentsida.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab kooskõlas artikliga 34 
delegeeritud õigusaktide abil 
intellektuaalomandiõiguste haldamise 
raamistiku, nagu on osutatud lõigus 2.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) programmi Galileo
kasutuselevõtuetapiga, sealhulgas selle 
etapiga seotud haldus- ja 
järelevalvetoimingud;

a) programmi Galileo kosmose- ja 
uuendamissegmendiga, kaasa arvatud, 
kuid mitte ainult referentsrühma 
kasutuselevõtmine koos vajalike 
varuseadmetega, kaasnevad 
orbiidileviimised, uuendamine 
vananemise tõttu ja uue satelliitide 
põlvkonna arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) programmil Galileo põhineva süsteemi 
kasutamisega, sealhulgas sellele etapile 

b) programmi Galileo maa- ja 
teenustesegmentidega, kaasa arvatud, 
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eelnevad või seda ettevalmistavad 
toimingud;

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

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) süsteemi EGNOS kasutamisega. (c) süsteemi EGNOS kasutamisega, kaasa 
arvatud, kuid mitte ainult, kasutusleping 
süsteemi kasutamiseks ja hooldamiseks, 
tehnoloogia uuendamine ja vananemine, 
võttes arvesse süsteemi erinevaid 
versioone, transpondrite kasutusleping ja 
teenuste geograafilise ulatuse 
laiendamine; tegevus, mis on seotud 
programmi sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) programmide haldamisega, kaasa 
arvatud, kuid mitte ainult projekteerimine 
ja hanked, süsteemi kulud, turvakeskuse 
haldamine, kasutamise haldamine ja 
halduskulud.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kasutuselevõtu- ja kasutusetappi
rahastab liit kooskõlas artikli 10 lõikega 1, 
ilma et see piiraks käesoleva artikli
lõigete 2 ja 3 kohaldamist.

1. Galileo programmiga seotud tegevust, 
millele viidatakse artikli 7 lõike 1 
punktides a, b ja ca ning artikli 7 lõikes 2,
rahastab liit kooskõlas artikli 10 lõikega 1
ning lõike 1a punktidega a, b ja d, ilma et 
see piiraks käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsteemi EGNOS rahastamine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit rahastab süsteemi EGNOS
kasutamist kooskõlas artikli 10 lõikega 1, 
ilma et see piiraks rahastamist mis tahes 
teistest rahastamisallikatest, sealhulgas 
käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 viidatud 
allikatest.

1. Liit rahastab süsteemi EGNOS
kasutamisega seotud tegevust, millele on 
viidatud artikli 7 lõike 1 punktides c ja ca 
ning artikli 7 lõikes 2, kooskõlas artikli 10 
lõikega 1 ning lõigetega 1a, c ja d, ilma et 
see piiraks rahastamist mis tahes teistest 
rahastamisallikatest, sealhulgas käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 viidatud allikatest.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud summa jaotatakse 
järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 7 lõike 1 punktis a viidatud 
tegevuse jaoks [2340] miljonit eurot 
jooksevhindades;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 7 lõike 1 punktis b viidatud 
tegevuse jaoks [3242] miljonit eurot 
jooksevhindades, millest vähemalt 7% 
eraldatakse tegevusele, mis on seotud 
programmi sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega, nagu on osutatud 
artikli 7 lõike 1 punktis b;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 7 lõike 1 punktis c viidatud 
tegevuse jaoks [1698] miljonit eurot 
jooksevhindades, millest vähemalt 4% 
eraldatakse tegevusele, mis on seotud 
programmi sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega, nagu on osutatud 
artikli 7 lõike 1 punktis c;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 7 lõike 1 punktis ca ja artikli 7 
lõikes 2 viidatud tegevuse jaoks [617] 
miljonit eurot jooksevhindades.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igasse kulukategooriasse lisatakse eri 
riskitüüpide katmiseks kavandatud varu.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a – lõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eraldised, mis on 
kavandatud kasutuselevõtu- ja 
kasutusriskide katmiseks (satelliitide 
rikked, orbiidileviimisega seotud riskid, 
viivitused, kasutamisega seotud 
ettenägematud asjaolud), kuid mida 
selleks otstarbeks ära ei kasutata, ümber 
paigutada tegevuse rahastamiseks, mis on 
seotud programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsteemide kasutamisest saadava tulu 
kogub liit, see kantakse liidu eelarvesse ja 
eraldatakse programmidele. Kui tulu ületab 
programmide kasutusetappide rahastamise 
vajaduse, siis saavad tulu suunamise 
põhimõtete muutmise heaks kiita 
eelarvepädevad institutsioonid komisjoni 
ettepaneku põhjal.

1. Süsteemide kasutamisest saadava tulu 
kogub liit, see kantakse liidu eelarvesse ja 
eraldatakse programmidele, eelkõige 
nende sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimiseks. Kui tulu ületab 
programmide kasutusetappide rahastamise 
vajaduse, siis saavad tulu suunamise 
põhimõtete muutmise heaks kiita 
eelarvepädevad institutsioonid komisjoni 
ettepaneku põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikes 1 ja käesoleva määruse 
muudes sätetes viidatud üldistele 
ülesannetele on komisjonil käesoleva 
määruse raames järgmised eriülesanded:

2. Lisaks lõikes 1 ja käesoleva määruse 
muudes sätetes viidatud üldistele 
ülesannetele on komisjonil järgmised 
ülesanded: 

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada ülesannete selge jaotamine 
programmidega seotud üksuste vahel ja 
usaldada sel eesmärgil artikli 15 lõike 1
punktis d ja artiklis 16 nimetatud 
ülesannete täitmine (peamiselt 
delegeerimiskokkulepete kaudu) Euroopa 
GNSSi Agentuurile ja Euroopa 
Kosmoseagentuurile;

(a) tagada ülesannete selge jaotamine 
programmidega seotud üksuste vahel ja 
usaldada sel eesmärgil artikli 15 lõikes 1a
ja artiklis 16 nimetatud ülesannete täitmine 
(peamiselt delegeerimiskokkulepete kaudu) 
Euroopa GNSSi Agentuurile ja Euroopa 
Kosmoseagentuurile;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) tagada programmide õigeaegne 
rakendamine artiklis 10 sätestatud 
eelarveraamistikus ning kooskõlas artiklis 
1 sätestatud eesmärkidega. Selleks 
kehtestab ta asjakohased vahendid ja 
struktuurimeetmed programmidega seotud 
riskide kindlakstegemiseks, 
kontrollimiseks, leevendamiseks ja 
järelevalveks, eriti seoses hinna ja 
ajakavaga;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldada liidu nimel ja oma 
pädevusvaldkonnas suhteid kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagada programmide turvalisus ja seada 
sisse mehhanismid sellega seotud üksuste 
tegevuse koordineerimiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on vajalik artiklis 3 nimetatud 
programmi Galileo etappide 
nõuetekohaseks täitmiseks ja artiklis 4 
nimetatud süsteemi EGNOS kasutamiseks, 
kehtestab komisjon meetmed, mis on 
vajalikud, et

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Süsteemid on turvalised ja nende
toimimine turvaline.

1. Süsteemide ja nende toimimise 
turvalisuse eest vastutab komisjon 
kooskõlas artikli 13 lõike 2 punktiga d.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmidega seotud eesmärkide 
saavutamiseks aitab Euroopa GNSSi 
Agentuur kaasa programmide 
elluviimisele ja täidab järgmisi ülesandeid 
vastavalt komisjoni juhistele:

1. Vastavalt komisjoni juhistele Euroopa 
GNSSi Agentuur:

Or. en



PE489.561v02-00 32/49 PR\904241ET.doc

ET

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses programmide julgeolekuga ja 
ilma et see piiraks artiklite 14 ja 17 
kohaldamist, tagab ta

(a) tagab seoses programmide 
julgeolekuga ja ilma et see piiraks 
artiklite 14 ja 17 kohaldamist:

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ta täidab otsuse nr 1104/2011/EL 
artiklis 5 sätestatud avaliku reguleeritud 
teenuse eest vastutava asutuse ülesandeid, 
juhul kui ta määratakse selliseks asutuseks, 
ja aitab komisjonil kontrollida ühiste 
miinimumnõuete täitmist vastavalt 
nimetatud otsuse artikli 8 lõikele 6;

(b) täidab otsuse nr 1104/2011/EL artiklis 
5 sätestatud avaliku reguleeritud teenuse 
eest vastutava asutuse ülesandeid, juhul kui 
ta määratakse selliseks asutuseks, ja aitab 
komisjonil kontrollida ühiste 
miinimumnõuete täitmist vastavalt 
nimetatud otsuse artikli 8 lõikele 6;

Or. en
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Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendab ja turustab artikli 1 lõigetes 4 
ja 5 osutatud teenuseid, sealhulgas tehes
turuanalüüsi, kogudes teavet kasutajate 
vajaduste ning satelliitnavigatsioonituru 
arengu kohta ning sõlmides tihedad 
sidemed Euroopa GNSSi kasutajate ja 
potentsiaalsete kasutajatega;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1a. Euroopa GNSSi Agentuur täidab ka 
muid programmidega seotud 
eriülesandeid. Need ülesanded usaldab 
komisjon talle delegeerimisotsuse alusel 
sõlmitud delegeerimiskokkuleppe raames
kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktiga b 
ning need hõlmavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) programmide kasutusetapis, nagu on 
sätestatud artikli 3 lõikes d ja artiklis 4:
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(i) põhitegevusi, mis on seotud
infrastruktuuri haldamisega ning süsteemi
hooldamise, pideva täiustamise, 
uuendamise ja kaitsega, programmiga 
seotud sertifitseerimis- ja
standardimistoimingutega ning artikli 3 
punktis d ja artiklis 4 nimetatud teenuste
osutamisega;

(i) põhitegevusi, kaasa arvatud
infrastruktuuri haldamine, süsteemi
hooldamine ja pidev täiustamine, 
programmiga seotud sertifitseerimis- ja
standardimistoimingud ning artikli 1 
lõigetes 4 ja 5 nimetatud teenuste
osutamine;

(ii) süsteemide edasiarendamise ja 
tulevaste põlvkondadega seotud arendus-
ja kasutuselevõtutegevust, sealhulgas 
hangetega seotud tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) rakenduste ja teenuste edendamist 
satelliitnavigatsiooniturul.

(b) rakenduste ja teenuste edendamist 
satelliitnavigatsiooniturul.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikes 1 nimetatud ülesannetele ja 
oma pädevuse piires annab Euroopa 
GNSSi Agentuur komisjoni käsutusse oma 
tehnilised eksperditeadmised ja annab 
komisjonile teavet, mida ta vajab tema 
ülesannete täitmiseks käesoleva määruse 
raames.

2. Lisaks lõigetes 1 ja 1a nimetatud 
ülesannetele ja oma pädevuse piires annab 
Euroopa GNSSi Agentuur komisjoni 
käsutusse oma tehnilised 
eksperditeadmised ja annab komisjonile 
teavet, mida ta vajab tema ülesannete 
täitmiseks käesoleva määruse raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Artikli 35 lõikega 1 ettenähtud 
komiteega konsulteeritakse käesoleva 
artikli lõikes 1a nimetatud 
delegeerimisotsuse küsimuses. Euroopa 
parlamenti ja komiteed teavitatakse 
delegeerimiskokkulepetest, mis sõlmitakse 
liidu (keda esindab komisjon) ja Euroopa 
GNSSi Agentuuri vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Kosmoseagentuuri ülesanded Kokkulepped Euroopa 
Kosmoseagentuuriga

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon sõlmib määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 
kohaselt vastuvõetud delegeerimisotsuse 
alusel Euroopa Kosmoseagentuuriga
delegeerimiskokkuleppe, mis käsitleb 
kasutuselevõttu Galileo programmi 
kosmose- ja uuendamissegmendi raames 
ning kus kirjeldatakse agentuuri 
ülesandeid selles etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liidu kosmosesektori tootmisvõime 
säilitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hankija võib nõuda igalt pakkujalt
allhankelepingute sõlmimist nende 
kontserniväliste ettevõtjatega lepingu ühe 
osa kohta eri tasanditel. Seda allhanke 
minimaalset osa väljendatakse teatavas 
vahemikus, mis hõlmab miinimum- ja 
maksimumprotsenti. See vahemik on 
proportsionaalne lepingu sisu ja väärtusega 
ning asjaomase tegevusala tüübiga, 
eelkõige seoses konkurentsiolukorra ja 
täheldatud tööstuspotentsiaaliga.

1. Hankija võib nõuda igalt pakkujalt 
lepingu ühe osa kohta eri tasanditel
allhankelepingute sõlmimist ettevõtjatega, 
kes ei kuulu pakkujaga samasse 
kontserni, eelkõige VKEde ja uute 
turuletulijatega. Seda allhanke 
minimaalset osa väljendatakse teatavas 
vahemikus, mis hõlmab miinimum- ja 
maksimumprotsenti. See vahemik on 
proportsionaalne lepingu sisu ja väärtusega 
ning asjaomase tegevusala tüübiga, 
eelkõige seoses konkurentsiolukorra ja 
täheldatud tööstuspotentsiaaliga.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakkuja teatab pakkumises, et ei 
kavatse ühegi lepingu osa kohta 
allhankelepingut sõlmida või mitte 
sõlmida allhankelepingut VKEde või uute 
turuletulijatega või kavatseb sõlmida 
allhankelepingu lõikes 1 nimetatud 
miinimummäärast väiksema osa kohta, 
esitab ta hankijale selle kohta 
põhjendused. Hankija edastab selle teabe 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastase tööprogrammi alusel võtab 
komisjon vastu iga-aastase töökava, mis 

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

mis hõlmab mitmeaastase programmi 
rakenduskava ja sellega seotud rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise. Igal aastal esialgse 
eelarveprojekti esitamise käigus esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande programmide 
elluviimise kohta. Aruanne sisaldab 
järgmist:
(a) kõik vajalikud andmed programmide 
kohta, eelkõige seoses riskijuhtimise, 
üldiste kulude, Galileo infrastruktuuri iga 
olulise osa aastaste tegevuskulude, tulude, 
ajakava ja tulemustega;
(b) hinnang programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimiseks võetud meetmete 
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt 30. juunil 2018
hindamisaruande eemärgiga otsustada 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete pikendamise, muutmise või 
peatamise üle; selles käsitletakse järgmist:

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt 30. juunil 2017
hindamisaruande eemärgiga otsustada 
käesoleva määruse kohaselt võetud 
meetmete pikendamise, muutmise või 
peatamise üle; selles käsitletakse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Galileo puhul: toimivate satelliitide arv, 
kasutuselevõetud maapealse 
infrastruktuuri versioon ja osutatavate 
teenuste arv;

(a) Galileo puhul:

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toimivate satelliitide arv, 
kasutuselevõetud maapealse 
infrastruktuuri versioon ja osutatavate 
teenuste arv;
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Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) satelliitnavigatsioonituru jaoks välja 
töötatud ja rakendatud uute rakenduste ja 
teenuste maht.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) EGNOSe puhul:
sertifitseerimisasutustele esitatud teenuste 
spetsifikaatide edasiarenduste arv.

(b) EGNOSe puhul:

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) sertifitseerimisasutustele esitatud 
teenuste spetsifikaatide muudatuste arv.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) teenuste geograafilise ulatuse 
laiendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) EGNOSe teenuseid kasutavate 
lennujaamade arv.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 5 ja 14 nimetatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

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

nimetatud volituste delegeerimine. 
Tagasivõtmine jõustub nimetatud otsuse 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele 
järgneval päeval või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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SELETUSKIRI

Euroopa satelliitnavigatsioonipoliitika raames saab liit kaks satelliitnavigatsioonisüsteemi –
Galileo programmi raames loodud süsteemi ja EGNOSe süsteemi. Kuna GNSSi tehnoloogiad 
võimaldavad ülitäpselt asukohta, kiirust ja aega määrata, on neil keskne roll tõhususe 
suurendamisel paljudes majanduse ja kodanike igapäevaelu valdkondades.

Galileo programm ei hakka täielikult toimima 2013. aastal, nagu esialgu kavandatud. Kuna 
2008. aasta EGNOSe määruses ei ole sätestatud Galileo ja EGNOSe programmide rahastamist 
ja haldamisraamistikku pärast 2013. aastat, on vaja uut õiguslikku alust, et tagada nende 
süsteemide pikaajaline toimimine, hooldus ja haldamine.

Raportöör toetab kindlalt Galileo programmi eesmärki luua esimene ülemaailmne 
satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS), mis on rajatud tsiviilkontrolli all, on teistest 
süsteemidest täielikult sõltumatu ning koostalitlusvõimeline erinevate muude 
navigatsioonisüsteemidega ja mille sihiks on pakkuda katkematut GNSSi teenust.
Satelliitnavigatsioonil on Euroopa transpordis ja tööstuses juba tähtis roll ning oluline on 
positsioneerimisel, navigeerimisel ja sünkroniseerimisel mitte enam sõltuda Ameerika 
Ühendriikide GPSi ja Venemaa GLONASSi süsteemidest. Euroopa peaks pakkuma Euroopa 
GNSSi teenuseid omaenda infrastruktuuri alusel, mille usaldusväärsus ei sõltu USA, 
Venemaa või Hiina sõjaväe prioriteetidest.

Osalemine rahastamises ja eelarvemehhanismid

Komisjoni eelarveettepanekus GNSSi määruse kohta nähakse seitsmeaastaseks 
ajavahemikuks aastatel 2014–2020 ette keskmiselt miljard eurot aastas (2011. aasta hindades).

Raportööri soovitatud eelarvejaotus järgib programmide eri segmentide jaotust:

- programmi Galileo kosmose- ja uuendamissegmendiga seotud tegevus, kaasa 
arvatud referentsrühma kasutuselevõtmine koos vajalike varuseadmetega, 
kaasnevad orbiidileviimised, uuendamine vananemise tõttu ja uue satelliitide 
põlvkonna arendamine;

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

- süsteemi EGNOS kasutamisega seotud tegevus, kaasa arvatud, kuid mitte ainult 
kasutusleping süsteemi kasutamiseks ja hooldamiseks, tehnoloogia uuendamine 
ja vananemine, võttes arvesse süsteemi mitmesuguseid versioone, transpondrite 
kasutusleping ja teenuste geograafilise ulatuse laiendamine; tegevus, mis on 
seotud programmi sotsiaalmajandusliku kasu maksimeerimisega;
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- programmide haldamisega seotud tegevus, kaasa arvatud, kuid mitte ainult 
projekteerimine ja hanked, süsteemi kulud, turvakeskuse haldamine, kasutamise 
haldamine ja halduskulud.

Vahendite haldajana tegutsedes peaks komisjon olema piisavalt paindlik, et kogusummast 
kuni 10% ulatuses vahendeid ühest segmendist teise ümber paigutada.

Esialgses eelarvejaotuses ei olnud ette nähtud programmi sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimist järgnevatel rakendusturgudel pärast esimeste Galileo teenuste kasutuselevõttu 
2014. aastal.

Rakendustoetust vajatakse umbes 300 miljoni euro mahus (umbes 150 miljonit eurot teadus-
ja arendustegevuseks ja umbes 150 miljonit eurot rakenduste kasutamise edendamiseks ja 
EGNSSi tehnoloogia kasutuselevõtmiseks kogu ELi territooriumil). Teadus- ja 
arendustegevuse eelarve tuleks kehtestada Horisont 2020 programmi raames.

Programmi juhtimine

Komisjoni roll

Komisjon peab haldama programmidele eraldatud vahendeid ja jälgima kogu programmide 
raames toimuvat tegevust, kaasa arvatud tegevus, mis on delegeeritud nii Euroopa GNSSi 
Agentuurile kui ka Euroopa Kosmoseagentuurile.

Komisjoni, Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa Kosmoseagentuuri rollid peaksid olema 
selged ja vastastikku välistavad, et tagada tõhusus ja aruandlus. Tuleks vältida ülesannete 
kattumist komisjoni teenistuste, Euroopa Kosmoseagentuuri ja Euroopa GNSSi Agentuuri 
vahel. Komisjon peaks keskenduma programmide järelevalvele, kindlaks määrama 
programmide peamised eesmärgid, määratlema rahastamise ja hanketegevuse eeskirjad, 
eraldama peamised rahalised vahendid, kindlaks määrama haldusstruktuuri ja seda 
kontrollima.

Komisjon peaks toetuma Euroopa GNSSi Agentuurile, mis tegutseb GNSSi käitajana, suhtleb 
kasutajatega, osutab teenuseid, käitab infrastruktuuri, arendab rakendusi ja vastutab aktiivselt 
GNSSi kasutuselevõtmise eest eri valdkondades. 
Määrus peaks võimaldama järk-järgulist rakendamist, alustades vahetutest ja kõige 
tungivamalt vajalikest toimingutest (EGNOSe ja Galileo turvakeskuse tegevus), enne kui 
asutakse muude programmiliste ja tehniliste ülesannete juurde.

Komisjon peaks toetuma Euroopa Kosmoseagentuurile, võimaldades tal toimida Euroopa 
Liidu kosmoseagentuurina, ning delegeerima talle (tehnilise ja lepingulise) vastutuse 
süsteemide kavandamise eest, teadusuuringute ning tehnoloogia soovitamise ja rakendamise, 
arendustegevuse, kasutuselevõtmise ning infrastruktuuriga seotud küsimustes tehnilise abi 
andmise Euroopas GNSSi Agentuurile. Euroopa Kosmoseagentuuril on juba olemas nende 
ülesannete täitmiseks vajalik struktuur ja pädevus.

Euroopa GNSSi Agentuuri roll

Euroopa GNSSi Agentuur on GNSSi käitaja, kelle tegevus keskendub programmide 
sotsiaalmajandusliku kasu maksimeerimisele. Rahaliste vahendite haldajana peaks komisjonil 
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olema võimalik eraldised, mis on kavandatud kasutuselevõtu- ja kasutusriskide katmiseks 
(satelliitide rikked, orbiidileviimisega seotud riskid, viivitused, kasutamisega seotud 
ettenägematud asjaolud), kuid mida selleks otstarbeks ära ei kasutata, ümber paigutada 
tegevuse rahastamiseks, mis on seotud programmide sotsiaalmajandusliku kasu 
maksimeerimisega.

Euroopa GNSSi Agentuur:

- tagab oma turvalisuse akrediteerimise nõukogu kaudu turvalisuse akrediteerimise 
ning Galileo turvakeskuse toimimise;

- edendab ja turustab teenuseid, sealhulgas tehes turuanalüüsi, kogudes teavet 
kasutajate vajaduste ning satelliitnavigatsioonituru arengu kohta ning sõlmides 
tihedad sidemed Euroopa GNSSi kasutajate ja potentsiaalsete kasutajatega.

Rakenduste kasutamise ja Euroopa GNSSi tehnoloogia kasutuselevõtmise edendamisele 
suunatud tegevus peaks kuuluma käesoleva määruse rakendusalasse ning koosneb järgmistest 
Euroopa GNSSi Agentuurile antud ülesannetest: 

- koostada ja hallata kava, mis põhineb eri rakendusturgude prioriteetidel, ning 
koostada vastuvõtu tegevuskava rakendusvaldkondade kaupa;

- teha kindlaks piirkonnad, kus GNSSi kasutamine võiks anda 
sotsiaalmajanduslikku kasu, ning esitada komisjonile suunised reguleerivate 
meetmete kohta, mida võiks ELi tasandil võtta või kohandada, et sellist kasu 
saada;

- testida rakendusi ja sertifitseerida need, kui see on ELi huvides;
- hallata spetsiaalseid EGNSSi teadus- ja arendustegevuse vahendeid, mille 

eesmärk on satelliitnavigatsioonituru rakenduste ja teenuste arendamine ja 
kasutamine, keskendudes eelkõige VKEdele, sealhulgas selleks eesmärgiks 
Horisont 2020 raames eraldatud vahendite abil;

- teostada toiminguid, mille sihiks on EGNSSi rakenduste kasutuselevõtmine kogu 
liidu territooriumil, tuvastades ja ühendades Euroopa tippkeskusi, mis on 
spetsialiseerunud EGNSSi rakenduste ja teenuste eri sektoritele, hallates keskuste 
võrgustikku ja toetudes riigiasutuste, ülikoolide, teaduskeskuste, kasutajate 
kogukondade ja tootjate oskusteabele, keskendudes eriti VKEdele.

Euroopa Kosmoseagentuuri roll:

Euroopa Kosmoseagentuur:

- teeb kindlaks ja esitab tehnilised lahendused, mis vastavad programmide 
vajadustele;

- haldab infrastruktuuri arendamist vastavalt programmide eesmärkidele;
- peab läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks ja haldab lepinguid infrastruktuuri 

tarnivate firmadega;
- hindab teisi rahvusvahelisi süsteeme;

- teeb ettepanekud tulevase arendus- ja ettevalmistustöö kohta ning teostab seda;
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- säilitab ja arendab Euroopa tehnilist pädevust, eelkõige teadus- ja 
tehnoloogiategevuse kaudu;

- annab kasutavale üksusele operatiivtegevuseks tehnilist abi ja nõu.

Euroopa Kosmoseagentuur teeb Euroopa GNSSiga koostööd töökokkulepete alusel, kaasa 
arvatud täielik delegeerimine Euroopa GNSSi Agentuurilt Euroopa Kosmoseagentuurile. 

Töökokkulepped puudutavad eelkõige Euroopa Kosmoseagentuuri rolli järgmises:
- kontseptsiooni loomine, kavandamine, järelevalve ja valideerimine süsteemide 

tulevaste põlvkondade arendamise raamistikus;

- tehniline tugi süsteemide hetkel kasutuses oleva põlvkonna kasutamise ja 
haldamise raames.

Lõppmärkused:

EGNOSega seoses peab raportöör esmajärjekorras tähtsaks tagada, et liikmesriikide 
territoorium oleks hõlmatud. EGNOS tehakse võimalikult peatselt kättesaadavaks kogu ELi 
ulatuses. Samuti oleks asjakohane laiendada leviala kandidaatriikide territooriumile ning 
ühtse Euroopa taeva ja Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud kolmandate riikide 
territooriumile.

Käesolevale määruse ettepanekule lisatud mõjuhinnangu kokkuvõttes on öeldud, et Ameerika 
Ühendriikide GPSi süsteemist sõltub juba 7-8% ELi 27 liikmesriigi SKPst, teiste sõnadega 
800 miljardit eurot. GNSSi programmidest peaks EL süsteemi kasutusaja jooksul aastatel 
2014–2034 saama 68,63 miljardit eurot netotulu (jooksvates hindades, mõjuhinnangu suuniste 
andmetel). Seetõttu on vaja Euroopa GNSSi Agentuuri tegevuskava selle turu laiendamiseks.

Galileo ja EGNOSe edu näitab kasutajate arv ja rahulolu. Oluline on paika panna 
kasutamisstruktuur koos alalise ja struktureeritud kasutajaliidesega, mis tagab teenuste 
kvaliteedi ja pidevuse.

Raportöör rõhutab, et viivitusi, kulude suurenemist ja tulu vähenemist tuleks vältida.
Seetõttu on vaja head juhtimist ning Euroopa GNSSi väärtuse edendamist turul.


