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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten 
satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0814),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0464/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eurooppalaisen 
satelliittinavigointipolitiikan tavoitteena on 
tarjota unionille kaksi 
satelliittinavigointijärjestelmää, jotka ovat 
Galileo-ohjelman mukaisesti perustettu 
järjestelmä ja EGNOS-järjestelmä, 
jäljempänä 'järjestelmät'. Nämä järjestelmät 

(1) Eurooppalaisen 
satelliittinavigointipolitiikan tavoitteena on 
tarjota unionille kaksi 
satelliittinavigointijärjestelmää, jotka ovat 
Galileo-ohjelman mukaisesti perustettu 
järjestelmä ja EGNOS-järjestelmä, 
jäljempänä 'järjestelmät'. Nämä järjestelmät 
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pohjautuvat Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin, 
jäljempänä 'ohjelmat'. Kumpikin 
infrastruktuuri koostuu satelliiteista ja 
maa-asemien verkostosta.

pohjautuvat Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin, 
jäljempänä 'ohjelmat'. Kumpikin 
infrastruktuuri käyttää satelliitteja ja maa-
asemien verkostoa.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) EGNOS-ohjelmalla pyritään 
parantamaan olemassa olevien
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien (global 
navigation satellite systems), jäljempänä 
'GNSS-järjestelmät', signaalien laatua.

(3) EGNOS-ohjelmalla pyritään 
parantamaan erilaisten maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien (global 
navigation satellite systems), jäljempänä 
'GNSS-järjestelmät', signaalien laatua.

Or. en

Tarkistus 3
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.
Epätäydellinen maantieteellisen kattavuus 
estää kuitenkin monia EU:n alueita 
hyötymästä EGNOS-järjestelmän 
palveluista. Ehdottomana ensisijaisena 
tavoitteena olisi näin ollen pidettävä sen 
varmistamista, että EGNOS-järjestelmä 
kattaa jäsenvaltioiden alueet. Kattavuus 
olisi ulotettava erityisesti myös 
ehdokasvaltioiden alueille ja yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan kolmansien 
maiden alueille ja Euroopan 
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naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
valtioiden alueille. Mainittu kattavuuden 
ulottaminen kolmansiin maihin ei saa 
viivyttää kattavuuden laajentamista 
Euroopan unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On tärkeää varmistaa, että mitkään 
esteet eivät estä kahden mainitun 
ohjelman mukaisten palvelujen käytön 
yleistymistä. Joidenkin palvelujen 
maksullisuus olisi mainitun kaltainen 
este. Näin ollen olisi asianmukaista, että 
ihmishengen turvaavat palvelut ovat 
maksuttomia. Samaa lähestymistapaa 
olisi sovellettava myös joidenkin 
jäsenvaltioiden ja tiettyjen Euroopan 
unionin elinten käyttämään julkisesti 
säänneltyyn palveluun. 

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska perusperiaatteena on, että 
unioni vastaa ohjelmien rahoituksesta 
kokonaisuudessaan, on aiheellista säätää, 
että se on kaiken ohjelmien puitteissa 
luodun ja kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistaja. Jotta 
voitaisiin täysin kunnioittaa kaikkia 
omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 

(12) Koska perusperiaatteena on, että 
unioni vastaa ohjelmien rahoituksesta 
kokonaisuudessaan, on aiheellista säätää, 
että se on kaiken ohjelmien puitteissa 
luodun ja kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistaja. Jotta 
voitaisiin täysin kunnioittaa kaikkia 
omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 



PE489.561v01-00 8/52 PR\904241FI.doc

FI

nykyisten omistajien kanssa etenkin 
infrastruktuurien olennaisten osien ja 
niiden turvallisuuden osalta. Jotta 
satelliittinavigoinnin pääsy markkinoille 
helpottuisi, on aiheellista varmistaa, että 
kolmannet osapuolet voivat käyttää 
erityisesti ohjelmista johtuvia ja unionin 
omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia 
optimaalisesti, etenkin sosioekonomisella 
tasolla.

nykyisten omistajien kanssa etenkin 
infrastruktuurien olennaisten osien ja 
niiden turvallisuuden osalta. Jotta 
satelliittinavigoinnin pääsy markkinoille 
helpottuisi, on aiheellista varmistaa, että 
kolmannet osapuolet voivat käyttää 
erityisesti ohjelmista johtuvia ja unionin 
omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia 
optimaalisesti, etenkin sosioekonomisella 
tasolla. Komission olisi varmistettava, että 
se voi tarvittaessa siirtää ohjelman 
puitteissa tehtävästä työstä muodostuvat 
teollis- ja tekijänoikeudet kolmansille 
osapuolille tapauskohtaisen arvioinnin 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän asetuksen omistusta 
koskevat säännökset eivät koske 
ohjelmien ulkopuolella luotua tai 
kehitettyä omaisuutta. Mainittu omaisuus 
saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa 
vaikuttaa merkittävästi ohjelmien 
toimintaan. Ohjelmien ulkopuolisen 
teknologian kehittämiseksi komission olisi 
kannustettava kolmansia osapuolia 
ilmoittamaan sille tällaisesta 
omaisuudesta ja tarvittaessa neuvoteltava 
omaisuuden asianmukaisesta 
käyttämisestä tapauksissa, joissa se olisi 
ohjelmien kannalta hyödyllistä.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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) 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 hyödyntämisen
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
[päättivät] komission 29 päivänä kesäkuuta 
2011 antaman ehdotuksen pohjalta osoittaa 
enintään [7 897] miljoonaa euroa käyvin 
hinnoin ohjelmiin liittyvien toimien 
rahoittamiseen 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. On syytä täsmentää, että kyseisiin 
toimiin sisältyy myös järjestelmien ja 
niiden toiminnan suojaaminen, satelliittien 
laukaisu mukaan lukien. Tästä syystä 
ohjelmille varatusta talousarviosta 
voitaisiin rahoittaa osa kustannuksista, joita 
sellaisten palvelujen, joilla kyseinen 
suojaaminen voidaan varmistaa ja joita 
tuottavat esimerkiksi 
avaruustilannetietoisuutta koskevat 
järjestelmät (muun muassa "Space 
Situational Awareness"), hyödyntäminen 
edellyttää, siinä määrin kuin varoja on 
käytettävissä tiukan kustannushallinnan 
tuloksena ja edellä mainitun, vuosia 2014–
2020 koskevan rahoituskehyksen 

(15) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
[päättivät] komission 29 päivänä kesäkuuta 
2011 antaman ehdotuksen pohjalta osoittaa 
enintään [7 897] miljoonaa euroa käyvin 
hinnoin ohjelmiin liittyvien toimien 
rahoittamiseen 1 päivän tammikuuta 2014 
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä 
aikana. Selkeyden vuoksi ja kustannusten 
hallitsemiseksi mainittu kokonaissumma 
olisi jaettava useisiin alasummiin. 
Joustavuuden edistämiseksi komission 
olisi kuitenkin voitava siirtää varoja 
menoluokasta toiseen. Kyseisiin toimiin
olisi sisällytettävä myös järjestelmien ja 
niiden toiminnan suojaaminen, satelliittien 
laukaisu mukaan lukien. Tästä syystä 
ohjelmille varatusta talousarviosta 
voitaisiin rahoittaa osa kustannuksista, joita 
sellaisten palvelujen, joilla kyseinen 
suojaaminen voidaan varmistaa ja joita 
tuottavat esimerkiksi 
avaruustilannetietoisuutta koskevat 
järjestelmät (muun muassa "Space 
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vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen XYZ [x] artiklassa vahvistetun
enimmäismäärän rajoissa. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan ohjelmien jatkoa 
varten rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjän on pidettävä Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
[xx] päivänä [yy]kuuta 201[z] 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 17 artiklan sekä vuosia 2014–
2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
[29 päivänä kesäkuuta 2011 annetun 
neuvoston asetusehdotuksen] 14 artiklan 
mukaisena ensisijaisena ohjeenaan.

Situational Awareness"), hyödyntäminen 
edellyttää, siinä määrin kuin varoja on 
käytettävissä tiukan kustannushallinnan 
tuloksena ja edellä mainitun, vuosia 2014–
2020 koskevan rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen XYZ [x] artiklassa vahvistetun 
enimmäismäärän rajoissa. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan ohjelmien jatkoa 
varten rahoituspuitteet, joita budjettivallan 
käyttäjän on pidettävä Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
[xx] päivänä [yy]kuuta 201[z] 
budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn toimielinten 
sopimuksen 17 artiklan sekä vuosia 2014–
2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
[29 päivänä kesäkuuta 2011 annetun 
neuvoston asetusehdotuksen] 14 artiklan 
mukaisena ensisijaisena ohjeenaan.

Or. en

Tarkistus 9
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 
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 

(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 
Galileo-ohjelmaan perustuvan järjestelmän 
hyödyntämiseen, mukaan luettuina 
kyseistä vaihetta edeltävät ja valmistelevat 
toimet, sekä EGNOS-järjestelmän 
hyödyntämiseen liittyviin toimiin. Lisäksi 
rahoitusta olisi myönnettävä ohjelmien 
sosiaalisten ja taloudellisen etujen 
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toteuttamisen kannalta välttämättömiin
toimiin.

maksimointia koskeviin toimiin ja 
tiettyihin muihin ohjelmien hallinnoinnin 
ja niiden tavoitteiden toteuttamisen 
kannalta välttämättömien toimien 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 10
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 erityisen tärkeää, että 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.
Edellä mainittuun olisi pyrittävä 
toimenpiteillä, jotka liittyvät ohjelmien 
sosiaalisten ja taloudellisten etujen 
maksimointiin ja joiden olisi sisällettävä 
Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesti 
rahoitettu työ sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma ja jotka 
toteutetaan ohjelmien täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Järjestelmien tuottamat tulot olisi 
tuloutettava unionille sen varmistamiseksi, 
että sen aiemmat investoinnit saadaan 
takaisin. Lisäksi kaikkiin yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa tehtäviin 

(19) Kaikki järjestelmien tuottamat tulot 
olisi tuloutettava unionille ja niillä olisi 
tuettava ohjelmia. Tulot olisi käytettävä 
erityisesti ohjelmien sosiaalisen ja 
taloudellisen hyödyn maksimointia 
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sopimuksiin voitaisiin sisällyttää tulojen 
jakamista koskeva järjestely.

koskevien toimien rahoittamiseen. Lisäksi 
kaikkiin yksityisen sektorin toimijoiden 
kanssa tehtäviin sopimuksiin voitaisiin 
sisällyttää tulojen jakamista koskeva 
järjestely.

Or. en

Tarkistus 12
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 

(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 
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 
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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.

voitaisiin mukauttaa tai ottaa käyttöön 
maksuttoman GNSS-järjestelmän etujen 
hyödyntämiseksi, ja toteutettava toimia, 
jotka edistävät ohjelmien sosiaalisten ja 
taloudellisten etujen maksimoimista.
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 13
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) Galileo-ohjelman 
täytäntöönpanovaiheessa unionin olisi 
tehtävä Euroopan avaruusjärjestön kanssa 
monivuotinen tehtävien siirtoa koskeva 
sopimus, jossa vahvistetaan
avaruusjärjestön täytäntöönpanovaihetta 
koskevat tehtävät. Jotta komissio voisi 
unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskevaan sopimukseen 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan siten, että 
varmistetaan avaruusjärjestön tehtävien 
tehokkaan suorittamisen edellyttämä
riittävä joustavuus. Koska on kyse unionin 
kokonaan rahoittamista toimista, kyseisten 
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ehtojen olisi taattava vastaavantasoinen 
tarkastusvalta kuin se, jota vaadittaisiin, jos 
Euroopan avaruusjärjestö olisi unionin 
virasto.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Ohjelmien käyttövaiheen 
yhteydessä Euroopan GNSS-viraston olisi 
sovittava Euroopan avaruusviraston 
kanssa työjärjestelyistä, jotka koskevat 
viimeksi mainitun tehtäviä järjestelmien 
uusien sukupolvien kehittämisen ja 
nykyisen järjestelmäsukupolvea koskevan 
teknisen tuen antamisen yhteydessä.
Tässä yhteydessä olisi pantava merkille 
myös, että järjestelmien kehittämiseen 
liittyvä tutkimus ja teknologian 
kehittäminen rahoitetaan Horisontti 
2020 -ohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 15
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 

(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 
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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.

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.
Avaruusteollisuuden erityisen rakenteen 
ja sen strategisen merkityksen vuoksi 
hankintamenettelyssä on ehdottomasti 
kiinnitettävä huomiota myös avaruusalan 
teollisen kapasiteetin ylläpitämisen 
merkitykseen Euroopan unionissa.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
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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 ja luoda puitteet teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinnalle, 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.

Or. en

Tarkistus 17
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. Euroopan satelliittinavigointiohjelmiin, 
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.



PR\904241FI.doc 17/52 PE489.561v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Galileo-ohjelman mukaisesti perustettu 
järjestelmä on itsenäinen GNSS-
infrastruktuuri, joka koostuu ryhmästä 
satelliitteja ja maa-asemien 
maailmanlaajuisesta verkostosta.

2. Galileo-ohjelman mukaisesti perustettu 
järjestelmä on itsenäinen GNSS-
infrastruktuuri. Galileo-ohjelman 
mukaisesti perustettu järjestelmä on 
erityisesti siviilikäyttöön suunniteltu 
itsenäinen GNSS-infrastruktuuri, joka 
koostuu ryhmästä satelliitteja ja maa-
asemien maailmanlaajuisesta verkostosta

Or. en

Tarkistus 19
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 korjaa ja parantaa eri
maailmanlaajuisista 
satelliittinavigointijärjestelmistä lähetettyjä 
signaaleja. Se koostuu maa-asemista ja 
useista geostationaarisiin satelliitteihin 
asennetuista transpondereista.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisen ihmishengen turvaavan b) sellaisen ihmishengen turvaavan 
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palvelun ("safety-of-life service", SoL) 
tarjoaminen, joka on tarkoitettu käyttäjille, 
joille turvallisuus on olennaista. tämä 
palvelu täyttää myös tiettyjen alojen tarpeet 
jatkuvuuden, käytettävyyden ja tarkkuuden 
osalta, ja siihen sisältyy 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjää järjestelmän toimintahäiriöistä;

maksuttoman palvelun ("safety-of-life 
service", SoL) tarjoaminen, joka on 
tarkoitettu käyttäjille, joille turvallisuus on 
olennaista. Tämä palvelu täyttää myös 
tiettyjen alojen tarpeet jatkuvuuden, 
käytettävyyden ja tarkkuuden osalta, ja 
siihen sisältyy integriteettitoiminto, jolla 
voidaan varoittaa käyttäjää järjestelmän 
toimintahäiriöistä;

Or. en

Tarkistus 21
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, jotka 
tarjotaan maksuttomina jäsenvaltioille 
sekä unionin toimielimille, Euroopan 
ulkosuhdehallinto mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sellaisen ihmishengen turvaavan 
palvelun (SoL) tarjoaminen, joka on 
tarkoitettu käyttäjille, joille turvallisuus on 
olennaista; tämä palvelu täyttää erityisesti 
tiettyjen alojen tarpeet jatkuvuuden, 
käytettävyyden ja tarkkuuden osalta, ja 

c) sellaisen ihmishengen turvaavan 
maksuttoman palvelun (SoL) tarjoaminen, 
joka on tarkoitettu käyttäjille, joille 
turvallisuus on olennaista. tämä palvelu 
täyttää erityisesti tiettyjen alojen tarpeet 
jatkuvuuden, käytettävyyden ja tarkkuuden 
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siihen sisältyy integriteettitoiminto, jolla 
voidaan varoittaa käyttäjää järjestelmän 
toimintahäiriöistä peittoalueella.

osalta, ja siihen sisältyy 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjää järjestelmän toimintahäiriöistä 
peittoalueella.

Or. en

Tarkistus 23
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 oltava laajentaa 
mahdollisimman nopeasti näiden 
palvelujen maantieteellistä peittoa unionin 
koko alueelle ja teknisten rajoitusten 
sallimissa rajoissa ja kansainvälisten 
sopimusten perusteella myös maailman 
muille alueille, varsinkin 
ehdokasvaltioiden ja niiden kolmansien 
maiden alueille, joille yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila ja eurooppalainen 
naapuruuspolitiikka ulottuvat.

Or. en

Tarkistus 24
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kehittämis- ja validointivaihe, joka 
käsittää ensimmäisten satelliittien 
rakentamisen ja lähettämisen 
kiertoradalleen, ensimmäisten maassa 
sijaitsevien infrastruktuurien toteuttamisen 
sekä kaikki työt ja toimet, joiden avulla 
järjestelmä voidaan validoida kiertoradalla; 
tavoitteena on saattaa tämä vaihe 
päätökseen vuonna 2013;

b) kehittämis- ja validointivaihe, joka
saatetaan päätökseen vuonna 2013 ja
käsittää ensimmäisten satelliittien 
rakentamisen ja lähettämisen 
kiertoradalleen, ensimmäisten maassa 
sijaitsevien infrastruktuurien toteuttamisen
sekä kaikki työt ja toimet, joiden avulla 
järjestelmä voidaan validoida kiertoradalla;

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennus- ja käyttöönottovaihe, joka 
koostuu kaiken avaruudessa ja maassa 
sijaitsevan infrastruktuurin toteuttamisesta 
ja sen suojaamisesta sekä niihin liittyvistä 
toimista ja käsittää myös käyttövaiheeseen 
valmistautumisen; tavoitteena on saattaa 
tämä vuonna 2008 käynnistynyt vaihe 
päätökseen vuonna 2020;

c) rakennus- ja käyttöönottovaihe, joka 
saatetaan päätökseen vuonna 2020,
koostuu kaiken avaruudessa ja maassa 
sijaitsevan infrastruktuurin toteuttamisesta 
ja sen suojaamisesta sekä niihin liittyvistä 
toimista ja käsittää myös käyttövaiheeseen 
valmistautumisen;

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käyttövaihe, joka käsittää d) käyttövaihe, joka käsittää operatiivisen 
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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.

toiminnan, mukaan luettuina
infrastruktuurin hallinta, järjestelmän 
huolto, jatkuva parantaminen ja sen 
uusiminen sekä suojaaminen, ohjelmaan 
liittyvä sertifiointi ja standardisointi, 
1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen tarjoaminen ja 
kaupallistaminen sekä sovellukset ja 
palvelut, jotka on kehitetty mainittujen 
palvelujen pohjalta, järjestelmän 
kehittämistä ja tulevia sukupolvia 
kokevien toimien kehittäminen ja 
käyttöönotto, hankintamenettely mukaan
luettuna, sekä kaikki muut toimet, joita 
tarvitaan järjestelmän kehittämisessä ja 
ohjelman sujuvan toteuttamisen 
varmistamiseksi. Tämä vaihe käynnistetään 
ja ensimmäisiä palveluja tarjotaan vuonna 
2014. Täydellinen toimintakyky on 
saavutettava vuoteen2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-järjestelmän käyttö (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu 
pääasiassa infrastruktuurin hallinnasta, 
huollosta, järjestelmän jatkuvasta
parantamisesta ja sen uusimisesta ja 

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu 
pääasiassa operatiivisesta toiminnasta, 
mukaan luettuina infrastruktuurin 
hallinta, järjestelmän huolto, jatkuva
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suojaamisesta, hyväksymistoimista, 
ohjelmaan liittyvästä sertifioinnista ja 
standardoinnista, kaikista järjestelmän ja 
sen käytön luotettavuuden takaavista 
tekijöistä sekä palvelujen tarjoamisesta ja 
kaupallistamisesta.

parantaminen ja sen uusiminen sekä 
suojaaminen, ohjelmaan liittyvä
sertifiointi ja standardisointi, 1 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjoaminen ja kaupallistaminen sekä 
sovellukset ja palvelut, jotka on kehitetty 
mainittujen palvelujen pohjalta, 
järjestelmän kehittämistä ja tulevia 
sukupolvia kokevien toimien kehittäminen 
ja käyttöönotto, hankintamenettely 
mukaan luettuna, sekä kaikki 
järjestelmän ja sen luotettavuuden 
takaavat tekijät, ja palvelujen 
maantieteellisen peittävyyden 
laajentaminen 1 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii etenkin siitä, että 
unionin teollis- ja tekijänoikeuksia 
käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Komissio huolehtii siitä, että 1 kohdassa 
tarkoitettuja omistusoikeuksia käytetään 
optimaalisesti. Komissio hallinnoi 
mahdollisimman tehokkaasti etenkin 
ohjelmissa puitteissa suoritetusta työstä 
aiheutuvia teollis- ja tekijänoikeuksia 
ottaen huomioon kaikkien osapuolten 
edut ja tarpeen varmistaa markkinoiden 
ja uuden teknologian suotuisa kehitys. 
Tätä tarkoitusta varten komissio huolehtii 
siitä, että ohjelmia koskeviin sopimuksiin 
sisällytetään mahdollisuus siirtää 
ohjelman sisällön teollis- ja 
tekijänoikeudet tai käyttölupa kolmansille 
osapuolille.

Or. en
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Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 34 säädettyjen ehtojen 
mukaisesti 2 kohdassa tarkoitetun 
strategian henkisen omaisuuden 
oikeuksien hallinnointia varten.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelman 
rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen, 
mukaan luettuina kyseisen vaiheen 
hallinnointi- ja seurantatoimet;

a) toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelman 
avaruus- ja täydentämissegmentteihin, 
mukaan luettuina muun muassa 
viitekokoonpano, välttämättömät 
varaosat, varaosien toimittaminen 
avaruuteen, vanhentuneiden osien 
vaihtaminen ja uuden 
satelliittisukupolven kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 33
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 18–24 satelliitin 
hallintakapasiteetin kehittäminen, 
ihmishengen turvaavan palvelun ja 
kaupallisen palvelun uudelleenprofilointi, 
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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. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, jotka liittyvät EGNOS-
järjestelmän käyttöön.

c) toimet, jotka liittyvät EGNOS-
järjestelmän käyttöön, muun muassa 
järjestelmän toimintaa ja ylläpitoa 
koskeva sopimus, teknologian 
päivittäminen ja vanhentuminen ottaen 
huomioon järjestelmän eri versiot, 
transpondereiden käyttösopimus ja 
palvelujen maantieteellisen kattavuuden 
laajentaminen; toimet, jotka liittyvät 
ohjelman sosioekonomisten hyötyjen 
maksimointiin;

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimet, jotka liittyvät ohjelmien 
hallintaan, muun muassa suunnitteluun 
ja hankintaan, järjestelmään, 
turvallisuuskeskusten hallintaan, käytön 
hallintaan ja hallinnointikustannuksiin. 
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Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä 
käyttövaiheen rahoittaa unioni 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 3 kohdan 
soveltamista.

1. Unioni rahoittaa 7 artiklan 1 kohdan a, b 
ja c a alakohdassa ja 7 artiklan2 kohdassa
tarkoitetut Galileo-ohjelman toimet
10 artiklan 1 kohdan sekä 10 artiklan 
1 a kohdan a, b ja d alakohdan mukaisesti
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EGNOS-järjestelmän käytön rahoitus (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni rahoittaa EGNOS-järjestelmän 
käytön 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden, 
erityisesti tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen lähteiden mahdollista 
osallistumista rahoitukseen.

1. Unioni rahoittaa EGNOS-järjestelmän 
käyttöön liittyvät 7 artiklan 1 kohdan c ja 
c a alakohdassa sekä 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut toimet 10 artiklan 
1 kohdan ja 10 artiklan 1 a kohdan c ja 
d alakohdan mukaisesti sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 
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3 kohdassa tarkoitettujen lähteiden 
mahdollista osallistumista rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät 
jakautuvat seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
[2340] miljoonaa euroa nykyisillä 
hinnoilla;

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla – 1 a kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 7 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
[3242] miljoonaa euroa nykyisillä 
hinnoilla, mistä vähintään 7 prosenttia 
osoitetaan 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin ohjelman 
sosioekonomisten hyötyjen maksimointiin 
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liittyviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla – 1 a kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 7 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
[1698] miljoonaa euroa nykyisillä 
hinnoilla, mistä vähintään 4 prosenttia 
osoitetaan 7 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuihin ohjelman 
sosioekonomisten hyötyjen maksimointiin 
liittyviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla – 1 a kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 7 artiklan 1 kohdan c kohdan 
a alakohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin [617] miljoonaa 
euroa nykyisillä hinnoilla;

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla – 1 a kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityyppisten riskien kattamiseen 
tarkoitetut liikkumavarat sisällytetään 
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kuhunkin menoluokkaan.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla – 1 a kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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 
etujen maksimointia.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevan 1 a kohdan a–
d 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 
1 kohdassa tarkoitettua komiteaa 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 47
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 48
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmien käytön tuottamat tulot 
tuloutetaan unionille, ja ne maksetaan 
unionin talousarvioon ja kohdennetaan 
ohjelmille. Jos tulojen määrä osoittautuu 
suuremmaksi kuin ohjelmien 
käyttövaiheiden rahoittamiseen tarvittava 
määrä, budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
kohdentamisperiaatteen mukauttamisen 
komission ehdotuksen pohjalta.

1. Järjestelmien käytön tuottamat tulot 
tuloutetaan unionille, ja ne maksetaan 
unionin talousarvioon ja kohdennetaan 
ohjelmille ja erityisesti niiden sosiaalisten 
ja taloudellisten etujen maksimointiin. Jos 
tulojen määrä osoittautuu suuremmaksi 
kuin ohjelmien käyttövaiheiden 
rahoittamiseen tarvittava määrä, 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
kohdentamisperiaatteen mukauttamisen 
komission ehdotuksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 49
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. Kokonaisvastuu ohjelmista on 
komissiolla. Se hallinnoi ohjelmille tämän 
asetuksen mukaisesti kohdennettuja varoja 
ja huolehtii siitä, että kaikki ohjelmiin 
sisältyvät toimet toteutetaan.
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Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleisten 
tehtävien sekä tämän asetuksen muissa 
säännöksissä tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
komission tehtäviin kuuluvat tämän 
asetuksen nojalla seuraavat 
erityistehtävät:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleisten 
tehtävien sekä tämän asetuksen muissa 
säännöksissä tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
komissio: 

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se varmistaa tehtävien selkeän jakamisen 
ohjelmiin osallistuvien eri tahojen välillä ja 
siirtää tehtävien siirtoa koskevilla 
sopimuksilla Euroopan GNSS-virastolle 
15 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitetut tehtävät ja Euroopan 
avaruusjärjestölle 16 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät;

a) varmistaa tehtävien selkeän jakamisen 
ohjelmiin osallistuvien eri tahojen välillä ja 
siirtää tehtävien siirtoa koskevilla 
sopimuksilla Euroopan GNSS-virastolle 
15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
16 artiklassa tarkoitetut tehtävät ja 
Euroopan avaruusjärjestölle tarkoitetut 
tehtävät;

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se ottaa käyttöön ohjelmiin liittyvien, 
etenkin kustannuksia ja aikatauluja 

b) varmistaa ohjelmien oikea-aikaisen 
täytäntöönpanon 10 artiklassa säädetyn 
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koskevien riskien tunnistamiseen, 
hallintaan, lieventämiseen ja seuraamiseen 
soveltuvat välineet ja tarvittavat 
rakenteelliset toimenpiteet;

budjettikehyksen puitteissa ja 1 artiklassa 
säädettyjen tavoitteiden mukaisesti. Tätä 
tarkoitusta varten se ottaa käyttöön 
ohjelmiin liittyvien, etenkin kustannuksia 
ja aikatauluja koskevien riskien 
tunnistamiseen, hallintaan, lieventämiseen 
ja seuraamiseen soveltuvat asianmukaiset
välineet ja tarvittavat rakenteelliset 
toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se hoitaa unionin puolesta ja 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla suhteita 
kolmansiin maihin ja kansainvälisiin 
organisaatioihin;

c) hoitaa unionin puolesta ja toimivaltaansa 
kuuluvilla aloilla suhteita kolmansiin 
maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin,

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se huolehtii ohjelmien turvallisuudesta 
ja perustaa eri osallistujatahojen välisiä 
koordinointijärjestelmiä.

d) huolehtii ohjelmien turvallisuudesta ja 
perustaa eri osallistujatahojen välisiä 
koordinointijärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Silloin kun 3 artiklassa tarkoitettujen 
Galileo-ohjelman vaiheiden ja 4 artiklassa 
tarkoitetun EGNOS-ohjelman 
käyttövaiheen sujuva eteneminen sitä 
edellyttää, komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla

Silloin kun 3 artiklassa tarkoitettujen 
Galileo-ohjelman vaiheiden ja 4 artiklassa 
tarkoitetun EGNOS-ohjelman 
käyttövaiheen sujuva hyödyntäminen sitä 
edellyttää, komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Järjestelmät ja niiden toiminta ovat 
turvallisia.

1. Komissio on vastuussa siitä, että
järjestelmät ja niiden toiminta ovat 
turvallisia 13 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta ohjelmien tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa, Euroopan GNSS-virasto 
osallistuu ohjelmien toteuttamiseen ja 
huolehtii seuraavista tehtävistä komission 
laatimien suuntaviivojen mukaisesti:

1. Komission laatimien suuntaviivojen
mukaisesti Euroopan GNSS-virasto:

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(a) se varmistaa ohjelmien turvallisuuden 
osalta seuraavat seikat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 14 ja 17 artiklan soveltamista:

(a) varmistaa ohjelmien turvallisuuden 
osalta seuraavat seikat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 14 ja 17 artiklan soveltamista:

Or. en

Tarkistus 59
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 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnassa asetuksen (EU) 
N:o 912/2010 III luvun mukaisesti 
30 päivään kesäkuuta 2016 asti; tätä varten 
se aloittaa turvallisuusmenettelyjen 
toteuttamisen ja seuraa sitä sekä suorittaa 
järjestelmän turvallisuustarkastuksia;

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se huolehtii päätöksen N:o 
1104/2011/EU 5 artiklassa säädetyistä 
PRS-vastuuviranomaisen tehtävistä, jos se 
nimetään kyseiseksi viranomaiseksi, ja 
avustaa komissiota yhteisten 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
valvonnassa mainitun päätöksen 8 artiklan 
6 kohdan mukaisesti;

b) huolehtii päätöksen N:o 1104/2011/EU 
5 artiklassa säädetyistä PRS-
vastuuviranomaisen tehtävistä, jos se 
nimetään kyseiseksi viranomaiseksi, ja 
avustaa komissiota yhteisten 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
valvonnassa mainitun päätöksen 8 artiklan 
6 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 61
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) edistää ja markkinoi 1 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettuja palveluja, 
mukaan luettuina markkina-analyysin 
toteuttaminen, käyttäjien tarpeita ja 
satelliittinavigointimarkkinoiden 
kehittymistä koskevien tietojen 
kerääminen sekä läheisten suhteiden 
luominen Euroopan GNNS-järjestelmän 
käyttäjiin ja mahdollisiin käyttäjiin. 

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) varmistaa ohjelmien sosiaalisten ja 
taloudellisten etujen maksimoinnin muun 
muassa:
i) laatimalla suunnitelman ja 
hallinnoimalla suunnitelmaa, joka 
perustuu eri sovellusmarkkinoiden 
ensisijaisiin tavoitteisiin siten, että 
hyväksytään sovellusalaa koskeva 
etenemissuunnitelma; 
ii) määrittämällä alat, joilla GNSS-
järjestelmän käyttämisellä voitaisiin 
toteuttaa toimia, jotka edistävät sosiaalisia 
ja taloudellisia etuja, ja esittämällä 
komissiolle suuntaviivat sääntelytoimiksi, 
jotka voitaisiin ottaa käyttöön EU:n 
tasolla tai mukauttaa siten, että mainittuja 
etuja voidaan hyödyntää; 
iii) vastaamalla sovellusten testaamisesta 
ja sertifioinnista EU:n etujen mukaisesti;
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 63
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta 

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

1 a. Euroopan GNSS-virasto huolehtii 
myös muista ohjelmiin liittyvistä 
erityistehtävistä. Komissio osoittaa 
mainitut tehtävät virastolle 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

Or. en
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Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 3 artiklan d alakohdassa ja 4 artiklassa 
tarkoitetun ohjelmien käyttövaiheen 
yhteydessä: 

i) infrastruktuurin hallintaan, ylläpitoon, 
järjestelmien jatkuvaan parantamiseen ja 
uudistamiseen, ohjelmien puitteissa 
tehtävään sertifiointiin ja standardointiin 
sekä 3 artiklan d alakohdassa ja 
4 artiklassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjontaan liittyvät operatiiviset toimet;

i) infrastruktuurin hallintaan, ylläpitoon, 
järjestelmien jatkuvaan parantamiseen ja 
uudistamiseen, sertifiointiin ja 
standardointiin sekä 1 artiklan 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjontaan liittyvät operatiiviset toimet;

ii) järjestelmien kehittämisen ja tulevien 
sukupolvien kehittämis- ja 
käyttöönottotoimet, hankintatoimet 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) satelliittinavigointimarkkinasovellusten 
ja -palvelujen edistäminen.

b) satelliittinavigointimarkkinasovellusten 
ja -palvelujen edistäminen.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tehtävien lisäksi Euroopan GNSS-virasto 
asettaa tehtäväalansa rajoissa komission 

2. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettujen 
tehtävien lisäksi Euroopan GNSS-virasto 
asettaa tehtäväalansa rajoissa komission 
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käyttöön teknisen asiantuntemuksensa ja 
antaa komissiolle kaikki tarvittavat tiedot, 
joita se tarvitsee tämän asetuksen 
mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

käyttöön teknisen asiantuntemuksensa ja 
antaa komissiolle kaikki tarvittavat tiedot, 
joita se tarvitsee tämän asetuksen 
mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 67
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 kohdassa
tarkoitettua komiteaa kuullaan tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tehtävien 
siirtoa koskevasta päätöksestä tämän
artiklan 1 a 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 68
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruusjärjestön tehtävät Euroopan avaruusjärjestöä koskevat 
järjestelyt 

Or. en

Tarkistus 70
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 
tehtävien siirtoa koskevan sopimuksen, 
joka koskee Galileo-ohjelman avaruus- ja 
täydentämissegmenttejä, ja määrittää 
siinä vaiheessa viimeksi mainitun 
tehtävät.

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan avaruusvirasto toimii 
yhteistyössä Euroopan GNSS-viraston 
kanssa työskentelyä koskevien 
järjestelyjen perusteella, mukaan luettuna 
tehtävien täydellinen siirtäminen 
Euroopan GNSS-virastolta Euroopan 
avaruusjärjestölle. Mainitut järjestelyt 
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koskevat erityisesti seuraavia Euroopan 
avaruusjärjestön tehtäviä:
a) toimintaperiaate, suunnittelu, 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 72
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. 
Euroopan parlamentille ja komitealle
ilmoitetaan komission ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä tehtävästä tehtävien 
siirtoa koskevasta sopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 73
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, 

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

sopimuksista, jotka Euroopan GNSS-
viraston on määrä tehdä yritysten kanssa.

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ylläpidetään avaruusalan teollista 
kapasiteettia Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pyritään tarvittaessa käyttämään eri 
rahoituslähteitä;

Or. en

Tarkistus 76
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 

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

määräytyy suhteessa sopimuksen 
kohteeseen ja arvoon sekä asianomaisen 
toimialan luonteeseen, erityisesti todettuun 
kilpailutilanteeseen ja teolliseen 
potentiaaliin.

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan, 
että se ei aio tarjota mitään sopimuksen 
osaa aliurakkana, ei aio tarjota mitään 
osaa aliurakkana pk-yritykselle tai 
uudelle yrittäjälle, tai että se aikoo teettää 
aliurakkana 1 kohdassa määriteltyä 
vähimmäisosuutta pienemmän osuuden, 
tarjoaja on velvollinen esittämään asiaa 
koskevat perustelunsa 
hankintaviranomaiselle. 
Hankintaviranomainen toimittaa mainitut 
tiedot komissiolle.

Or. en

Tarkistus 78
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 Euroopan GNSS-viraston 
ehdotuksen pohjalta 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
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Tarkistus 79
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 mainitun
monivuotisen työohjelman pohjalta 
vuotuisen työohjelman, joka käsittää 
suunnitelman monivuotisen työohjelman ja 
vastaavan rahoituksen toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 80
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.

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

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

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

alustavan talousarvioesityksen esittämisen 
yhteydessä kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta. Kertomukseen on 
sisällyttävä:
a) kaikki ohjelmia koskevat 
asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat 
erityisesti riskinhallintaa, 
kokonaiskustannuksia, kunkin 
merkittävän Galileo-infrastruktuurin 
osan vuotuisia käyttökustannuksia, 
tuottoja, aikataulua ja toimintaa; 
b) ohjelmien sosiaalisten ja taloudellisten 
etujen maksimointia koskevien toimien 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018 arviointikertomuksen, 
jonka pohjalta tehdään päätös tämän 
asetuksen soveltamiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta 
tai keskeyttämisestä ja joka koskee 
seuraavia seikkoja:

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2017 arviointikertomuksen, 
jonka pohjalta tehdään päätös tämän 
asetuksen soveltamiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden jatkamisesta, muuttamisesta 
tai keskeyttämisestä ja joka koskee 
seuraavia seikkoja:

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Galileon osalta: toiminnassa olevien 
satelliittien määrä, maassa sijaitsevan 
infrastruktuurin käyttöversio ja 

a) Galileon osalta:
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tarjottavien palvelujen määrä;

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) toiminnassa olevien satelliittien määrä, 
maassa sijaitsevan infrastruktuurin 
käyttöversio ja tarjottavien palvelujen 
määrä;

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) satelliittinavigointimarkkinoiden 
uusien sovellusten ja palvelujen 
kehittäminen ja käyttöönotto.

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EGNOS:n osalta: sertifioinnista 
vastaaville viranomaisille esitettyjen 
palvelueritelmien päivitysten määrä.

b) EGNOS:n osalta:

Or. en
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Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sertifioinnista vastaaville viranomaisille 
esitettyjen palvelueritelmien päivitysten 
määrä.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) palvelujen maantieteellisen 
kattavuuden laajentaminen;

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) EGNOS-palveluja käyttävien 
lentoasemien lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 ja 14 artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä

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

säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 1 päivästä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 91
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 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5, 6 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 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 92
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 

5. Edellä olevien 5, 6 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 
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määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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PERUSTELUT

Euroopan unionin satelliittinavigointipolitiikka tarjoaa EU:lle kaksi 
satelliittinavigointijärjestelmää, josta toinen on Galileo-järjestelmän mukainen ja toinen on 
EGNOS-järjestelmän mukainen. Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) 
teknologia ja sen kyky tarjota erittäin luotettavia ja tarkkoja paikan, nopeuden ja ajan 
määrityksiä ovat olennaisen tärkeitä pyrittäessä tehostamaan monen talouden osa-alan 
toimintaa useilla kansalaisten jokapäiväistä elämää koskettavilla aloilla.

Galileo-ohjelma ei ole täysin toimintavalmis vuoteen 2013 mennessä, kuten oli suunniteltu. 
Koska vuodelta 2008 peräisin olevassa GNSS-asetuksessa ei säädetä Galileo- ja EGNOS-
ohjelmien rahoitus- ja hallinnointipuitteista vuoden 2013 jälkeen, tarvitaan uusi oikeusperusta, 
jotta nämä järjestelmät saataisiin toimintavalmiiksi ja niitä voitaisiin pitää yllä ja hallinnoida 
pitkällä aikavälillä.

Esittelijä kannattaa vahvasti tavoitetta, jonka mukaisesti perustetaan ensimmäinen 
siviilivalvonnassa oleva maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS) täysin 
irralleen muista olemassa olevista järjestelmistä keskeytymättömien GNSS-palvelujen ja 
strategisen edun tuottamiseksi.
Satelliittinavigointi on jo ensisijaisen tärkeää Euroopan liikenteen ja teollisuuden kannalta ja 
on tärkeää, että Eurooppa ei enää ole riippuvainen Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän ja 
Venäjän GLONASS-järjestelmän paikannus-, navigointi- aikapalveluista. Eurooppalaisia 
GNSS-palveluja on tuotettava käyttämällä eurooppalaista infrastruktuuria, jonka luotettavuus 
ei riipu Yhdysvaltojen, Venäjän tai Kiinan sotilaallisista prioriteeteista.

Rahoitusosuudet ja talousarviojärjestelyt

GNNS-asetusta koskeva talousarvioehdotus sisältää keskimäärin yhden miljardin euron 
vuosittaisen rahoituksen (vuoden 2011 hinnoissa) seitsemän vuoden ajaksi rahoituskaudella 
2014–2020. 

Esittelijän ehdottama talousarvion jakautuminen perustuu ohjelman eri osa-alueisiin:
– toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelman avaruus- ja täydentämissegmenttiin, 

mukaan luettuina muun muassa viitekokoonpano, välttämättömät varaosat, 
varaosien toimittaminen avaruuteen, vanhentuneiden osien vaihtaminen ja uuden 
satelliittisukupolven kehittäminen.

– toimet, jotka liittyvät Galileo-ohjelman aloitteen maanpäälliseen segmenttiin ja 
palvelusegmenttiin, mukaan luettuina muun muassa 18–24 satelliitin 
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; 
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– EGNOS-järjestelmän hyödyntämiseen liittyvät toimet, muun muassa järjestelmän 
toimintaa ja ylläpitoa koskeva sopimus, teknologian päivittäminen ja 
vanhentuminen ottaen huomioon järjestelmän eri versiot, transpondereiden 
käyttösopimus ja palvelujen maantieteellisen kattavuuden laajentaminen; toimet, 
jotka liittyvät ohjelman sosioekonomisten hyötyjen maksimointiin; 

– toimet, jotka liittyvät ohjelmien hallintaan, muun muassa suunnitteluun ja 
hankintaan, järjestelmään, turvallisuuskeskusten hallintaan, käytön hallintaan ja 
hallinnointikustannuksiin. 

Käyttövaroja hallinnoivalle komissiolle olisi varmistettava riittävä joustavuus suunnata varoja 
segmentistä toiseen siten, että siirrettävien varojen enimmäismäärä on 10 prosenttia 
kokonaisrahoituksesta. 

Talousarvion alkuperäinen jakautuminen ei sisältänyt ohjelmien sosiaalisten ja taloudellisten 
etujen maksimointia koskevia toimia loppukäyttäjätason sovellusten markkinoilla siitä lähtien, 
kun Galileo-palvelut käynnistyvät vuonna 2014.

Tarvittavan sovellustuen arvo on noin 300 miljoonaa euroa (noin 150 miljoonaa euroa 
tutkimukseen ja kehittämiseen ja noin 150 miljoonaa euroa sovellusten käyttämisen 
edistämiseen ja EGNSS-teknologian käyttöönottoon kaikkialla EU:n alueella). Tutkimukseen 
ja kehittämiseen suunnattavat varat olisi määriteltävä Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Ohjelman hallinto

Komission rooli

Komissio hallinnoi ohjelmille osoitettuja varoja ja valvoo ohjelmaan sisältyvien kaikkien 
toimien täytäntöönpanoa, mukaan luettuina sekä Euroopan GNSS-virastolle (GSA) ja 
Euroopan avaruusjärjestölle (ESA) suunnatut varat.

Komission, GSA:n ja ESA:n roolien on oltava selkeitä ja keskenään toisensa poissulkevia 
tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi. Tässä yhteydessä olisi vältettävä myös 
jo käytettävissä olevien komission, ESA:n ja GSA:n palvelujen kanssa päällekkäisten 
palvelujen tarjoamista. Komission olisi keskityttävä ohjelman valvontaan, tärkeimpien 
ohjelmatavoitteiden määrittämiseen, rahoitus- ja hankintasääntöjen määrittämiseen, 
tärkeimpien rahoitusvarojen jakamiseen sekä hallinnointirakenteen määrittämiseen ja 
valvontaan.

Komission tulee hyödyntää GSA:n palveluja siten, että GSA vastaa GNSS:n 
käyttäjäliittymästä, palvelujen tuottamisesta, infrastruktuurin toiminnasta, sovellusten 
kehittämisestä ja on aktiivisesti vastuussa GNSS:n käyttöönotosta eri aloilla.
Asetuksella olisi edistettävä asteittaista käyttöönottoa siten, että ensi vaiheessa käynnistetään 
välittömästi ja kiireellisesti tarvittavat toimet (EGNOSin ja Galileon turvallisuuskeskusten 
toiminta) ennen siirtymistä muihin luonteeltaan erilaisiin ohjelmatoimiin ja teknisiin toimiin.

Komission olisi luotettava Euroopan avaruusvirastona toimivaan ESA:an ja siirrettävä 
ESA:lle tekninen vastuu ja sopimusvastuu ohjelmien suunnittelusta, tutkimuksen ja 
teknologian ehdottamisesta ja täytäntöönpanosta, käyttöönottotoimista sekä teknisen tuen 
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antamisesta GSA:lle infrastruktuuriin liittyvissä tehtävissä. ESA:lla on jo ennestään 
käytössään mainittujen toimien edellyttämät rakenteet ja toimintakyky.

GSA:n rooli

GSA on GNSS-järjestelmän hyödyntäjä, joka keskittyy ohjelmien sosiaalisten ja 
taloudellisten etujen maksimointiin. Käyttövaroja hallinnoivalle komissiolle olisi 
varmistettava riittävä joustavuus 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 etujen maksimointia.

GSA:n rooli:

– varmistaa turvallisuussertifiointi turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 
avulla ja Galileo-turvallisuuskeskuksen toiminta;

– edistää ja markkinoi palveluja, mukaan luettuina markkina-analyysin 
toteuttaminen, käyttäjien tarpeita ja satelliittinavigointimarkkinoiden kehittymistä 
koskevien tietojen kerääminen sekä läheisten suhteiden luominen käyttäjiin ja 
EGNNS-järjestelmän mahdollisiin käyttäjiin. 

Eurooppalaisen GNSS-teknologian käyttöönoton ja sen sovellusten käyttämisen edistäminen 
olisi sisällytettävä tähän asetukseen ja sen olisi perustuttava seuraaviin Euroopan GNSS-
järjestölle määrättyihin tehtäviin: 

– laatia suunnitelma ja hallinnoida suunnitelmaa, joka perustuu eri 
sovellusmarkkinoiden ensisijaisiin tavoitteisiin siten, että hyväksytään 
sovellusalaa koskeva etenemissuunnitelma; 

– määrittää alat, joilla GNSS-järjestelmän käyttämisellä voitaisiin toteuttaa toimia, 
jotka edistävät sosiaalisia ja taloudellisia etuja esitettävä komissiolle suuntaviivat 
sääntelytoimiksi, jotka voitaisiin ottaa käyttöön EU:n tasolla tai mukauttaa siten, 
että mainittuja etuja voidaan hyödyntää; 

– vastata EU:n etujen mukaisten sovellusten testaamisesta ja sertifioinnista; 

– hallinnoida EGNNS-järjestelmälle 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;

– toteuttaa 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 hyödyntämiseksi siten, että erityisesti keskitytään pk-
yrityksiin.
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ESAn rooli:

ESAn tehtävänä on:

– määrittää ja ehdottaa ohjelmien tarpeita vastaavia teknisiä ratkaisuja;
– hallinnoida infrastruktuurin kehittämistä ohjelmatavoitteiden mukaisesti;

– neuvotella infrastruktuurin toimittajien kanssa ja hallinnoida niiden kanssa 
tehtäviä sopimuksia;

– arvioida kansainvälisiä järjestelmiä;
– ehdottaa ja toteuttaa tulevaisuutta koskevia kehitys- ja valmistelutehtäviä;

– ylläpitää ja kehittää Euroopan teknistä osaamista erityisesti tutkimusta ja 
teknologiaa koskevilla toimilla;

– antaa teknistä tukea ja neuvontaa operaatiotason toimijoille.

Euroopan avaruusvirasto toimii täydellisessä yhteistyössä Euroopan GNSS-viraston kanssa 
työskentelyjärjestelyjen perusteella, mukaan luettuna tehtävien täydellinen siirtäminen 
Euroopan GNSS-virastolta Euroopan avaruusjärjestölle. 

Mainitut työskentelyjärjestelyt koskevat erityisesti seuraavia Euroopan avaruusjärjestön 
tehtäviä:

– toimintaperiaate, suunnittelu, seuranta ja validointi järjestelmien tulevien 
sukupolvien kehittämisen puitteissa;

– tekninen tuki järjestelmien nykyisten sukupolvien käytön ja huollon puitteissa.

Loppuhuomautukset:

Esittelijä katsoo, että ehdottomana ensisijaisena tavoitteena olisi pidettävä sen varmistamista, 
että EGNOS-järjestelmä kattaa kaikki jäsenvaltioiden alueet. EGNOS-järjestelmä on 
mahdollisimman pian ulotettava koskemaan koko EU:n aluetta. Kattavuus olisi ulotettava 
koskemaan myös ehdokasvaltioiden alueita ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
kolmansien maiden alueita ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien valtioiden 
alueita. 

Tähän asetusehdotukseen liittyvän vaikutustenarvioinnin tiivistelmän mukaan 6–7 prosenttia 
27 jäsenvaltion EU:n yhteenlasketusta BKT:sta eli 800 miljardia dollaria on jo nyt 
riippuvainen Yhdysvaltojen GPS-järjestelmästä. Ehdotetussa muodossaan GNSS-ohjelman 
nettotuotto Euroopan unionille on 68,63 miljardia euroa (nykyisillä hinnoilla 
vaikutustenarviointeja koskevien suuntaviivojen mukaisesti) järjestelmän toimintakaudella 
2014–2034. Siitä syystä Euroopan markkinoiden laajentamista koskeva Euroopan GNSS-
viraston (GSA:n) liiketoimintasuunnitelma on ehdottoman välttämätön.

Galileon ja EGNOSin menestys mitataan käyttäjien lukumäärällä ja tyytyväisyydellä. On 
ehdottomasti otettava käyttöön hyödyntämisrakenne, joka sisältää palvelun laadusta ja 
jatkuvuudesta vastaavan pysyvän ja rakenteelliseen käyttäjäliittymän.



PE489.561v01-00 52/52 PR\904241FI.doc

FI

Esittelijä korostaa, että viivästyksiä, kustannusten nousua ja etujen menettämistä olisi 
vältettävä.

Näin ollen on ehdottoman tärkeää ylläpitää hyvää hallintotapaa ja edistää eurooppalaisen 
GNSS-järjestelmän etujen korostamista markkinoilla.


