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LÜHISELGITUS

I Komisjoni ettepanek

Käesolev ettepanek võtta vastu määrus Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide rajamise 
ja kasutamise kohta sätestab juhtimismudeli Galileo ja EGNOSe (Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem) programmidele ja nende rahastamisele ajavahemikuks 2014–2020.

Programmi Galileo eesmärk on rajada maailma esimene spetsiaalselt tsiviilotstarbeks 
ettenähtud satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise infrastruktuur. See hõlmab 
määratlemisetappi, mis on lõpule viidud, arendus- ja valideerimisetappi, mis peaks lõppema 
2013. aastal, kasutuselevõtuetappi, mis algas 2008. aastal ja peaks lõpule jõudma 2020. aastal, 
ja kasutusetappi, mis peaks algama järk-järgult aastatel 2014/2015, et kogu süsteem 2020. 
aastaks täielikult toimiks.

Programmi EGNOS eesmärk on parandada olemasolevate ülemaailmsete 
satelliitnavigatsioonisüsteemide signaali kvaliteeti. EGNOS on kasutusetapis alates selle 
„avatud teenuse” ja „ohutusteenuse” („Safety of Life”) toimivaks kuulutamisest vastavalt 
2009. aasta oktoobris ja 2011. aasta märtsis.

II Arvamuse koostaja üldine seisukoht

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut võtta vastu uus määrus, mille 
eesmärk on katta programmide vajadusi järgmiseks mitmeaastaseks rahastamisperioodiks, 
eelkõige valitsemise ja usaldusväärse finantsjuhtimise osas, ning uuendada ELi kohustust 
tagada süsteemide valmimine ja töötamine 2020. aastaks.

Tuleb toonitada, et kõik liidu kodanikud saavad kasu teenuste laiast ulatusest, mida pakuvad 
EGNOS ja Galileo. Praegu peavad satelliitnavigatsiooni kasutajad Euroopas kasutama 
satelliitsignaale süsteemidest, mida ei kontrolli EL ja mis ei ole peamiselt mõeldud teenima 
Euroopa eesmärke. Nende süsteemide kättesaadavus võib olla ebapiisav, eriti tihedalt 
asustatud linnapiirkondades. Lisaks ei taga need alati piisavalt lõppkasutajatele pakutava 
teenuse kvaliteeti, täpsust ja katkematust.

Samuti tuleb märkida, et Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteemide rajamiselt ja käitamiselt 
eeldatakse, et need loovad otsest kasu sadadele äriühingutele kogu ELis, sh kasvavale arvule 
VKEdele, ja loovad tuhandeid kõrgelt kvalifitseeritud töökohti. Süsteemid on ka eriti olulised 
Euroopa teadmiste laiendamiseks satelliitnavigatsiooni tehnoloogia valdkonnas ja 
kosmosealaste erialateadmiste säilitamiseks kogu Euroopas. Järgmisel tasandil kujutab 
satelliitraadionavigatsiooniga seotud rakenduste levik ainulaadset võimalust Euroopa 
ettevõtete ja tööstuse kasvuks.

Arvestades laia toetust käesoleva seadusandliku ettepaneku eesmärkidele, teeb arvamuse 
koostaja ettepaneku piiratud arvu muudatusettepanekute kohta, mille üldine eesmärk on 
täiendada ja selgitada sätteid, mis on seotud programmide avaliku haldamise ja usaldusväärse 
finantsjuhtimisega, ning rõhutada nende tähtsust transpordisektori seisukohast.

i) Programmide avalik haldamine
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Galileo ja EGNOSe programmide nõuetekohane avalik haldamine nõuab esiteks ranget 
ülesannete jaotust eelkõige komisjoni, Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 
Kosmoseagentuuri vahel ning teiseks programmide haldamise järkjärgulist kohandamist 
süsteemide kasutamisega seotud vajadustele. Komisjon annab Euroopa GNSS Agentuurile 
programmide kasutamise ülesande ajavahemikuks 2014–2020. Et võimaldada agentuuril 
suurendada oma suutlikkust, on vaja tagada, et tal on kohased inimressursid, et rakendada 
talle selle määruse alusel antud suurendatud pädevusi. Tuleb toonitada, et agentuuri peakorteri 
eelseisval ümberpaigutamisel ei tohiks olla negatiivset mõju töötajatele ega eriteadmiste 
tasemele.

ii) Programmide tähtsus transpordisektorile
Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteemid on üleeuroopaliste võrkudena loodud 
infrastruktuurid, mille kasutus ulatub liikmesriikide piiridest palju kaugemale. Eeldatakse, et 
programmidel on oluline hulk hüvesid transpordisektorile, muu hulgas:
a) maanteetranspordile

– liikluskorralduse tõhustamine ja ummikute vähendamine,
– reageerimisaja parandamine maantee hädaolukordade puhul,
– ohtlike kaupade transportimise jälgimise lihtsustamine,
– autojuhtide abistamine nende sõiduplaanide juures, pakkudes täpsemat liiklusteavet,
– teemaksude ja elektroonilise maksukogumise parandamine,
– sõiduaja ja kütusekulu vähenemine,

b) raudteetranspordile

– raudteeseire automatiseerimise võimaldamine,
– operatiivsete uuenduste abistamine, nagu raudtee parandamine ja üldohutusnõuded,
– hilinemiste ja käitamiskulude vähendamine, suurendades samas raudtee läbilaskevõimet,
– reisijatele rohkema täpse teabe andmine rongide saabumise kohta,

c) meretranspordile ja siseveetranspordile

– liikluse parem korraldamine, eelkõige suure liiklusega sadamates või kaubaveokoridorides,
– mereohutuse tõhustamine,
– laevade jälgimise ja päästeoperatsioonide parandamine,
– täpse teabe pakkumine seal, kus naftalekked ilmnevad,

d) õhutranspordile 

– väikeste ja perifeersete lennujaamade tsiviillennunduses kasutamise tõhustamine ja 
lihtsustamine,
– keskse rolli täitmine ühtse Euroopa taeva poliitika ja SESARi arendamisel,
– lennuliikluse korraldamise parandamine ja lennujaamade turvalisuse suurendamine.

iii) Rahastamine
Liidu panust ajavahemikuks 2014–2020 hindab komisjon 7897 miljonile eurole. See hõlmab 
peamiselt Galileo programmi kasutuselevõtu- ja kasutamisetappi ning EGNOSe süsteemi 
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käitamist. Et vältida kulude määra ületamist ja hilinemisi, mis on mõjutanud programmide 
edusamme viimastel aastatel, on vaja tugevdada programmide avalikku haldamist ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Programmid Galileo ja EGNOS on 
eriti tähtsad transpordirakenduste, 
sealhulgas arukate transpordisüsteemide 
seisukohast. Maanteetranspordi sektoris 
on neil otsustav tähtsus liiklusohutuse ja 
liikluskorralduse parandamisel, 
ummikute, sõiduaja ja kütusekulu 
vähendamisel ning loomade vedamise 
järelevalvel. Raudteetranspordi sektoris 
võivad need aidata automatiseerida 
raudteeseiret, suurendada ohutust, 
vähendada hilinemisi, alandada 
tegevuskulusid ja anda reisijatele 
täpsemat teavet. Mere- ja 
siseveetranspordi sektoris võivad nad 
parandada mereohutust, suurendada 
sadamate läbilaskevõimet, võimaldada 
konteinerlaevade seiret ja anda 
hädaolukorras täpset 
positsioneerimisalast teavet. 
Lennutranspordi sektoris soodustavad ja 
võimaldavad need väikeste ja perifeersete 
lennujaamade kasutamist 
tsiviillennunduses ja neil on keskne roll 
ühtse Euroopa taeva poliitika 
arendamisel. Kosmosevaldkonnas 
võimaldavad need täpsemat navigeerimist 
kanderakettide lennutrajektooride 
juhtimisel. Arvestades suurenenud 
nõudlust tõhusa ja integreeritud Euroopa 
transpordivõrgu järele, tuleb tingimata 



PE483.662v02-00 6/24 AD\908432ET.doc

ET

tagada süsteemide Galileo ja EGNOS 
võimaldatavate transpordirakenduste 
jätkuv edasiarendamine. See võimaldab 
liidu kodanikel neist süsteemidest kasu 
saada ja tagada üldsuse usaldus 
programmide vastu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Vaja on järk-järgult laiendada 
süsteemi EGNOS geograafilist ulatust 
kogu liidu territooriumile ning tehniliste 
ja finantspiirangute ja rahvusvaheliste 
lepingute piires liidu 
naaberpiirkondadele, eelkõige ühtse 
Euroopa taeva piirkonda jäävate 
kolmandate riikide territooriumidele.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et optimeerida osutatavate teenuste 
kasutamist, peaksid programmidega 
Galileo ja EGNOS seotud süsteemid, 
võrgud ja teenused olema ühilduvad ja 
koostalitlusvõimelised nii omavahel kui 
võimaluse korral ka teiste 
satelliitnavigatsioonisüsteemide ja 
tavapäraste 
satelliitnavigatsioonivahenditega.

(11) Et optimeerida osutatavate teenuste 
kasutamist, peaksid programmidega 
Galileo ja EGNOS seotud süsteemid, 
võrgud ja teenused olema ühilduvad ja 
koostalitlusvõimelised nii omavahel kui ka 
teiste satelliitnavigatsioonisüsteemide ja 
tavapäraste
satelliitnavigatsioonivahenditega.

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, peab rahastamine olema
läbipaistev ja 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.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Tuleb ka esile tuua, et käesoleva 
määrusega ette nähtud eelarvevahenditest 
ei kaeta töid, mida rahastatakse 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” 
eraldatud vahenditest, näiteks süsteemide 
rakenduste arendamisega seotud töid. Need 
tööd võimaldavad optimeerida süsteemide 
raames pakutavate teenuste kasutamist, 
tagada liidu tehtud investeeringute sotsiaal-
majandusliku tasuvuse ja suurendada 
Euroopa, eeskätt väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate oskusteavet 
satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas.
Seetõttu on oluline eraldada programmi 
„Horisont 2020” raames piisavalt 
vahendeid süsteemide Galileo ja EGNOS 
võimaldatavate selliste turupõhiste 
rakenduste arendamiseks, mida 
kasutatakse nii Euroopas kui ka 
rahvusvaheliselt.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon, kes esindab Euroopa Liitu 
– programmide ainsat rahastajat ja 
süsteemide omanikku –, peaks vastutama 
programmide toimimise eest ja teostama 
nende üle poliitilist järelevalvet. Seega 
peaks ta haldama käesoleva määrusega 
programmidele eraldatud rahalisi 
vahendeid, kontrollima kõikide programmi 
toimingute elluviimist ja tagama selge 
ülesannete jaotuse eelkõige komisjoni ja 
Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 

(22) Komisjon, kes esindab Euroopa Liitu 
– programmide ainsat rahastajat ja 
süsteemide omanikku –, peaks vastutama 
programmide toimimise eest ja teostama 
nende üle üldist järelevalvet. Seega peaks 
ta haldama käesoleva määrusega 
programmidele eraldatud rahalisi 
vahendeid, kontrollima kõikide programmi 
toimingute elluviimist ja tagama selge 
ülesannete jaotuse eelkõige komisjoni ja 
Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 
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Kosmoseagentuuri vahel. Seega tuleks 
anda komisjonile lisaks nendele 
ülesannetele, mis on seotud tema üldiste 
kohustustega või mis on talle pandud 
käesoleva määrusega, ka teatavad 
eriülesanded, mille kohta tuleks esitada 
mittetäielik loetelu. Et kasutada 
optimaalselt erinevate sidusrühmade 
vahendeid ja oskusteavet, võiks komisjonil 
olla õigus delegeerida teatavaid ülesandeid 
delegeerimiskokkulepetega kooskõlas 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja 
eelkõige selle artikliga 54.

Kosmoseagentuuri vahel eesmärgiga 
vältida kohustuste kattuvust. Seega tuleks 
anda komisjonile lisaks nendele 
ülesannetele, mis on seotud tema üldiste 
kohustustega või mis on talle pandud 
käesoleva määrusega, ka teatavad 
eriülesanded, mille kohta tuleks esitada 
mittetäielik loetelu. Et kasutada 
optimaalselt erinevate sidusrühmade 
vahendeid ja oskusteavet, võiks komisjonil 
olla õigus delegeerida teatavaid ülesandeid 
delegeerimiskokkulepetega kooskõlas 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja 
eelkõige selle artikliga 54.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Euroopa GNSSi Agentuur loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EÜ) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa 
GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 
Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008),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 

(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 
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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.

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 arendamise ja
edendamisega satelliitraadionavigatsiooni 
turul. Seetõttu on vaja tagada, et 
agentuuril on nõutavate eriteadmistega 
vajalikud inimressursid, et rakendada 
käesoleva määruse alusel suurendatud 
pädevusi. Selleks et komisjon saaks liidu 
esindajana täiel määral oma 
kontrollivolitusi täita, peaksid 
delegeerimiskokkulepped sisaldama 
Euroopa GNSSi Agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tähtis on esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 
teavet programmide elluviimise kohta. Sel 
eesmärgil tulevad Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni esindajad kokku 
Galileo institutsioonidevahelises 
toimkonnas vastavalt 9. juuli 2008. aasta 
ühisavaldusele Galileo 
institutsioonidevahelise toimkonna kohta.

(35) Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
tuleks anda korrapäraselt teavet 
programmide elluviimise kohta, sealhulgas 
nende kulud ja riskid, rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimine kolmandate 
riikidega, satelliitnavigatsiooni turgude 
ettevalmistamine ja haldamise tõhusus.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata kahele 
ohutusteenustega („Safety of Life”) 
seotud programmile. Sel eesmärgil tulevad 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
esindajad kokku Galileo 
institutsioonidevahelises toimkonnas 
vastavalt 9. juuli 2008. aasta 
ühisavaldusele Galileo 
institutsioonidevahelise toimkonna kohta.
Toimkond peaks jätkuvalt soodustama 
kolme institutsiooni tihedat koostööd, et 
jälgida programmide rakendamist.
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Komisjon peaks edaspidigi aitama kaasa 
toimkonna kohtumiste ettevalmistamisele 
ja vajaduse korral edastama 
institutsioonide taotlusel üksikasjalikku 
teavet.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Programmid Galileo ja EGNOS 
hõlmavad 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 ja koostalitlusvõime.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – 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 ohutusteenust (nn „Safety of 
Life Service” ehk SoL), mis on suunatud 
kasutajatele, kelle jaoks ohutus on elulise 
tähtsusega. Teenus, mida osutatakse 
kasutajatele otsese tasuta, rahuldab ka 
teatavates sektorites tekkivaid vajadusi 
seoses katkematuse, kättesaadavuse ja 
täpsusega ning sisaldab funktsiooni, mis 
võimaldab teavitada kasutajat süsteemis 
esinevast häirest;
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) osaleda süsteemi COSPAS-SARSAT 
otsingu- ja päästeteenistuse tegevuses (nn 
„Search and Rescue Support Service” ehk 
SAR), võttes vastu radarimajakate 
saadetavaid hädasignaale ja edastades neile 
sõnumeid.

e) osaleda süsteemi COSPAS-SARSAT 
otsingu- ja päästeteenistuse tegevuses (nn 
„Search and Rescue Support Service” ehk 
SAR), võttes vastu ja määrates kindlaks
radarimajakate saadetavaid hädasignaale ja 
edastades neile sõnumeid.

Muudatusettepanek 13

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva määrusega kehtestatakse kord, 
mille järgi toimub kogu ELi territooriumil
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide raames süsteemide rajamine 
ja kasutamine, sealhulgas haldamise ja 
liidu vahendite eraldamise kord.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – 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, millega tagatakse 
rakenduste edukas kasutuselevõtmine.
See hõlmab infrastruktuuri haldamist ning 
süsteemi hooldust, pidevat täiustamist, 
uuendamist ja kaitset, programmiga seotud 
sertifitseerimis- ja standardimistoiminguid, 
teenuste kujundamist, osutamist ja 
turustamist ja kõiki muid toiminguid, mis 
on vajalikud süsteemi ja selle rakenduste
arendamiseks ja programmi nõuetekohase 
toimimise tagamiseks. Eesmärk on, et see 
etapp algaks järk-järgult ajavahemikus 
2014-2015 esimeste teenuste osutamisega 
ja kõik teenused oleksid kättesaadavad 
aastaks 2020.

Selgitus

Rõhu asetamine rakenduste väljatöötamisele, mis on kasutamisstaadiumi keskse tähtsusega 
element.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 17



PE483.662v02-00 14/24 AD\908432ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad programmi 
EGNOS täiendavalt rahastada. Kõnealuste 
maksete tulemusel tekkivat tulu käsitatakse 
sihtotstarbelise tuluna, nagu see on 
sätestatud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 18 lõikes 2. Kooskõlas 
läbipaistva halduse põhimõttega teavitab 
komisjon Euroopa Parlamenti, nõukogu 
ja käesoleva määruse artikli 35 lõikega 1 
ette nähtud komiteed mõjust, mida avaldab
programmile EGNOS käesoleva lõike 
kohaldamine.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmide haldamise üldine raamistik välja jäetud
Programmide avalik haldamine põhineb 
ülesannete selgel jaotamisel osaliste, 
eelkõige komisjoni, Euroopa 
välisteenistuse, Euroopa GNSSi 
Agentuuri ja Euroopa Kosmoseagentuuri 
vahel.

Selgitus

Need sätted on lisatud artiklile 12 b (uus).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Programmide haldamise üldine raamistik
Programmide haldamise üldine raamistik 
on järgmine:
a) käesoleva määruse kohaseid 
ülesandeid täitvateks organiteks on peale 
komisjoni eelkõige Euroopa GNSSi 
Agentuur ja Euroopa Kosmoseagentuur;
b) komisjonil on üldine vastutus 
programmide eest. Komisjon haldab 
käesoleva määruse alusel eraldatavaid 
vahendeid, teostab järelevalvet kõikide 
programmide tegevuste läbiviimise üle 
ning täidab artiklis 13 ja käesoleva 
määruse muudes sätetes osutatud 
eriülesandeid;
c) Euroopa GNSSi Agentuur täidab 
artiklis 15 osutatud ülesandeid ja vastutab 
nende rakendamise eest. Programmide 
operatiivjuhtimine põhineb 
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delegeerimiskokkulepetel komisjoni ja 
Euroopa GNSSi Agentuuri vahel;
d) Euroopa Kosmoseagentuuril palutakse 
komisjoni ja Euroopa GNSSi 
Agentuuriga sõlmitavate vastavate 
kokkulepete alusel täita teatavaid 
ülesandeid, mis on seotud disaini, 
arenduse ja hangetega programmide 
rakendamise ja kasutamise raames, 
kooskõlas artikliga 16.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Programmide haldamise põhimõtted

Programmide avalik haldamine põhineb 
järgmistel põhimõtetel:
a) asjaomaste asutuste vaheliste 
ülesannete range jaotus komisjoni üldisel 
vastutusel;
b) konstruktiivne koostöö artiklis 12 a 
osutatud organite ja liikmesriikide vahel;
c) programmide rakendamise põhjalik 
kontroll, sh kulude ja ajakava range 
järgimine kõikide asjaomaste asutuste 
poolt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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programmi kõigi toimingute rakendamist.

Selgitus

Need sätted on lisatud artiklile 12 a (uus).

Muudatusettepanek 23

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 artiklis 12 a osutatud üldisele 
vastutusele ja käesoleva määruse muudes 
sätetes viidatud ülesannetele teostab 
komisjon järgmisi eriülesandeid:

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) tagada programmide õigeaegne 
rakendamine eraldatud vahendite piires 
ning kooskõlas programmi eesmärkide ja 
artiklis 1 osutatud ajakavaga;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määrata kindlaks süsteemide 
maapealsete infrastruktuuride paiknemine 
ja tagada nende toimimine;

a) määrata avatud ja läbipaistva protsessi 
käigus kindlaks süsteemide maapealsete 
infrastruktuuride paiknemine ja tagada 
nende toimimine;
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Muudatusettepanek 26

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) rakenduste ja teenuste edendamist 
satelliitnavigatsiooniturul.

ii) rakenduste ja teenuste arengu
edendamist ja jälgimist
satelliitnavigatsiooniturul ning neist 
teadlikkuse suurendamist.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Delegeerimiskokkuleppes sätestatakse 
Euroopa GNSSi agentuurile eraldatud 
vahendite haldamise üldtingimused, 
niivõrd kui see on vajalik delegeeritud 
ülesannete ja eelarve täitmiseks, ning 
eeskätt teostatavad toimingud, nendega 
seotud rahastamine, halduskord, 
järelevalve- ja kontrollimeetmed ning 
meetmed, mida kohaldatakse kokkuleppe 
mittetäieliku rakendamise korral kulude, 
ajakava ja täitmise osas, samuti kogu 
materiaalse ja immateriaalse vara 
valdamise kord.
Järelevalve- ja kontrollimeetmetega 
nähakse eelkõige ette kord eelarve 



AD\908432ET.doc 19/24 PE483.662v02-00

ET

eelhindamiseks, komisjonile 
süstemaatiline kuludest ja ajakavast 
teavitamine ning kavandatud eelarve, 
täitmise ja ajakava lahknemise korral 
rakendatavad parandusmeetmed, mis 
tagavad infrastruktuuride rajamise 
eraldatud eelarvete piires.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vajaduse korral võib Euroopa GNSSi 
Agentuur sõlmida asjakohaseid 
kokkuleppeid Euroopa 
Kosmoseagentuuriga, et täita käesoleva 
määruse kohaseid ülesandeid 
programmide kasutusetapis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) turgu valitseva seisundi võimaliku 
kuritarvitamise ja ühele tarnijale
tuginemise vältimine;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võimaluse korral alati mitmelt 
tarnijalt hankimise edendamine, et 
vähendada sõltuvust vaid ühest tarnijast 
ning tagada parem üldine kontroll 
programmide, nende kulude ja ajakavade 
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üle; kui see on võimalik ja asjakohane, 
tuleks see põhimõte esitada 
pakkumiskutses eraldi 
valikukriteeriumina. 

Selgitus

Mitmelt tarnijalt hankimise kasutamine peaks olema ametlikult avaldatud pakkumiskutses 
selgelt esitatud, et tagada kõigi sidusrühmade ja vastajate jaoks maksimaalne läbipaistvus.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad järgivad oma pakkumiskutsetes 
süstemaatiliselt esimeses lõigus osutatud 
eesmärke ja neid kasutatakse 
valikukriteeriumidena.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tingimuslike osadega leping hõlmab 
fikseeritud osa, mis on lisatud eelarvelise 
kulukohustuse võtmisele, selget kohustust 
antud etapi lepinguliste tööde 
teostamiseks ja teenuste osutamiseks ning 
ühte või mitut tingimuslikku eelarvelist ja 
teostuslikku osa. Hankedokumentides 
nimetatakse tingimuslike osadega lepingu 
konkreetsed osad. Neis määratletakse iga 
osa teenuste sisu, hind või hinna
kindlaksmääramise kord ja täitmise 
tingimused.

Muudatusettepanek 34



AD\908432ET.doc 21/24 PE483.662v02-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui hankija mingil etapil märkab, et 
selleks etapiks kokku lepitud tööd ja 
teenused on jäänud täitmata, võib ta 
nõuda kahjutasu ja lepingu üles öelda.

Muudatusettepanek 35

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. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakkuja oma pakkumises teatab, 
et ei kavatse ühegi lepingu osa kohta 
allhankelepingut sõlmida või ei kavatse 
sõlmida allhankelepingut VKEde või uute 
turule tulijatega või kavatseb sõlmida 
allhankelepingu lõikes 1 nimetatud 
miinimummäärast väiksema osa kohta, 
peab ta seda hankijale põhjendama. 
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Hankija edastab selle teabe komisjonile.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 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 abi, eelkõige 
liikmesriikide kosmosevaldkonna asutuste 
ekspertidelt, sõltumatutelt ekspertidelt ning 
üksustelt, kes on pädevad programmide 
täitmist erapooletult analüüsima ja selle 
kohta erapooletut nõu andma.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõik 1

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. Kui komisjon esitab esialgse 
eelarveprojekti, esitab ta samal ajal
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande programmide elluviimise kohta, 
sealhulgas teave nende kulude ja riskide 
kohta, kokkulepete sõlmimine kolmandate 
riikidega, satelliitnavigatsiooni turgude 
ettevalmistamine ja haldamise tõhusus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisel vaadeldakse ka 
lihtsustamisvõimalusi, sisemist ja välist 
ühtsust, kõikide eesmärkide asjakohasust 

Hindamisel vaadeldakse ka tehnika 
arengut antud valdkonnas,
lihtsustamisvõimalusi, sisemist ja välist 
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ning meetmete osatähtsust aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga 
seotud liidu prioriteetide rakendamisel. 
Hindamisel võetakse arvesse varasemate 
meetmete pikaajalise mõju hindamise 
tulemusi.

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

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 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 viieks aastaks
alates 1. jaanuarist 2014 volitused võtta 
vastu artiklites 5 ja 14 viidatud 
delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse vaikimisi samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamise suhtes vastuväite hiljemalt 
kolm kuud enne iga sellise ajavahemiku 
lõppemist.
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