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LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotus

Nykyisessä ehdotuksessa asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien 
toteuttamisesta ja käytöstä säädetään Galileo- ja EGNOS- (Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä) ohjelmien hallintomallista ja niiden rahoituksesta ajanjaksoksi 
2014–2020.

Galileo-ohjelman tavoitteena on ensimmäisen erityisesti siviilikäyttöön tarkoitetun 
satelliittinavigointi- ja -paikannusinfrastruktuurin toteuttaminen ja käyttö. Se koostuu 
määrittelyvaiheesta, joka on jo päättynyt, kehittämis- ja validointivaiheesta, jonka on määrä 
päättyä vuonna 2013, rakennus- ja käyttöönottovaiheesta, joka alkoi vuonna 2008 ja päättynee 
vuonna 2020, sekä käyttövaiheesta, joka on tarkoitus aloittaa vaiheittain vuodesta 2014/2015 
alkaen, niin että koko järjestelmä on täysin toimintavalmis vuonna 2020.

EGNOS-ohjelmalla pyritään parantamaan olemassa olevien maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien signaalien laatua. EGNOS-ohjelma on ollut käyttövaiheessa 
siitä lähtien, kun sen avoin palvelu julistettiin toimintavalmiiksi lokakuussa 2009 ja 
ihmishengen turvaava "safety of life" -palvelu maaliskuussa 2011.

II. Esittelijän yleinen kanta

Lausuntoluonnoksen valmistelija on tyytyväinen komission ehdotukseen uudesta asetuksesta, 
jonka tavoitteena on kattaa seuraavan monivuotisen rahoituskauden ohjelmien tarpeet, jotka 
liittyvät erityisesti hallintoon ja moitteettomaan varainhoitoon, sekä toistaa EU:n sitoumus 
varmistaa näiden järjestelmien päätöksen saattaminen ja toiminta vuoteen 2020 mennessä.

On korostettava, että kaikki EU:n kansalaiset voivat hyötyä useista erilaisista EGNOS- ja 
Galileo-ohjelmiin sisältyvistä palveluista. Euroopassa satelliittinavigoinnin käyttäjien on 
nykyään käytettävä sellaisista järjestelmistä tulevia satelliittisignaaleja, jotka eivät ole EU:n 
valvomia ja joita ei ole ensisijaisesti suunniteltu eurooppalaisia käyttötarkoituksia varten. 
Kyseisten järjestelmien käytettävyys saattaa olla puutteellista erityisesti tiheään asutuilla 
kaupunkialueilla. Ne eivät myöskään aina anna riittäviä takeita eurooppalaisille 
siviilikäyttäjille tarjotun palvelun laadusta, täsmällisyydestä ja jatkuvuudesta.

On pantava myös merkille, että eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien rakentamisen 
ja käyttöönoton odotetaan tarjoavan suoria etuja sadoille yrityksille kaikkialla Euroopassa, 
myös yhä suuremmalle määrälle pk-yrityksiä, sekä luovan tuhansia korkeaa ammattitaitoa 
vaativia työpaikkoja. Nämä järjestelmät ovat myös erityisen tärkeitä Euroopan laajuisen 
tiedon laajentamiselle satelliittinavigointitekniikan alalla sekä avaruuspolitiikkaan liittyvän 
asiantuntemuksen ylläpitämiselle koko Euroopan laajuisesti. Tuotantoketjun loppupää ja 
sovellusten levittäminen yhdessä satelliittinavigoinnin kanssa tarjoavat eurooppalaisille 
yrityksille ja teollisuudenaloille ainutlaatuisen tilaisuuden luoda kasvua.

Tämän lainsäädäntöehdotuksen tavoitteet ovat saaneet laajaa tukea, ja näin ollen valmistelija 
ehdottaa rajallista määrää tarkistuksia, joiden laaja tavoite on vahvistaa ja selkiyttää ohjelmien 
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julkista hallinnointia ja moitteetonta varainhoitoa sekä korostaa niiden merkitystä 
kuljetusalalle.

i) Ohjelmien julkinen hallinnointi
Galileo- ja EGNOS-ohjelmien moitteeton julkinen hallinnointi edellyttää toisaalta selkeää 
tehtävänjakoa komission, Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan avaruusjärjestön välillä ja 
toisaalta hallinnoinnin asteittaista mukauttamista järjestelmien käyttöön liittyvien tarpeiden 
mukaisesti. Komissio suunnittelee osoittavansa Euroopan GNSS-virastolle tehtävän ohjelmien 
käytöstä ajanjaksoksi 2014–2020. Jotta virasto voisi kehittää toimintaedellytyksiään, on 
varmistettava, että sillä on tarvittavat henkilöresurssit voidakseen hoitaa tämän asetuksen sille 
osoittamaa yhä laajempaa toimivaltaansa. On korostettava, että viraston tulevalla 
uudelleensijoittamisella ei pitäisi olla kielteistä vaikutusta sen työvoimaan ja 
asiantuntemuksen tasoon.

ii) Ohjelmien merkitys kuljetusalalle
Eurooppalaiset satelliittinavigointijärjestelmät ovat infrastruktuureja, jotka muodostetaan 
Euroopan laajuisiksi verkoiksi ja joiden käyttö ulottuu huomattavasti jäsenvaltioiden rajojen 
ulkopuolelle. Näiden ohjelmien odotetaan tarjoavan lukuisia etuja kuljetusalalle, toisin sanoen 
seuraaville:
a) Maantieliikenne

– tehostetaan maantieliikennettä ja vähennetään liikenneruuhkia
– parannetaan reaktioaikoja liikenneonnettomuuksien sattuessa
– helpotetaan vaarallisten tavaroiden kuljetuksen valvontaa
– avustetaan kuljettajia heidän matkasuunnitelmissaan tarjoamalla täsmällisempiä 

liikennetietoja
– parannetaan tietullijärjestelmiä ja sähköisiä maksunkeruujärjestelmiä
– lyhennetään matkustusaikoja ja polttoaineen kulutusta

b) Rautatieliikenne

– toteutetaan automatisoitu raidevalvonta 
– avustetaan toimintojen tehostamisessa, kuten raiteiden kunnon ja yleisten turvavaatimusten 

parantamisessa
– vähennetään viivästyksiä ja toimintakuluja ja lisätään samalla raiteiden kapasiteettia
– annetaan matkustajille tarkempia tietoja junien saapumisaikatauluista

c) Meriliikenne ja sisävesiliikenne

– parannetaan liikenteen hallintaa, etenkin satamissa tai ruuhkaisilla liikennekäytävillä
– tehostetaan meriliikenteen turvallisuutta
– parannetaan laivojen seurantaa ja pelastusoperaatioita
– tarjotaan tarkkoja tietoja öljyvahinkojen sattuessa

d) Ilmaliikenne 

– parannetaan ja helpotetaan siviili-ilma-alusten mahdollisuuksia käyttää pieniä ja 
syrjäseutujen lentoasemia
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– toimitaan kokonaisvaltaisessa asemassa yhteisen ilmatilan politiikassa ja eurooppalaisen 
ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeessa (SESAR)

– parannetaan liikenteenhallintaa ja toiminnallista turvallisuutta lentoasemilla.

iii) Rahoitus
Komissio on arvioinut ajanjakson 2014–2020 unionin rahoitusosuudeksi 7,897 miljoonaa 
euroa. Siihen sisältyvät pääosin Galileo-ohjelman käyttöönotto- ja käyttövaiheet sekä 
EGNOS-järjestelmän käyttö. Ohjelmien julkista hallinnointia ja moitteetonta varainhoitoa on 
syytä vahvistaa, jotta voidaan välttää kustannusten ylityksiä ja viivästyksiä, jotka ovat 
vaikuttaneet ohjelmien etenemiseen viime vuosien aikana.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Galileo- ja EGNOS-ohjelmat ovat 
erityisen tärkeitä liikennesovelluksissa, 
joita ovat muun muassa älykkäät 
liikennejärjestelmät. Maantieliikenteessä 
ne ovat keskeisiä liikenneturvallisuuden 
ja liikenteen hallinnan parantamisen sekä 
ruuhkien, matka-aikojen ja polttoaineen 
kulutuksen vähentämisen kannalta ja 
eläinkuljetusten valvonnassa. 
Rautatieliikenteessä ne voivat 
mahdollistaa raidevalvonnan 
automatisoinnin, parantaa turvallisuutta, 
vähentää viivästyksiä ja 
käyttökustannuksia sekä tarjota 
matkustajille nykyistä tarkempia tietoja. 
Meriliikenteessä ja sisävesiliikenteessä ne 
lisäävät turvallisuutta, vahvistavat 
satamapalvelukapasiteettia, 
mahdollistavat meriliikenteessä 
konttialusten paikantamisen ja tarjoavat 
tarkkoja sijaintietoja 
onnettomuustapauksissa. 
Lentoliikenteessä ne parantavat siviili-
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ilmailu-alusten mahdollisuuksia 
hyödyntää pieniä lentoasemia ja 
syrjäseutujen lentoasemia ja ovat 
keskeisessä asemassa yhtenäisen ilmatilan 
politiikan kehittämisessä. Avaruusalalla 
ne mahdollistavat kantorakettien 
lentoratojen navigaatiotarkkuuden 
parantamisen. Kun otetaan huomioon yhä 
kasvava tehokkaan ja yhdennetyn 
eurooppalaisen liikenneverkon tarve, on 
erittäin tärkeää varmistaa, että Galileo- ja 
EGNOS-järjestelmillä käyttöönotettuja 
liikennesovelluksia kehitetään edelleen. 
Näin unionin kansalaiset voivat hyötyä 
järjestelmistä ja luottamus ohjelmiin 
säilyy.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) EGNOS-järjestelmän 
maantieteellinen soveltamisala on 
laajennettava asteittain kattamaan koko 
unionin alue ja siihen liittyvien teknisten 
ja taloudellisten rajoitteiden ja 
kansainvälisten sopimusten vuoksi myös 
unionin naapurialueille, erityisesti 
yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan 
kuuluvien kolmansien maiden alueille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta tarjottuja palveluja voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvien 
järjestelmien, verkkojen ja palvelujen olisi 
oltava yhteensopivia ja yhteentoimivia 
keskenään ja mahdollisuuksien mukaan
myös muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.

(11) Jotta tarjottuja palveluja voitaisiin 
käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, 
Galileo- ja EGNOS-ohjelmiin perustuvien 
järjestelmien, verkkojen ja palvelujen olisi 
oltava yhteensopivia ja yhteentoimivia 
keskenään ja myös muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten navigointikeinojen kanssa.

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 

(12) Koska perusperiaatteena on, että 
unioni vastaa ohjelmien rahoituksesta 
kokonaisuudessaan, rahoituksen olisi 
oltava avointa ja on aiheellista säätää, että 
unioni on kaiken ohjelmien puitteissa 
luodun ja kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistaja. Jotta 
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omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 
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.

voitaisiin täysin kunnioittaa kaikkia 
omistukseen liittyviä perusoikeuksia, on 
aiheellista sopia tarvittavista järjestelyistä 
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.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) On myös syytä huomata, että tässä 
asetuksessa kaavaillut talousarviovarat 
eivät kata tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 varoista 
rahoitettavia toimia, joita ovat esimerkiksi 
järjestelmiin perustuvien sovellusten 
kehittämistoimet. Kyseisillä toimilla 
voidaan optimoida ohjelmien puitteissa 
tarjottavien palvelujen käyttöä, varmistaa 
unionin tekemille investoinneille hyvä 
vastine sosiaalisina ja taloudellisina etuina 
ja parantaa satelliittinavigointiteknologiaan 
liittyvää osaamista eurooppalaisissa
yrityksissä, erityisesti pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä. Sen vuoksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
osoitettava riittävä rahoitus Galileo- ja 
EGNOS-järjestelmiä hyödyntävien 
markkinalähtöisten sovellusten 
kehittämiseksi sekä eurooppalaisiin että 
kansainvälisiin käyttötarkoituksiin.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Koska komissio edustaa unionia, joka 
periaatteessa vastaa yksin ohjelmien 
rahoittamisesta ja on järjestelmien 
omistaja, komission olisi oltava vastuussa 
ohjelmien etenemisestä ja niiden 
poliittisesta seurannasta. Näin ollen sen 
olisi hallittava ohjelmille tämän asetuksen 
mukaisesti osoitettuja varoja ja 
huolehdittava kaikkien ohjelmiin 
sisältyvien toimien toteuttamisesta ja 
tehtävien selkeästä jakamisesta erityisesti 
Euroopan GNSS-viraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä. Sitä varten on 
tarpeen osoittaa komissiolle sen yleisiin 
velvollisuuksiin liittyvien tehtävien ja sille 
tämän asetuksen nojalla kuuluvien muiden 
tehtävien lisäksi tiettyjä erityistehtäviä, 
jotka luetellaan esimerkinomaisesti. Jotta 
eri osapuolten resursseja ja osaamista 
voitaisiin hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla, komission olisi 
voitava tehtävien siirtoa koskevilla 
sopimuksilla siirtää tiettyjä tehtäviä 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja 
erityisesti sen 54 artiklan mukaisesti.

(22) Koska komissio edustaa unionia, joka 
periaatteessa vastaa yksin ohjelmien 
rahoittamisesta ja on järjestelmien 
omistaja, komission olisi oltava vastuussa 
ohjelmien etenemisestä ja niiden yleisestä
seurannasta. Näin ollen sen olisi hallittava 
ohjelmille tämän asetuksen mukaisesti 
osoitettuja varoja ja huolehdittava kaikkien 
ohjelmiin sisältyvien toimien 
toteuttamisesta ja tehtävien selkeästä 
jakamisesta erityisesti Euroopan GNSS-
viraston ja Euroopan avaruusjärjestön 
välillä, jotta voidaan välttää päällekkäiset 
vastuut. Sitä varten on tarpeen osoittaa 
komissiolle sen yleisiin velvollisuuksiin 
liittyvien tehtävien ja sille tämän asetuksen 
nojalla kuuluvien muiden tehtävien lisäksi 
tiettyjä erityistehtäviä, jotka luetellaan 
esimerkinomaisesti. Jotta eri osapuolten 
resursseja ja osaamista voitaisiin 
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, 
komission olisi voitava tehtävien siirtoa 
koskevilla sopimuksilla siirtää tiettyjä 
tehtäviä asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 ja erityisesti sen 54 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 8

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 

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

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 kehittäminen ja edistäminen 
satelliittinavigointimarkkinoilla. Näin 
ollen on tarpeen varmistaa, että virastolla 
on tarvittavat henkilöresurssit, joilla on 
tarvittava asiantuntemus, jotta henkilöstö 
voi hoitaa tämän asetuksen mukaiset 
uudet tehtävänsä. Jotta komissio voisi 
unionin edustajana käyttää 
tarkastusvaltaansa täysimääräisesti, 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
olisi sisällyttävä yleiset ehdot, joiden 
mukaisesti Euroopan GNSS-virastolle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
on tarpeen antaa säännöllisesti tietoja 
ohjelmien toteuttamisesta. Lisäksi 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio tapaavat toimielinten välisessä 
Galileo-paneelissa toimielinten välisestä 
Galileo-paneelista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 annetun yhteisen julkilausuman 
mukaisesti.

(35) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi annettava säännöllisesti tietoja 
ohjelmien toteuttamisesta, muun muassa 
niiden kustannuksista ja riskeistä, 
kolmansien maiden kanssa tehtävistä 
kansainvälisistä sopimuksista, 
satelliittinavigointimarkkinoiden 
valmistelusta sekä hallintojärjestelyjen 
tehokkuudesta. Huomioon olisi otettava 
erityisesti ihmishengen turvaavan SoL-
palvelun ("safety-of-life service") kahden 
ohjelman erityistavoitteet.  Lisäksi 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio tapaavat toimielinten välisessä 
Galileo-paneelissa toimielinten välisestä 
Galileo-paneelista 9 päivänä heinäkuuta 
2008 annetun yhteisen julkilausuman 
mukaisesti. Paneelia olisi jatkettava 
kolmen toimielimen yhteistyön 
mahdollistamiseksi niin, että voidaan 
seurata näiden ohjelmien toteuttamista. 
Komissio osallistuu edelleen paneelin 
kokousten valmisteluun ja antaa tarpeen 
mukaan toimielinten pyynnöstä 
yksityiskohtaisia tietoja.

Tarkistus 10

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 

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

järjestelmän ja EGNOS-järjestelmän 
määrittelyssä, kehittämisessä, 
validoinnissa, rakentamisessa, käytössä, 
uusimisessa ja parantamisessa sekä niiden 
turvallisuuden ja yhteentoimivuuden
takaamisessa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellaisen ihmishengen turvaavan 
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;

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) COSPAS-SARSAT-järjestelmän 
etsintä- ja pelastuspalveluun ("search and 
rescue service", SAR) osallistuminen 
poimimalla hätälähettimien lähettämiä 
hätäsignaaleja ja välittämällä niille viestejä.

(e) COSPAS-SARSAT-järjestelmän 
etsintä- ja pelastuspalveluun ("search and
rescue service", SAR) osallistuminen 
poimimalla ja paikantamalla
hätälähettimien lähettämiä hätäsignaaleja ja 
välittämällä niille viestejä.
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Tarkistus 13

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käyttövaihe, joka käsittää 
infrastruktuurin hallinnan, järjestelmän 
huollon, jatkuvan parantamisen ja sen 
uusimisen sekä suojaamisen, ohjelmaan 
liittyvän sertifioinnin ja standardisoinnin, 
palvelujen tarjoamisen ja kaupallistamisen 
sekä kaikki muut toimet, joita tarvitaan 

(d) käyttövaihe, jonka avulla varmistetaan 
sovellusten käyttöönotto. Käyttövaihe
käsittää infrastruktuurin hallinnan, 
järjestelmän huollon, jatkuvan 
parantamisen ja sen uusimisen sekä 
suojaamisen, ohjelmaan liittyvän 
sertifioinnin ja standardisoinnin, palvelujen 
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järjestelmän kehittämisessä ja ohjelman 
sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi; 
tavoitteena on, että tämä vaihe 
käynnistetään ja ensimmäisiä palveluja 
tarjotaan vaiheittain vuosien 2014 ja 2015 
aikana.

kehittämisen, tarjoamisen ja 
kaupallistamisen sekä kaikki muut toimet, 
joita tarvitaan järjestelmän ja sen 
sovellusten kehittämisessä ja ohjelman 
sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi; 
tavoitteena on, että tämä vaihe 
käynnistetään ja ensimmäisiä palveluja 
tarjotaan vaiheittain vuosien 2014 ja 2015 
aikana ja varmistaa, että kaikki palvelut 
ovat saatavilla vuoteen 2020 mennessä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan korostaa sovellusten kehittämistä, sillä se on tärkeä tekijä 
käyttövaiheessa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

parlamentille ja neuvostolle ja tämän 
asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulle komitealle kaikki Galileo-
ohjelmaan kohdistuvat, tämän kohdan 
soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
vaikutukset.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmien yleiset hallintopuitteet Poistetaan.
Ohjelmien julkinen hallinnointi perustuu 
periaatteeseen, jonka mukaan tehtävät 
jaetaan selkeästi eri osallistujatahojen eli 
komission, Euroopan GNSS-viraston ja 
Euroopan avaruusjärjestön välillä.



PE483.662v02-00 16/26 AD\908432FI.doc

FI

Perustelu

Nämä säännökset on liitetty 12 artiklan b alakohtaan (uusi).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Ohjelmien yleiset hallintopuitteet

Ohjelmien yleiset hallintopuitteet ovat 
seuraavat:
(a) tämän asetuksen tehtäviä hoitavat 
elimet ovat komission ohella erityisesti 
Euroopan GNSS-virasto ja Euroopan 
avaruusjärjestö;
(b) komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelmista. Se hallinnoi tämän asetuksen 
mukaisesti osoitettuja varoja, valvoo 
kaikkien ohjelmiin liittyvien toimien 
täytäntöönpanoa ja vastaa 13 artiklassa 
tarkoitetuista tehtävistä ja muista tämän 
asetuksen mukaisista säädöksistä;
(c) Euroopan GNSS-virasto vastaa 
15 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä ja
niiden täytäntöönpanosta. Ohjelmien 
operationaalinen hallinnointi perustuu 
tehtävien siirtoa koskeviin sopimuksiin 
komission ja Euroopan GNSS-viraston 
välillä;
(d) Euroopan avaruusvirastoa pyydetään 
tarkoituksenmukaisin menetelmin 
yhdessä komission ja Euroopan GNSS-
viraston kanssa hoitamaan tietyt tehtävät, 
jotka liittyvät suunnitteluun, kehitykseen 
ja hankintaan ohjelmien täytäntöönpanon 
ja käytön yhteydessä 16 artiklan 
mukaisesti.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Ohjelmien hallinnoinnin periaatteet

Ohjelmien julkinen hallinnointi perustuu 
seuraaviin periaatteisiin:
(a) tehtävien selkeä jako eri elinten 
kesken niin, että komissiolla on 
kokonaisvastuu;
(b) rakentava yhteistyö 12 a artiklassa 
tarkoitettujen elinten ja jäsenvaltioiden 
välillä;
(c) ohjelmien toteuttamisen perusteellinen 
valvonta sekä kustannusten ja aikataulun 
noudattaminen kaikkien ohjelmaan 
osallistuvien tahojen keskuudessa.

Tarkistus 22

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.

Poistetaan.

Perustelu

Nämä säännökset on liitetty 12 artiklan a alakohtaan (uusi).
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Tarkistus 23

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 12 a artiklassa tarkoitetun 
kokonaisvastuun sekä tämän asetuksen 
muissa säännöksissä tarkoitettujen 
tehtävien lisäksi komissio hoitaa seuraavat 
erityistehtävät:

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) se varmistaa ohjelmien oikea-
aikaisen toteuttamisen varattujen 
resurssien puitteissa ja 1 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden ja aikataulun 
mukaisesti;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määritetään järjestelmien maassa 
sijaitsevan infrastruktuurin sijainti ja 
varmistetaan sen toiminta;

(a) määritetään järjestelmien maassa 
sijaitsevan infrastruktuurin sijainti avoimen 
ja läpinäkyvän prosessin avulla ja 
varmistetaan järjestelmien toiminta;
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Tarkistus 26

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) satelliittinavigointimarkkinasovellusten 
ja -palvelujen edistäminen.

(ii) satelliittinavigointimarkkinasovellusten 
ja -palvelujen kehityksen edistäminen ja 
seuraaminen sekä niiden tunnetuksi 
tekeminen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tehtävien siirtoa koskevassa 
sopimuksessa vahvistetaan siltä osin kuin 
siirrettyjen tehtävien ja talousarvion 
toteuttaminen edellyttää Euroopan GNSS-
virastolle osoitettujen varojen 
hallinnoinnin yleiset ehdot ja erityisesti 
toteutettavat toimet, niihin liittyvä 
rahoitus, hallinnointimenettelyt, 
seuranta- ja valvontatoimenpiteet, 
sopimusten puutteelliseen 
täytäntöönpanoon, jotka liittyvät 
kustannuksiin, aikatauluun ja 
noudattamiseen, sovellettavat toimenpiteet 
sekä kaiken aineellisen ja aineettoman 
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omaisuuden omistamista koskevat 
järjestelyt.
Seuranta- ja valvontatoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi arvio tilapäisestä 
talousarviosta, säännöllinen 
tiedottaminen komissiolle kustannuksista 
ja aikataulusta, ja jos suunniteltujen 
määrärahojen, toteutumisen ja 
aikataulun välinen ero on suuri, 
korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
infrastruktuurien valmistuminen 
osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan GNSS-virasto voi 
tarvittaessa osallistua yhdessä Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa 
erityisjärjestelyihin, jotta ne voivat hoitaa 
niille tässä asetuksessa tarkoitetut 
tehtävät ohjelmien käyttövaihetta varten.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) noudatetaan tarvittaessa kahteen 
tarjoukseen perustuvaa 
hankintamenettelyä, jotta voidaan 
vähentää riippuvuutta yhdestä 
toimittajasta ja varmistaa ohjelmien, 
niiden kustannusten ja aikataulujen 
parempi kokonaisvalvonta; menettely olisi 
vahvistettava soveltuvissa tapauksissa 
tarjouspyynnössä erityiseksi 
valintaperusteeksi. 

Perustelu

Kahteen tarjoukseen perustuva hankintamenettely olisi määriteltävä tarjouspyynnössä 
selvästi pyynnön julkaisun yhteydessä, jotta varmistetaan kaikkien toimijoiden ja 
tarjouspyyntöön vastaavien kannalta mahdollisimman suuri avoimuus.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pyrittävä 
säännöllisesti toteuttamaan asetuksen 
1 kohdan mukaiset tavoitteet 
tarjouspyynnöissään, ja niitä on 
käytettävä valintaperusteina.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Monivaiheisiin ehdollisiin sopimuksiin 
sisältyy kiinteämääräinen osa ja sitä 
vastaava määrärahasitoumus sekä yksi tai 
useampi tiettyjen ehtojen mukaan 
toteutettava osa. Hankinta-asiakirjoissa 
mainitaan monivaiheisiin ehdollisiin 

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

toteutettava osa. Hankinta-asiakirjoissa 
mainitaan monivaiheisiin ehdollisiin 
hankintasopimuksiin sisältyvät osatekijät. 
Asiakirjoissa määritellään erityisesti 
kuhunkin osaan liittyvien suoritusten 
kohde, hinta tai yksityiskohtaiset säännöt 
sen määrittämiseksi sekä suoritusten 
toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tarjoaja esittää tarjouksessaan, 
ettei se aio teettää mitään osaa 
sopimuksen kohteesta alihankintana eikä 
käyttää alihankkijoina pk-yrityksiä tai 
uusia tarjoajaehdokkaita, tai aikovansa 
teettää alihankintana vähemmän kuin 
1 kohdassa tarkoitetun 
vähimmäisosuuden, sen on perusteltava 
asia hankintaviranomaiselle. 
Hankintaviranomainen toimittaa nämä 
tiedot komissiolle.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 

Komissio vastaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta. Kun komissio toimittaa 



PE483.662v02-00 24/26 AD\908432FI.doc

FI

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
alustavan talousarvioesityksen esittämisen 
yhteydessä kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
alustavan talousarvioesityksen, se esittää 
samanaikaisesti kertomuksen ohjelmien 
toteuttamisesta sekä antaa tietoa niiden 
kustannuksista ja riskeistä, kolmansien 
maiden kanssa tehtävistä kansainvälisistä 
sopimuksista, 
satelliittinavigointimarkkinoiden 
valmistelusta sekä hallintojärjestelyjen 
tehokkuudesta.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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