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LÜHISELGITUS 

Programmide Galileo ja EGNOS raames loodud Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid on 

Euroopa Liidu juhtprogrammid. Nende haldamisega tegeleb Euroopa Liit ja nende eesmärk 

on tagada nii liidu kui ka liikmesriikide strateegiline sõltumatus ja autonoomia eelkõige 

globaalse navigatsiooni ja positsioneerimise vallas.  

Asjaolu, et EL sõltub praegu USA-põhisest GPS süsteemist, on algusest peale olnud Galileo 

projekti vajalikkuse põhiargument. Rahuajal ja tavatingimustel ei ole selline sõltuvus nii 

problemaatiline, kuid kriisi- või hädaolukorras on eluliselt tähtis, et julgeoleku- ja muul 

personalil oleks kasutada usaldusväärne süsteem, mida juhitakse EList – asjaolu, mis annab 

liidu ja liikmesriikide kriisiohjamise osas lisandväärtust.  

Programmil Galileo on poliitilised, operatiivsed, tööstuslikud ja tehnoloogilised aspektid ning 

lisaks veel julgeoleku- ja kaitsepotentsiaal. Galileo süsteemi põhilised julgeolekueesmärgid ja 

kasu sisalduvad eelkõige positsioneerimises ja navigatsioonis, otsingu- ja päästetööde 

tugiteenustes ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonides ja operatsioonides. 

Raportöör leiab, et viimatimainitud valdkonda tuleks Euroopa Komisjoni ettepanekus 

sügavamalt käsitleda, ning arvab seetõttu, et arvesse tuleks võtta selle võime kahese 

kasutamise aspekti.  

Lisaks läheb programm Galileo prognooside kohaselt kokku maksma ligikaudu 20 miljardit 

eurot, millest on juba suur osa ära kulutatud. Seetõttu soovitab raportöör Euroopa Liidul ja 

liikmesriikidel kasutada süsteemi kogu potentsiaali. Süsteemi julgeolekupotentsiaali 

kasutamine peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik ning nad peaksid ise otsustama, kas 

süsteemi kasutada või mitte. Mõned liikmesriigid võivad otsustada seda mitte teha, kuid 

mitmed on juba süsteemi selle aspekti kasutamise vastu huvi üles näidanud. Seadusandja 

ülesanne peaks olema pakkuda neile juhatust ja vastava kasutusvõimaluse. Samas on 

arvamuse koostaja seisukohal, et Euroopa Liidu ja tema programmide puhul peaks Galileo 

võimete ja potentsiaali täies mahus kasutamine olema kohustuslik. Arvamuse koostaja toetab 

selles küsimuses läbipaistvust, kuna on selge, et Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteeme 

hakkavad kasutama Euroopa julgeolekujõud, sealhulgas ka sõjavägi. 

Galileo süsteemi peaks kontrollima tsiviilhaldus. Samas leiab arvamuse koostaja, et 

otstarbekas oleks suurendada tsiviil- ja militaarvaldkonna vahelist sünergiat ning parandada 

eri programmide vahelist koordineeritust. Järele jääb küsimus, kuidas süsteemi saaks kõige 

paremini majandada nii, et kriisi- ja hädaolukordades oleks tagatud iseseisvus. Seejuures on 

tulevaste satelliitnavigatsioonisüsteemide küsimuses oluline võtta arvesse näiteks Liibüa 

konfliktist saadus kogemust ja õppetunde. Ühise juhtimise ja kontrolli kaudu võib saavutada 

üldist kasu. Sellega arvestades tuleks kaaluda võimalust siduda 

satelliitnavigatsioonisüsteemid ekspertteadmiste osas Euroopa välisteenistusega kooskõlas 

selle teenistuse rolli ja volitustega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
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raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Programmi Galileo eesmärk on rajada 

maailma esimene spetsiaalselt 

tsiviilotstarbeks ettenähtud 

satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 

infrastruktuur. Programmi Galileo raames 

loodud süsteem on täielikult sõltumatu 

teistest olemasolevatest või potentsiaalselt 

loodavatest süsteemidest. 

(2) Programmi Galileo eesmärk on rajada 

maailma esimene spetsiaalselt 

tsiviilotstarbeks ettenähtud 

satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise 

infrastruktuur, mida saavad kasutada 

mitmesugused Euroopa osapooled, riigid 

ja agentuurid, ning korraldada selle 

kasutamist. Programmi Galileo raames 

loodud süsteem töötab sõltumatult teistest 

olemasolevatest või potentsiaalselt 

loodavatest süsteemidest, mis aitab kaasa 

Euroopa Liidu strateegilisele 

autonoomiale, nagu 2007. aastal 

rõhutasid Euroopa Parlament ja 

nõukogu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Euroopa Liit tunnistab, et 

kosmosepoliitikat ei saa põhimõtteliselt 

rakendada teistest selles valdkonnas 

osalejatest eraldi. Rahvusvaheline koostöö 

on programmi Galileo keskne osa ning 

komisjon peaks tihedas koostöös Euroopa 

Kosmoseagentuuri (ESA) ja Euroopa 

välisteenistusega jätkama 

kosmoseteemalisi dialooge strateegiliste 

partnerite ja kujunemisjärgus 

kosmosejõududega. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Nõukogu toonitas oma 1. detsembri 

2011. aasta järeldustes ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika kohta kasvavat vajadust 

selle järele, et Euroopa Liidust saaks 

senisest võimekam, ühtsem ja 

strateegilisem ülemaailmne jõud, kordas, 

et jätkuvalt on vaja terviklikku 

lähenemisviisi, ning rõhutas, kui tähtis on 

ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

(ÜJKP), mida peavad toetama piisavad ja 

adekvaatsed võimed nii personali, vara 

kui ka luureteabe analüüsimise alal. 

Nõukogu tervitas ka liikmesriikide 

kohustusi konkreetsete Euroopa 

Kaitseagentuuri (EDA) poolt toetatavate 

projektide elluviimiseks sellistes 

valdkondades nagu jälitusteave, jälgimine 

ja luuretegevus, sh kosmoseolukorrast 

ülevaate saamine ja sõjaline satelliitside, 

ning teatas, et jääb ootama kõnealuste 

projektide konkreetset määratlust nii 

kiiresti kui võimalik ning ka teiste 

ühendamisprojektide väljatöötamist, 

tuginedes olemasolevatele algatustele 

nagu mereseire ja satelliitside.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Nõukogu kutsus kosmosenõukogu 

seitsmendal istungil 25. novembril 2010 

vastu võetud resolutsioonis Euroopa 

Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu, keda 

abistab Euroopa Kaitseagentuur, üles 

uurima koos liikmesriikide ja Euroopa 

Kosmoseagentuuriga võimalusi toetada 
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praeguste ja tulevaste kriisiohjamisalaste 

võimetega seotud vajaduste rahuldamist 

kulutõhusa juurdepääsu abil 

töökindlatele, turvalistele ja vajadusi 

arvestavatele kosmosevaradele ja -

teenustele (integreerides ülemaailmse 

satelliitside, maaseire ning asukoha ja aja 

määramise), kasutades võimaluse korral 

täiel määral ära kahesuguse kasutusega 

kaupadest tulenevat koostoimet. Sellega 

seoses tervitas nõukogu ELi 

Satelliidikeskuse (EUSC) üha suurenevat 

toetust ELi missioonidele ja 

operatsioonidele ning soovitas luua sobiva 

korra, et parandada ELi Satelliidikeskuse 

poolt ELi missioonidele ja 

operatsioonidele teenuste osutamise 

tõhusust ning soodustada juurdepääsu 

riiklikele pildimaterjalidele. Lisaks 

tunnistas nõukogu, et Euroopa majandus 

ja poliitika, eelkõige ühine välis- ja 

julgeolekupoliitika, sõltuvad üha enam 

kosmosevaradest ja et 

kosmoseinfrastruktuur on sõltumatute 

otsuste tegemiseks Euroopas määrava 

tähtsusega, ning märkis vajadust 

kavandada ja võtta sobivad meetmed, et 

jälgida ja kaitsta neid varasid ning seda 

nende väljatöötamise algusest alates. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kuna programmide arendamine on 

jõudmas lõppjärku ning kasutusetapis 

süsteemideni, on oluline anda neile 

konkreetne õiguslik alus, mis vastaks 

eelkõige juhtimise osas nende vajadustele, 

ja usaldusväärse finantsjuhtimise nõudele. 

(5) Kuna programmide arendamine on 

jõudmas lõppjärku ning kasutusetapis 

süsteemideni, on oluline anda neile 

konkreetne õiguslik alus, mis vastaks 

eelkõige juhtimise, ühisomanduse ja 

kasutuse ning süsteemide turvalisuse osas 

nende vajadustele ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise nõudele. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa satelliitnavigatsiooni 

programmide raames loodud süsteemid on 

üleeuroopaliste võrkudena loodud 

infrastruktuurid, mille kasutus ulatub 

liikmesriikide piiridest palju kaugemale. 

Peale selle aitavad kõnealuste süsteemide 

kaudu osutatavad teenused kaasa 

üleeuroopaliste võrkude arendamisele 

transpordi, telekommunikatsiooni ja 

energeetika infrastruktuuri valdkonnas. 

(6) Euroopa satelliitnavigatsiooni 

programmide raames loodud süsteemid on 

üleeuroopaliste võrkudena loodud 

infrastruktuurid, mille kasutus ulatub 

liikmesriikide piiridest palju kaugemale. 

Peale selle aitavad kõnealuste süsteemide 

kaudu osutatavad teenused kaasa 

üleeuroopaliste võrkude arendamisele 

transpordi, telekommunikatsiooni ja 

energeetika infrastruktuuri valdkonnas. 

Euroopa Liitu ja liikmesriike tuleks 

innustada neid teenuseid kasutama ka 

muudel aladel, nagu politsei, piirihaldus, 

kriisiohjamise ja kaitse valdkonnas, mis 

edendaks tsiviil-sõjalist koostööd. 

 

Muudatusettepanek  7 

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. Programmid Galileo ja 

EGNOS suurendavad mõlemad 

märkimisväärselt Euroopa Liidu 

strateegilist sõltumatust ja autonoomiat. 

Peale selle on 

satelliitnavigatsioonisüsteemid oma 

strateegilisuse tõttu tundlikud 

infrastruktuurid, mida võidakse kasutada 

pahatahtlikel eesmärkidel riiklike ja 

valitsusväliste osaliste poolt. Eelnimetatud 

asjaolud võivad ohustada liidu, 
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liikmesriikide ja nende kodanike 

julgeolekut. Seetõttu peab programmidega 

Galileo ja EGNOS loodud 

infrastruktuuride kavandamisel, rajamisel 

ja kasutamisel võtma arvesse turvanõudeid, 

mis on kooskõlas üldtavadega ja milles 

kõik süsteemi käitajad on kokku leppinud. 

Nii liikmesriikide tasandil kui ka ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

raames tuleks arendada võimeid, et hoida 

ära andmepüüki ja/või rünnakuid avaliku 

reguleeritud teenuse krüpteeritud signaali 

segamiseks ning tagada elutähtsate 

infrastruktuuride turvalisuse. Komisjon ja 

nõukogu peaksid seetõttu looma 

asjakohased menetluslikud 

turvatingimused, millega tagatakse, et 

avatud teenust on võimalik geograafiliselt 

piirata või peatada, et takistada 

pahatahtlikel eesmärkidel kasutamist.  

 

Muudatusettepanek  8 

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 

võimaluse korral ka teiste 

satelliitnavigatsioonisüsteemide ja 

tavapäraste 

satelliitnavigatsioonivahenditega. 

Koostalitlusvõime peaks olema kooskõlas 

süsteemide strateegilise sõltumatuse 

eesmärgiga. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 



 

AD\908059ET.doc 9/21 PE489.360v02-00 

 ET 

 

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 Euroopa ülemaailmsete 

satelliitnavigatsioonisüsteemide juhtimine 

ja kasutamine jääma ELis tsiviilkontrolli 

alla ning tuleb sätestada, et EL 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. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Galileo on esimene täielikult 

tsiviilotstarbeline 

positsioneerimissüsteem. Samas on 

mõningad Galileo teenused, eriti avalikud 

reguleeritud teenused, kahesuguse 

kasutuse võimalusega, mistõttu saab neid 

kasutada ka julgeoleku ja kaitse 

eesmärkidel ja sellekohaste rakenduste 

juures liikmesriikide siseselt ning ÜJKP 

missioonide, sh kriisiohjamis- ja 

humanitaaroperatsioonide toetamiseks. 

Galileo on esmatähtis Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 222 sätestatud 

solidaarsusklausli ja Euroopa Liidu 

lepingu artikli 42 lõikes 7 sätestatud 

vastastikuse abi andmise klausli 
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rakendamisel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Programmi Galileo 

kasutuselevõtuetappi ja kasutusetappi ning 

programmi EGNOS kasutusetappi peaks 

põhimõtteliselt täielikult rahastama 

Euroopa Liit. Vastavalt 25. juuni 

2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 

1605/2002, mis käsitleb Euroopa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 

finantsmäärust, võivad liikmesriigid siiski 

anda asjakohaste lepingute alusel 

programmidesse rahalise või mitterahalise 

panuse selliste nende taotletud ja 

programmidele lisanduvate aspektide 

teostamise rahastamiseks, mis võivad 

hõlmata näiteks süsteemide struktuuri või 

turvalisusega seotud täiendavaid vajadusi. 

Samuti peaksid saama programmidesse 

panustada kolmandad riigid ja 

rahvusvahelised organisatsioonid. 

(13) Programmi Galileo 

kasutuselevõtuetappi ja kasutusetappi ning 

programmi EGNOS kasutusetappi peaks 

põhimõtteliselt täielikult rahastama 

Euroopa Liit. Vastavalt nõukogu 25. juuni 

2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 

1605/2002, mis käsitleb Euroopa 

ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 

finantsmäärust, võivad liikmesriigid siiski 

anda asjakohaste lepingute alusel 

programmidesse rahalise või mitterahalise 

panuse selliste nende taotletud ja 

programmidele lisanduvate aspektide 

teostamise rahastamiseks, mis võivad 

hõlmata näiteks süsteemide struktuuri või 

turvalisusega seotud täiendavaid vajadusi. 

Samuti peaksid saama programmidesse 

panustada kolmandad riigid ja 

rahvusvahelised organisatsioonid sellisel 

määral, mis ei ohusta ELi ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi sõltumatust. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Oluline on märkida, et süsteemide 

investeeringu- ja kasutuskulude hinnangus 

ajavahemikuks 2014–2020 ei ole arvesse 

võetud liidu võimalikke ettenägematuid 

rahalisi kohustusi, eeskätt selliseid 

kohustusi, mis on seotud süsteemide 

avalikust omandivormist tingitud 

lepinguvälise vastutusega, eelkõige 

(17) Oluline on märkida, et süsteemide 

investeeringu- ja kasutuskulude hinnangus 

ajavahemikuks 2014–2020 ei ole arvesse 

võetud liidu võimalikke ettenägematuid 

rahalisi kohustusi, eeskätt selliseid 

kohustusi, mis on seotud süsteemide 

avalikust omandivormist tingitud 

lepinguvälise vastutusega, eelkõige 
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vääramatu jõu ja katastroofini viiva üldise 

rikke korral. Komisjon koostab nende 

kohustuste kohta omaette analüüsi. 

vääramatu jõu ja katastroofini viiva üldise 

rikke korral. Komisjon koostab nende 

kohustuste kohta omaette analüüsi, mis 

edastatakse nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Programmide toimimise eest 

vastutamine hõlmab vastutust 

programmide, süsteemide ja viimaste 

kasutamise turvalisuse eest. Muudel 

juhtudel kui nõukogu 12. juuli 2004. aasta 

ühismeetme 2004/552/ÜVJP (Euroopa 

satelliit-raadionavigatsioonisüsteemi 

toimimise aspektide kohta, mis mõjutavad 

Euroopa Liidu julgeolekut) rakendamise 

korral, mida võidakse vajaduse korral 

muuta, võttes arvesse programmide 

arengut, nende haldamist ja Lissaboni 

lepingut, vastutab turvalisuse eest 

komisjon, seda vaatamata sellele, et 

teatavad turvalisusega seotud ülesanded 

antakse Euroopa GNSSi Agentuurile. 

Eelkõige peab komisjon seadma sisse 

mehhanismid erinevate turvalisusega 

tegelevate üksuste adekvaatseks 

kooskõlastamiseks. 

(25) Programmide toimimise eest 

vastutamine hõlmab vastutust 

programmide, süsteemide ja viimaste 

kasutamise julgeoleku eest. Muudel 

juhtudel kui nõukogu 12. juuli 2004. aasta 

ühismeetme 2004/552/ÜVJP (Euroopa 

satelliit-raadionavigatsioonisüsteemi 

toimimise aspektide kohta, mis mõjutavad 

Euroopa Liidu julgeolekut) rakendamise 

korral, mida tuleb tingimata muuta, võttes 

arvesse programmide arengut, nende 

haldamist ja Lissaboni lepingut, vastutab 

turvalisuse eest komisjon, seda vaatamata 

sellele, et teatavad turvalisusega seotud 

ülesanded antakse Euroopa GNSSi 

Agentuurile. Eelkõige peab komisjon liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja alluvuses seadma sisse 

mehhanismid erinevate turvalisusega 

tegelevate üksuste adekvaatseks 

kooskõlastamiseks. 

 

Muudatusettepanek 14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Äärmiselt tähtis on läbi vaadata 

ühismeede 2004/552/ÜVJP1, kuna selles 

ei võeta arvesse Lissaboni lepingu 

jõustumist ning eelkõige liidu välisasjade 

ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

ametissenimetamist ja Euroopa 
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välisteenistuse loomist. Ühismeetmes 

2004/552/ÜVJP kirjeldatakse Euroopa 

Liitu või liikmesriiki ähvardavaid 

erakorralisi ja kiireloomulisi ohtusid, mis 

tekivad süsteemi toimimisest või 

kasutamisest, või süsteemi toimimist 

ähvardavat ohtu, mis tuleneb eelkõige 

rahvusvahelisest kriisist. Selgitamist vajab 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja roll, pidades silmas 

kiirmenetlust, mis on sätestatud 

ühismeetme 2004/552/ÜVJP artiklites 3 ja 

4, milles käsitletakse eeskirju, menetlusi 

ja meetmeid juhtudel, kui ohus on 

Euroopa Liidu või selle liikmesriigi 

julgeolek, eelkõige avalikes huvides 

kasutatava teenuse (PRS) vastuvõtjate 

kadumise, väärkasutuse või ohuseisundi 

korral. Ühismeetme 2004/552/ÜVJP 

muutmisel tuleks arvestada ka Euroopa 

välisteenistuse kogemusi varajase 

hoiatamise, olukorrast ülevaate saamise, 

julgeoleku ja kaitse valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Avaliku reguleeritud teenusega 

(PRS) seotud ning PRSi arendamise ja 

selle jaoks vajalike toodete 

valmistamisega seotud kahesuguse 

kasutusega seadmete või tehnoloogia ja 

tarkvara eksport väljapoole ELi, 

sõltumata sellest, kas sellised seadmed, 

tarkvara või tehnoloogia on loetletud 

nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse 

(EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse 

ühenduse kord kahesuguse kasutusega 

kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 

vahendamise ja transiidi kontrollimiseks)1 

I lisas, tuleks piirata nende kolmandate 

riikidega, kellel on ELiga sõlmitud 

rahvusvahelise lepingu kohaselt 
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korrakohane luba juurdepääsuks PRSile. 

Euroopa Liidu kontrollitavate kaupade 

nimekirja aluseks on rahvusvahelise 

ekspordikontrollikorra kohaselt, näiteks 

Wassenaari kokkuleppe, Austraalia grupi 

(AG) ja raketitehnoloogia kontrollirežiimi 

(MTCR) puhul kehtivad 

kontrollnimekirjad. 

 __________________ 

 1ELT L 134, 29.5.2009, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Avaliku reguleeritud teenuse (PRS) 

pakutavatel teenustel võib olla suur 

tähtsus mitmesugustes relvasüsteemides, 

eriti seoses navigatsiooni ja juhtimisega. 

Seepärast on tähtis, et komisjon, 

nõukogu, Euroopa välisteenistus ja 

liikmesriigid toimiksid kooskõlas 

1967. aasta avakosmoselepinguga ning 

liikmesriigid ja Euroopa välisteenistus 

suurendaksid pingutusi rahvusvahelise 

õigusraamistiku võimalikuks 

läbivaatamiseks või uue lepingu või 

koodeksi koostamiseks, millega võetakse 

arvesse 1960. aastatest saadik toimunud 

tehnika arengut ja ennetatakse 

tulemuslikult võidurelvastumist 

avakosmoses. Euroopa Liit peaks ka 

jätkuvalt tugevdama 

avakosmoselepinguga loodud 

õigusraamistikku, et kaitsta 

kosmoseinfrastruktuuri turvalist ja 

rahumeelset toimimist. Selleks peaks 

Euroopa Liit koos oma partneritega 

mitmepoolse kosmoseseiresüsteemi 

raames tugevdama kosmose olukorrast 

ülevaate saamise võimeid. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Süsteemide ülemaailmse tähtsuse tõttu 

on hädavajalik, et liit saaks programmide 

raames sõlmida lepinguid kolmandate 

riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 218, 

tagades seeläbi eelkõige programmide 

nõuetekohase täitmise, optimeerides liidu 

kodanikele osutatavaid teenuseid ning 

rahuldades kolmandate riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide vajadusi. 

Samuti võib osutuda vajalikuks kehtivate 

lepingute kohandamine vastavalt 

programmide arengule. Kõnealuste 

lepingute ettevalmistamisel ja 

rakendamisel võib komisjon küsida abi 

Euroopa välisteenistuselt, Euroopa 

Kosmoseagentuurilt ja Euroopa GNSSi 

Agentuurilt, lähtudes neile käesoleva 

määrusega usaldatud ülesannetest. 

(31) Süsteemide ülemaailmse tähtsuse tõttu 

on hädavajalik, et liit saaks programmide 

raames sõlmida lepinguid kolmandate 

riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 218, 

tagades seeläbi eelkõige programmide 

nõuetekohase täitmise, optimeerides liidu 

kodanikele osutatavaid teenuseid, tagades 

süsteemi täieliku julgeoleku, reguleerides 

tulusüsteemi ning rahuldades kolmandate 

riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 

vajadusi. Samuti võib osutuda vajalikuks 

kehtivate lepingute kohandamine vastavalt 

programmide arengule. Kõnealuste 

lepingute ettevalmistamisel ja 

rakendamisel võib komisjon küsida abi 

Euroopa välisteenistuselt, Euroopa 

Kosmoseagentuurilt ja Euroopa GNSSi 

Agentuurilt, lähtudes neile käesoleva 

määrusega usaldatud ülesannetest ning 

võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa 

Parlamendi õigusi vastavalt artiklile 218. 

Kõnealused lepingud peaksid eelkõige 

olema kooskõlas Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika huvidega. Samuti peaks 

arvesse võtma süsteemi mõningate 

teenuste, näiteks avaliku reguleeritud 

teenuse tundlikku ja strateegilist iseloomu 

ning seepärast tuleks tagada nõukogu 

ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP 

(millega määratletakse sõjatehnoloogia ja 

-varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 

ühiseeskirjad) ja nõukogu 5. mai 2009. 

aasta määruses (EÜ) nr 428/2009 

(millega kehtestatakse ühenduse kord 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

edasitoimetamise, vahendamise ja 

transiidi kontrollimiseks) sätestatud 

suuniste ja kriteeriumide täieliku täitmise. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) pakkuda avalikke reguleeritud 

teenuseid (nn „Public Regulated Service” 

ehk PRS), mis on ette nähtud üksnes 

valitsuselt loa saanud kasutajatele ning 

kasutamiseks eeskätt selliste tundlike 

rakenduste puhul, kus on oluline tagada 

katkematu teenus. Need teenused 

kasutavad tugevaid ja krüpteeritud 

signaale; 

(d) pakkuda avalikke reguleeritud 

teenuseid (nn „Public Regulated Service” 

ehk PRS), mis on ette nähtud üksnes 

valitsuselt loa saanud kasutajatele ning 

kasutamiseks eeskätt selliste tundliku 

sisuga või strateegiliselt tähtsate 
rakenduste puhul, kus on oluline tagada 

katkematu teenus. Need teenused 

kasutavad tugevaid ja krüpteeritud 

signaale; 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Süsteemid on turvalised ja nende 

toimimine turvaline. 

1. Süsteemid ja nende toimimine peavad 

olema turvalised, pidades silmas nende 

mõju Euroopa Liidu ja liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika huvidele. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ii) Galileo turvakeskuse tegevuse, 

artikli 14 lõikes 3 nimetatud normide ja 

nõuete kui ka artiklis 17 viidatud 

ühismeetme 2004/552/ÜVJP alusel antud 

juhiste kohaselt; 

(ii) Galileo turvakeskuse tegevuse 

artiklis 14 nimetatud normide ja nõuete kui 

ka praegu läbivaatamisel olevas artiklis 17 

viidatud ühismeetme 2004/552/ÜVJP 

alusel antud juhiste kohaselt; 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

 Artikkel 16 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16 a  

 Euroopa Parlamendi ülesanded 

 Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli 

alast pädevust ja temaatilist tööd silmas 

pidades kontrollib parlament oma 

asjaomaste komisjonide kaudu süsteemi 

rajamist, rakendamist ja toimimist ning 

asjaomased üksused teavitavad teda 

korrapäraselt programmi käigust. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 18 a 

 Julgeoleku ja kaitse otstarbel kasutamine 

 1. Operaatoragentuurid kehtestavad 

liikmesriikidele ja Euroopa Liidule 

süsteemide käitamiseks julgeoleku- ja 

kaitseotstarbelised erisätted, mis 

puudutavad tehnoloogiat, 

juhtimissüsteeme ning operatsioonidel ja 

missioonidel kasutamist, et tagada sellise 

kasutamise turvalisus. 

 2. Süsteemi puutumatuse tagamiseks 

kehtestab komisjon kooskõlas kehtiva ELi 

õigusega julgeolekuvaldkonnas 

tegutsejatele süsteemi kasutamisel 

kohustuslikud turvameetmed. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid ei võta meetmeid, mis 

võivad kahjustada programmide 

nõuetekohast rakendamist, eelkõige 

intellektuaalomandi õiguste valdkonnas ja 

seoses infrastruktuuride toimimise 

katkematusega. 

1. Liikmesriigid ei võta meetmeid, mis 

võivad kahjustada programmide 

nõuetekohast rakendamist, eelkõige 

intellektuaalomandi õiguste valdkonnas ja 

seoses infrastruktuuride toimimise 

katkematusega, ega meetmeid, mis võiksid 

kahjustada Euroopa Liidu või 

liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika huve. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Liikmesriigid võtavad ELi 

strateegilise sõltumatuse tagamiseks kõik 

vajalikud meetmed, et sise- ja 

välisjulgeoleku tsiviil- ja sõjalistel 

osalistel oleks võimalik pikas perspektiivis 

kasutada programmi Galileo avalikke 

reguleeritud ja ohutusteenuseid täies 

ulatuses. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 

meetmed Euroopa Liidu 

kosmoseinfrastruktuuri kaitse tagamiseks. 

Eeskätt tugevdavad liikmesriigid 

avakosmost käsitlevat õigusraamistikku ja 

järgivad ELi avakosmosetegevuse 
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tegevusjuhendit, mis muu hulgas 

keelustab kosmoseobjektide kahjuliku 

mõjutamise ja kahjulikke 

kosmosejäätmeid tekitava tegevuse, nõuab 

ÜRO kosmosejäätmete küsimuse 

leevendamise suuniste täitmist ning 

avakosmoses läbipaistvust ja julgeolekut 

loovate meetmete võtmist. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liit võib sõlmida programmi raames 

lepinguid kolmandate riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, 

eelkõige koostöölepinguid vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 218 sätestatud menetlusele. 

Liit võib sõlmida programmi raames 

lepinguid kolmandate riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, 

eelkõige koostöölepinguid vastavalt 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 218 sätestatud menetlusele. 

Igasuguse koostöö käigus kolmandate 

riikidega võetakse arvesse programmide 

strateegilist iseloomu, peetakse kinni 

Euroopa Liidu ja liikmesriikide 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika huvidest ja 

austatakse vastastikkuse põhimõtet. 

Vastavalt vajadusele konsulteeritakse neis 

küsimustes Euroopa Parlamendiga ja/või 

ta annab oma nõusoleku.  

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 28 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kolmandate riikidega lepinguid sõlmides 

või nende sõlmimiseks läbirääkimisi 

alustades tagab Euroopa Liit täieliku 

vastavuse suunistele ja kriteeriumidele, 

mis on sätestatud nõukogu ühises 

seisukohas 2008/944/ÜVJP, millega 

määratletakse sõjatehnoloogia ja -

varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad 
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ühiseeskirjad1, ja nõukogu 5. mai 

2009. aasta määruses (EÜ) nr 428/2009, 

millega kehtestatakse ühenduse kord 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

edasitoimetamise, vahendamise ja 

transiidi kontrollimiseks2. 

 Euroopa Liit tugevdab 

avakosmoselepinguga loodud 

õigusraamistikku, et kaitsta 

kosmoseinfrastruktuuri turvalist ja 

rahumeelset toimimist. Selleks tugevdab 

Euroopa Liit koos oma partneritega 

mitmepoolse kosmoseseiresüsteemi 

raames kosmoses toimuvast ülevaate 

saamise võimeid. 

 ____________ 

 1ELT L 335, 13.12.2008, lk 99. 

 ELT L 134, 29.5.2009, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Igasuguse tehnilise abi andmisel 

arvestatakse Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika huve. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 – esimene lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule hiljemalt 30. juunil 2018 

hindamisaruande eemärgiga otsustada 

käesoleva määruse kohaselt võetud 

meetmete pikendamise, muutmise või 

peatamise üle; selles käsitletakse järgmist: 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule hiljemalt 30. juunil 2015 

vahearuande ja hiljemalt 30. juunil 2018 

hindamisaruande eemärgiga otsustada 

käesoleva määruse kohaselt võetud 

meetmete pikendamise, muutmise või 
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peatamise üle; selles käsitletakse järgmist: 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri esindajad võivad 

osaleda komitee tegevuses vaatlejatena 

vastavalt komitee kodukorras sätestatud 

tingimustele. 

4. Euroopa GNSSi Agentuuri ja Euroopa 

Kosmoseagentuuri esindajad võivad 

osaleda komitee tegevuses vaatlejatena 

vastavalt komitee kodukorras sätestatud 

tingimustele. Vajaduse korral võib 

komitee töösse vaatlejana kaasata ka 

Euroopa välisteenistuse, Euroopa 

Kaitseagentuuri, Euroopa Parlamendi või 

siseriiklikke julgeoleku ja kaitseküsimuste 

eksperte. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon annab lõikes 1 nimetatud 

komiteele programmide kohta õigeaegselt 

kogu vajaliku teabe. 
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