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Tarkistus 347
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selkeä tehtävien ja vastuun jako 
ohjelman toteuttamiseen osallistuvien eri 
tahojen, erityisesti jäsenvaltioiden, 
komission, avaruusohjelmaviraston ja 
Euroopan avaruusjärjestön välillä;

a) selkeä tehtävien ja vastuun jako 
ohjelman toteuttamiseen osallistuvien eri 
tahojen, erityisesti jäsenvaltioiden, 
komission, avaruusohjelmaviraston ja 
Euroopan avaruusjärjestön välillä, 
perustuen kunkin organisaation 
toimivaltaan, tehokkuuden ja 
kustannustehokkuuden parantamiseen 
sekä toiminnan päällekkäisyyksien 
välttämiseen;

Or. en

Tarkistus 348
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohjelman tiivis valvonta, mukaan 
lukien kaikkien tahojen tiukka
pitäytyminen suunnitelluissa 
kustannuksissa ja aikataulussa omalla 
vastuualueellaan, tämän asetuksen 
mukaisesti;

b) ohjelman tiivis valvonta, mukaan 
lukien kaikkien tahojen äärimmäisen 
tarkka pitäytyminen suunnitelluissa 
kustannuksissa ja teknisessä 
suorituskyvyssä minimoiden jäännösriskit
omalla tehtäväalueellaan, tämän asetuksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 349
Dario Tamburrano
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ohjelman komponenteissa 
tarjottavien palveluiden käyttäjien 
tarpeiden sekä näihin palveluihin 
liittyvien tieteellisten ja teknisten 
muutosten järjestelmällinen huomioon 
ottaminen;

d) ohjelman komponenteissa 
tarjottavien palveluiden käyttäjien 
tarpeiden järjestelmällinen huomioon 
ottaminen kuullen yksittäisten 
komponenttien tarkasteluun keskittyviä 
neuvoa-antavia käyttäjäfoorumeita;

Or. en

Tarkistus 350
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) komitea saa käyttäjäfoorumeiden 
kuulemisen myötä neuvoja ja suosituksia 
sekä komponentteihin liittyvästä 
nykytilanteesta ja tulevista toimista ja 
kehityssuunnista että käyttäjien 
vaatimusten määrittelystä ja 
validoinnista;

Or. en

Tarkistus 351
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) avoin ja kustannustehokas 
hallinta;

Or. en
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Tarkistus 352
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) ohjelman eri komponenteissa 
tuotettuihin palveluihin liittyvien 
tieteellisten ja teknisten muutosten
määräajoin toteutettava tarkastelu siten, 
että kuullaan tilapäisiä neuvoa-antavia 
asiantuntijaryhmiä;

Or. en

Tarkistus 353
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kaikkien toimijoiden 
täytäntöönpaneman ohjelman 
eurooppalaisten sosioekonomisten 
vaikutusten maksimointi muun muassa 
asettamalla etusijalle nykyisten 
eurooppalaisten infrastruktuurien käyttö;

Or. fr

Tarkistus 354
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) Euroopan teollisuudenalojen ja 
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ammatillisen sektorin kehittäminen. 

Or. fr

Tarkistus 355
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat osallistua 
ohjelmaan tarjoamalla teknistä 
osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, 
erityisesti turvallisuuden alalla, ja 
tarvittaessa tarjoamalla unionin saataville 
tietoja tai hallussaan olevaa tai alueellaan 
sijaitsevaa infrastruktuuria, myös 
varmistamalla in situ -datan tehokkaan ja 
esteettömän saannin ja käytön ja
tekemällä yhteistyötä komission kanssa 
parantaakseen ohjelman edellyttämän in 
situ -datan saatavuutta.

1. Jäsenvaltiot voivat osallistua 
ohjelmaan tarjoamalla teknistä 
osaamistaan, tietotaitoaan ja apuaan, 
erityisesti turvallisuuden alalla, ja 
tarvittaessa tarjoamalla unionin saataville 
tietoja tai hallussaan olevaa tai alueellaan 
sijaitsevaa infrastruktuuria, myös 
yhteistyössä komission kanssa ohjelman 
edellyttämän in situ -datan saatavuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 356
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tai 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai 
kansallisille virastoille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen 
ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
ja sen käytön edistämiseksi, myös 

2. Komissio tai 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai 
kansallisille virastoille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen 
ryhmille, edellyttäen, että jäsenvaltioiden 
kahden kolmasosan enemmistö antaa 
tapauskohtaisesti hyväksyntänsä.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
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tukemalla ohjelman edellyttämien 
taajuuksien suojaamista.

tarvittavat toimenpiteet ohjelman 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
ja sen käytön edistämiseksi, myös 
tukemalla ohjelman edellyttämien 
taajuuksien suojaamista.

Or. en

Tarkistus 357
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tai 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai 
kansallisille virastoille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen
ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
ja sen käytön edistämiseksi, myös 
tukemalla ohjelman edellyttämien 
taajuuksien suojaamista.

2. Komissio tai 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden ryhmille. Jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet ohjelman moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi ja sen käytön 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 358
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tai 30 artiklassa
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai 
kansallisille virastoille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen 

2. Komissio tai 30 artiklassa 
tarkoitettujen tehtävien osalta 
avaruusohjelmavirasto voi antaa 
erityistehtäviä jäsenvaltioille tai 
kansallisille virastoille tai tällaisten 
jäsenvaltioiden tai kansallisten virastojen 
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ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
ja sen käytön edistämiseksi, myös 
tukemalla ohjelman edellyttämien 
taajuuksien suojaamista.

ryhmille. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
ja sen käytön edistämiseksi, myös 
tukemalla ohjelman edellyttämien 
taajuuksien suojaamista asianmukaisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 359
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ottaen huomioon, että 
avaruusohjelman komponentit ovat 
käyttäjälähtöisiä ja edellyttävät siksi 
käyttäjien edustajien jatkuvaa ja todellista 
osallistumista neuvoa-antavien 
käyttäjäfoorumien välityksellä, 
jäsenvaltioiden on aktiivisesti toteutettava 
loppukäyttäjäyhteisöjen ennakoivaa, 
koordinoitua ja järjestelmällistä 
kuulemista jäsenvaltioissa julkisen ja 
yksityisen sektorin osalta.

Or. en

Tarkistus 360
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot ja komissio kehittävät 
yhteistyössä kumppanuuksia aloilla, jotka 
liittyvät ydintehtävien kehittämiseen ja 
käytön omaksumiseen käyttäjien 
keskuudessa.
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Or. en

Tarkistus 361
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta, myös
turvallisuuden alalla. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä 
ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin 
kehitys ja valvottava ohjelman 
toteuttamista ottaen asianmukaisesti 
huomioon sen vaikutus muihin unionin 
toimintalinjoihin.

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta ja vastuu
turvallisuuden alalla niiden ohjelman 
komponenttien osalta, joihin liittyviä 
tehtäviä ei ole annettu 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
30 artiklan mukaisesti. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä 
ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin 
kehitys ja valvottava ohjelman 
toteuttamista ottaen asianmukaisesti 
huomioon sen vaikutus muihin unionin 
toimintalinjoihin.

Or. en

Tarkistus 362
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta, myös 
turvallisuuden alalla. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä 
ohjelman painopisteet ja pitkän aikavälin 
kehitys ja valvottava ohjelman 
toteuttamista ottaen asianmukaisesti 
huomioon sen vaikutus muihin unionin 
toimintalinjoihin.

1. Komissiolla on kokonaisvastuu 
ohjelman toteuttamisesta, myös 
turvallisuuden alalla. Sen on tämän 
asetuksen mukaisesti määritettävä yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelman 
painopisteet ja pitkän aikavälin kehitys ja 
valvottava ohjelman toteuttamista sanotun 
vaikuttamatta muihin unionin 
toimintalinjoihin.

Or. en
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Tarkistus 363
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole
annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta ainoastaan, jos se 
saavuttaa ohjelman kunkin komponentin 
tavoitteet tehokkaammin kuin antamalla 
hallinnon jonkin toisen tahon tehtäväksi. 
Muissa tapauksissa komissio siirtää 
ohjelman kunkin komponentin 
hallinnoinnin avaruusohjelmavirastolle, 
Euroopan avaruusjärjestölle tai muille 
32 artiklassa tarkoitetuille tahoille.

Or. en

Tarkistus 364
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole 
annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2. Komissio delegoi ESAlle ohjelman 
kunkin sellaisen komponentin hallinnon, 
josta sillä ei ole riittävää asiantuntemusta.

Or. fr

Tarkistus 365
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Komissio vastaa ohjelman kunkin 
komponentin hallinnosta, jos sitä ei ole 
annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

2. Komissio vastaa ohjelman 
komponenttien hallinnosta, jos sitä ei ole 
annettu jonkin toisen tahon tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 366
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio varmistaa 
alihankkijoiden toimittamia tavaroita ja 
palveluita koskevien unionin strategisten 
painopisteiden tehokkaan 
täytäntöönpanon Euroopan 
avaruusohjelmissa.

Or. fr

Tarkistus 367
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin Euroopan 
avaruusjärjestöä, käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
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aiempien järjestelmien kanssa. noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Or. fr

Tarkistus 368
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä, 
toimintaketjun loppupään toimijoita ja 
muita merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 369
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä näiden 
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näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 370
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät vaatimukset kuultuaan ensin 
käyttäjiä ja muita merkityksellisiä 
sidosryhmiä. Määritellessään näitä teknisiä 
ja toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Komission ja ESAn välistä tehtävänjakoa ei pitäisi sekoittaa. Komissio vahvistaa vaatimukset 
ja ESA eritelmät.
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Tarkistus 371
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
edellyttämät tekniset ja toiminnalliset 
eritelmät kuultuaan ensin käyttäjiä ja muita 
merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä teknisiä ja 
toiminnallisia eritelmiä komissio välttää 
yleisen turvallisuustason madaltamista ja 
noudattaa vaatimusta yhteensopivuudesta 
aiempien järjestelmien kanssa.

Jos se on tarpeen ohjelman moitteettoman 
toiminnan ja ohjelman komponenteissa 
tuotettavien palveluiden sujuvan 
tarjoamisen varmistamiseksi, komissio 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 
näiden komponenttien ja niissä tuotettavien 
palveluiden toteuttamisen ja kehityksen 
sekä korkean turvallisuustason 
vaatimukset kuultuaan ensin käyttäjiä ja 
muita merkityksellisiä sidosryhmiä. 
Määritellessään näitä korkeatasoisia 
vaatimuksia komissio välttää yleisen 
turvallisuustason madaltamista ja noudattaa 
vaatimusta yhteensopivuudesta aiempien 
järjestelmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 372
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 373
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja varmistaa ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumisen ja käytön 
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja edistämällä 
pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 
komponenttien sovellusten välillä. Se
varmistaa ohjelman ja unionin muiden 
toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet.

5. Komissio varmistaa ohjelman ja 
unionin muiden toimien ja ohjelmien 
välinen täydentävyyden, 
johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet.

Or. en

Tarkistus 374
Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja varmistaa ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumisen ja käytön
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja edistämällä
pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 
komponenttien sovellusten välillä. Se 
varmistaa ohjelman ja unionin muiden 
toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet.

5. Komission koordinoi tiiviissä 
yhteistyössä avaruusohjelmaviraston ja
soveltuvilta osin Euroopan 
avaruusjärjestön ja Copernicus-ohjelman 
toimien toteuttamisesta vastaavien tahojen 
kanssa toimintaa, joka liittyy ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumiseen ja käyttöön
julkisella ja yksityisellä sektorilla ja 
synergioiden kehittämiseen sovellusten 
välillä. Sen olisi myös tuettava tällaisten 
palveluiden asianmukaista kehitystä ja 
edistettävä pitkällä aikavälillä vakaata 
ympäristöä. Se varmistaa ohjelman ja 
unionin muiden toimien ja ohjelmien 
välinen täydentävyyden, 
johdonmukaisuuden, synergian ja yhteydet.
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Or. en

Tarkistus 375
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja varmistaa ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumisen ja käytön
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja edistämällä 
pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 
komponenttien sovellusten välillä. Se 
varmistaa ohjelman ja unionin muiden 
toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet.

5. Komission toteuttaa 
edistämistoimia ja tukee ohjelman 
komponenteissa tuotettavan datan ja 
palveluiden omaksumista ja käyttöä
julkisella ja yksityisellä sektorilla, myös 
tukemalla tällaisten palveluiden 
asianmukaista kehitystä ja edistämällä 
pitkällä aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 
komponenttien sovellusten välillä. Se 
varmistaa ohjelman ja unionin muiden 
toimien ja ohjelmien välinen 
täydentävyyden, johdonmukaisuuden, 
synergian ja yhteydet.

Or. en

Tarkistus 376
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Se varmistaa tarvittaessa 
avaruusalalla unionin, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla toteutettavien 
toimien koordinoinnin. Se tukee 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
edistää niiden teknisten valmiuksien 
lähentymistä ja avaruusalan kehitystä.

6. Se varmistaa tarvittaessa ja 
yhteistyössä avaruusohjelmaviraston 
kanssa avaruusalalla unionin, kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien 
toimien koordinoinnin.

Or. en
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Tarkistus 377
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Avaruusohjelmavirastolla on 
seuraavat omat tehtävät:

1. Avaruusohjelmavirastolla on 
seuraavat omat tehtävät, jotka pannaan 
täytäntöön hajautetusti:

Or. en

Tarkistus 378
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) koordinoida ohjelman 
kyberturvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 379
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttaa 34 artiklan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tehtävät;

b) suorittaa 34 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin tehtäviin liittyvien 
menettelyjen ohjeistusta, hallinnointia ja 
valvontaa;

Or. en
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Tarkistus 380
Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toteuttaa viestintä- ja 
edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät 
Galileon ja EGNOSin tarjoamien 
palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

c) toteuttaa myös viestinnän ja 
edistämisen alalla toimia, jotka liittyvät 
Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen 
tarjoamien palveluiden kaupalliseen 
hyödyntämiseen ja yleisemmin niiden 
tietojen ja palveluiden omaksumiseen ja 
käyttöön, joita ohjelman komponenteissa 
tuotetaan julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. Se kehittää synergioita 
ohjelman eri komponenttien sovellusten 
välillä.

Or. en

Tarkistus 381
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toteuttaa viestintä- ja 
edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät 
Galileon ja EGNOSin tarjoamien 
palveluiden kaupalliseen hyödyntämiseen;

c) toteuttaa viestintä- ja 
edistämistoimia sekä toimia, jotka liittyvät 
ohjelman tarjoamien palveluiden 
kaupalliseen hyödyntämiseen;

Or. en

Tarkistus 382
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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c a) toteuttaa toimia, joilla tuetaan 
6 artiklan mukaisesti unionin 
innovatiivista avaruusalaa yhteistyössä 
komission kanssa ja toimintaketjun 
loppupään osalta, myös tukemalla 
rahoituksen saantia III osaston 
rahoitusvälineiden välityksellä, sekä 
yhteistyössä EIP:n kanssa sen 
perustamien ja erityisesti pk-yrityksiä 
koskevien rahoitusvälineiden välityksellä;

Or. en

Tarkistus 383
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistää ohjelman komponenteissa 
tuotettavan datan ja palveluiden 
omaksumista ja varmistaa se, myös 
kehittämällä ohjelman komponentteihin 
perustuvia toimintaketjun loppupään 
sovelluksia ja palveluita;

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisätään raporttiluonnoksessa ehdotettuun tarkistukseen, jotta korostetaan 
toimintaketjun loppupään merkitystä ohjelman menestymisen kannalta.

Tarkistus 384
Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) panna täytäntöön toimia 6 artiklan 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 385
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle.

d) toteuttaa edistämistoimia ja 
varmistaa ohjelman komponenteissa 
tuotettavan datan ja palveluiden 
omaksumisen ja käytön julkisella ja 
yksityisellä sektorilla, myös tukemalla 
tällaisten palveluiden asianmukaista 
kehitystä ja edistämällä pitkällä 
aikavälillä vakaata ympäristöä. Se 
kehittää synergiaa ohjelman eri 
komponenttien sovellusten välillä.

Or. en

Tarkistus 386
Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle.

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle, mikäli tästä ei aiheudu 
päällekkäisyyksiä 31 artiklassa 
tarkoitettuun Euroopan avaruusjärjestön 
rooliin nähden.

Or. en

Tarkistus 387
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle.

d) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle olemassa olevaa 
infrastruktuuria koskevia toimia varten.

Or. fr

Tarkistus 388
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) varmistaa ohjelman kaikkien 
komponenttien turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntä tämän osaston II luvun 
mukaisesti ja ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden toimivalta;

Or. en

Tarkistus 389
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) varmistaa Galileon turvallisuuden 
valvontakeskuksen toiminta 34 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
sekä päätöksen 2014/496/YUTP 
soveltamisalan puitteissa laadittujen 
ohjeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 390
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Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) suorittaa sille päätöksen 
N:o 1104/2011/EU nojalla annetut 
tehtävät;

Or. en

Tarkistus 391
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) hallinnoida 43 artiklassa 
tarkoitettua EGNOSin ja Galileon käyttöä 
sekä GOVSATCOMin käyttöä.

Or. en

Tarkistus 392
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) panna EGNOSin ja Galileon 
toimet täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 393
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d f) koordinoida yleisellä tasolla 
GOVSATCOMin käyttäjiin liittyviä 
seikkoja tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten unionin virastojen ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa 
kriisinhallintatehtäviä ja -operaatioita 
varten;

Or. en

Tarkistus 394
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d g) toteuttaa ohjelman 
komponentteihin perustuvien 
toimintaketjun loppupään sovellusten ja 
palveluiden kehittämiseen liittyvät toimet.

Or. en

Tarkistus 395
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d h) määrittää Euroopan horisontti -
ohjelman avaruusalaan liittyvät 
painopisteet ja antaa komissiolle niitä 
koskevia suosituksia sekä hallinnoida 
kaikkia avaruusalan tutkimus- ja 
kehitystoimia, joita Euroopan horisontti -
ohjelmasta rahoitetaan.



PE627.687v01-00 24/128 AM\1162489FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 396
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – d i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d i) tarjota teknistä asiantuntemusta 
komissiolle, mikäli tästä ei aiheudu 
päällekkäisyyksiä 31 artiklassa 
tarkoitettuun Euroopan avaruusjärjestön 
rooliin nähden, ja antaa komissiolle 
kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän 
asetuksen mukaisten tehtäviensä 
hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 397
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettaviksi 
seuraavat tehtävät:

Poistetaan.

a) 43 artiklassa tarkoitettu EGNOSin ja 
Galileon käytön hallinnointi;

b) GOVSATCOMin käyttäjiin liittyvien 
seikkojen yleisen tason koordinointi 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
unionin virastojen ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa 
kriisinhallintatehtäviä ja -operaatioita 
varten;

c) ohjelman komponentteihin perustuvien 
käytännön sovellusten ja palveluiden 
kehittämiseen liittyvät toteutustoimet.
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Or. en

Tarkistus 398
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 43 artiklassa tarkoitettu EGNOSin 
ja Galileon käytön hallinnointi;

a) EGNOSin ja Galileon käytön 
hallinnointi ja 43 artiklan d kohdassa 
mainittujen standardoinnin ja 
sertifiointien kehittäminen 
kansainvälisellä tasolla toimintaketjun 
loppupäässä olevien alojen tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 399
Massimiliano Salini

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kehittää Galileon ja EGNOSin 
osalta kansainvälisellä tasolla 43 artiklan 
d kohdassa mainittuja standardointia ja 
sertifiointeja toimintaketjun loppupäässä 
olevien alojen tukemiseksi;

Or. en

Perustelu

Sertifiointeihin ja standardointiin liittyvät toimet ovat keskeisiä toimintaketjun loppupäässä 
olevien alojen kehittämiseksi.

Tarkistus 400
Dario Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

a a) toiminta EGNOSin ja Galileon 
yhtenäisenä palveluntarjoajana;

Or. en

Tarkistus 401
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Galileon ja EGNOSin osalta 
järjestelmien kehittämisen, maasegmentin 
kehittämisen ja satelliittien suunnittelun 
ja kehittämisen varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 402
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) Copernicuksen osalta sen 
avaruusinfrastruktuurin, mukaan lukien 
infrastruktuurin käytön, kehitys, 
suunnittelu ja rakentaminen;

Or. en

Tarkistus 403
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
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30 artikla – 2 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) datansaantia ja -jakelua koskevan 
komponentin hallinnointi ja erityisesti 
Copernicus-datan ja -tietojen 
hyödyntäminen 51 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 404
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) Copernicuksen käytön 
omaksumista ja markkinasovellusten 
kehittämistä koskevan komponentin 
hallinnointi 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 405
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a f) Copernicuksen kolmannen 
osapuolen datan hankintaa koskevan 
komponentin hallinnointi;

Or. en

Tarkistus 406
Edouard Martin
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laaditaan kansainvälinen 
vertailupohja, jonka avulla voidaan 
arvioida kilpailijoiden 
täytäntöönpanemien julkisten 
toimintalinjojen vaikutus kustannuksiin, 
ja tämän tarkoituksena on määritellä 
Euroopan unionin rahoittamiin 
avaruusohjelmiin vaadittava 
tasavertainen kilpailukykyasema;

Or. fr

Tarkistus 407
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelman täytäntöönpano 
avaruustutkimuksen osalta ja muilla kuin 
ohjelman komponenttien infrastruktuuria 
koskevilla aloilla.

Or. en

Perustelu

This would allow the Agency to implement the part of the Framework Program for Research 
and Innovation (Horizon Europe) for what concerns the space downstream (here referred as 
“other than … infrastructure”). Research and innovation is in fact a main tool for developing 
the downstream applications and services, a task assigned to the Agency in the previous 
point. This is foreseen for example in FRONTEX regulation (for their area of research) and 
would ensure that the Agency can capitalise the experience matured as GSA and clarify the 
role, to avoid overlapping or fragmentation of resources and to increase resources 
optimisation.

Tarkistus 408
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Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman täytäntöönpano muilla 
kuin ohjelman komponenttien 
infrastruktuuria koskevilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 409
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) otetaan huomioon kansainväliset
vertailut alihankittavien tavaroiden ja 
palveluiden kilpailuttamiseen 
perustuvissa valinnoissa Euroopan 
avaruusohjelmien toteutuksessa;

Or. fr

Tarkistus 410
Sven Schulze

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin 
hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelman muiden komponenttien 
kuin Galileon ja EGNOSin käytön 

Poistetaan.
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omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

Or. de

Perustelu

Die Möglichkeit einer Aufgabenerweiterung der neuen Agentur durch die Kommission 
gefährdet die bisherige Aufgabenteilung zwischen EU und ESA und würde zum Aufbau 
unnötiger Doppelstrukturen führen. An den auch mit EU-Aufträgen versehenen Standorten 
der ESA sowie der nationalen Raumfahrteinrichtungen besteht bereits eine über 
jahrzehntelang aufgebaute Expertise und die entsprechenden technischen Infrastrukturen zur 
Umsetzung und Realisierung der EU-Raumfahrtprogramme. Die bisherige Arbeitsteilung 
zwischen EU und ESA hat sich bewährt.

Die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission die Aufgabenerweiterung zugunsten der 
neuen Agentur vorzunehmen, führt zudem zu einer einseitigen Kompetenzerweiterung der 
Kommission, die unter Umständen auch zu einer Kompetenzüberschreitung des Art. 189 
AEUV führen könnte.

Tarkistus 411
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin 
hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelman muiden komponenttien 
kuin Galileon ja EGNOSin käytön 
omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 412
Caroline Nagtegaal, Pavel Telička, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Jean Arthuis, 
Carolina Punset

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin hoitaminen, 
sekä muita tehtäviä, jotka liittyvät 
ohjelman muiden komponenttien kuin 
Galileon ja EGNOSin käytön 
omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi –
joskin päällekkäisyyksien estämiseksi 
perustuen ehdottomasti ohjelman 
tavoitteiden täytäntöönpanon 
tehostamiseen – muita tehtäviä, mukaan 
lukien data- ja tietotoimia koskevan 
viestinnän, edistämisen ja markkinoinnin 
hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelman muiden komponenttien 
kuin Galileon ja EGNOSin käytön 
omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 413
Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, mukaan lukien data- ja 
tietotoimia koskevan viestinnän, 
edistämisen ja markkinoinnin 
hoitaminen, sekä muita tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelman muiden komponenttien 
kuin Galileon ja EGNOSin käytön
omaksumiseen käyttäjien keskuudessa.

3. Komissio voi antaa 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
muita tehtäviä, jotka liittyvät ohjelman 
komponentteihin ja joilla pyritään 
lisäämään käytön omaksumista käyttäjien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 414
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa edellä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tehtävät 

4. Komissio antaa edellä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tehtävät 
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avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 
18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 
18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti, ja 
niitä arvioidaan 102 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 415
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa edellä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tehtävät 
avaruusohjelmaviraston hoidettavaksi 
rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 
18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

4. Komissio antaa edellä 3 kohdassa 
tarkoitetut tehtävät avaruusohjelmaviraston 
hoidettavaksi rahoitusosuussopimuksella 
varainhoitoasetuksen [2 artiklan 
18 kohdan] ja [VI osaston] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 416
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun komissio antaa 
avaruusohjelmavirastolle tehtäviä, sen on 
varmistettava niiden hallinnan ja 
toteutuksen asianmukainen rahoitus sekä 
riittävät henkilöstö- ja hallintoresurssit.

Or. en

Tarkistus 417
Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan avaruusjärjestön rooli Euroopan avaruusjärjestön ja Eumetsatin 
rooli

Or. fr

Tarkistus 418
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan avaruusjärjestölle 
voidaan antaa seuraavat tehtävät:

1. Euroopan avaruusjärjestölle 
annetaan seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 419
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan avaruusjärjestölle 
voidaan antaa seuraavat tehtävät:

1. Euroopan avaruusjärjestölle 
annetaan seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 420
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – johdantokappale



PE627.687v01-00 34/128 AM\1162489FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan avaruusjärjestölle 
voidaan antaa seuraavat tehtävät:

1. Euroopan avaruusjärjestölle on 
annettava seuraavat tehtävät:

Or. fr

Perustelu

ESA on ainoa rakenne, jolla on tekniset ja inhimilliset valmiudet ohjelman toteuttamiseen. 
Siksi on välttämätöntä delegoida sille mahdollisimman monta tehtävää, uusien 
infrastruktuurien suunnittelusta ja kehittämisestä alkaen. Komissiolla on oltava yksinomaan 
poliittinen rooli.

Tarkistus 421
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Copernicus: Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, 
suunnittelu ja rakentaminen, mukaan 
lukien infrastruktuurin käyttö;

a) Copernicus: tekninen tuki 
avaruusohjelmavirastolle sille siirrettyjen 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
täytäntöönpanossa ja täyttämisessä, ja jos 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset erityiset 
sopimukset, joita on tehty 
rahoituspuitteita koskevan 
kumppanuussopimuksen mukaisesti 
2 kohdan nojalla, niin edellyttävät, 
Copernicuksen avaruusinfrastruktuurin 
kehittämiseen, suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvät hankinnat unionin 
nimissä ja sen puolesta, mukaan lukien
Copernicuksen Sentinelien datan 
hankintaa koskevan komponentin 
operatiivinen hallinta;

Or. en

Tarkistus 422
Patrizia Toia
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Copernicus: Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, 
suunnittelu ja rakentaminen, mukaan 
lukien infrastruktuurin käyttö;

a) Copernicus: tekninen tuki 
avaruusohjelmavirastolle sille siirrettyjen 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
täytäntöönpanossa ja täyttämisessä, ja jos 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset erityiset 
sopimukset, joita on tehty 
rahoituspuitteita koskevan 
kumppanuussopimuksen mukaisesti 
2 kohdan nojalla, niin edellyttävät, 
Copernicuksen avaruusinfrastruktuurin 
kehittämiseen, suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvät hankinnat unionin 
nimissä ja sen puolesta, mukaan lukien
Copernicuksen Sentinelien datan 
hankintaa koskevan komponentin 
operatiivinen hallinta;

Or. en

Perustelu

Uusi sanamuoto on tarpeen, jotta laajennetaan ja kehitetään avaruusohjelmavirastoa 
(entinen GNSS-virasto) ylläpitäen avaruusalalla sovellettuun tutkimukseen ja kehitykseen 
liittyviä ESAn valmiuksia ja EU:n moitteetonta julkisten menojen politiikkaa.

Tarkistus 423
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Copernicus: Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, 
suunnittelu ja rakentaminen, mukaan 
lukien infrastruktuurin käyttö;

a) Copernicus: avaruussegmentin 
koordinointi ja Copernicuksen 
avaruussegmentin kokonaisvaltainen 
päästä päähän toteutettava 
täytäntöönpano sekä Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, 
suunnittelu ja rakentaminen, mukaan 
lukien infrastruktuurin käyttö ja 
kolmannen osapuolen datan saanti 
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jäsenvaltioiden osalta ja kaupallisten 
hankkeiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 424
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Copernicus: Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin kehittäminen, 
suunnittelu ja rakentaminen, mukaan 
lukien infrastruktuurin käyttö;

a) Copernicus: Copernicuksen 
avaruus- ja maainfrastruktuurin
kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen, 
mukaan lukien infrastruktuurin 
asianmukaisten osien käyttö ja tiedon 
levittämiseen tarkoitetun runkoverkon 
asettaminen saataville ja käyttö;

Or. en

Tarkistus 425
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Galileo ja EGNOS: järjestelmien 
kehittäminen, maasegmentin kehittäminen
ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

b) Galileo ja EGNOS: tekninen tuki 
avaruusohjelmavirastolle sille osoitettujen 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamisessa ja niistä sopimisessa, ja jos 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset erityiset 
sopimukset, joita on tehty 
rahoituspuitteita koskevan 
kumppanuussopimuksen mukaisesti 
2 kohdan nojalla, niin edellyttävät, 
järjestelmien kehittämiseen liittyvät 
hankinnat unionin nimissä ja sen 
puolesta, jotka koskevat järjestelmien 
kehittämistä, maasegmentin kehittämistä
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ja satelliittien suunnittelua ja kehittämistä;

Or. en

Perustelu

Ks. edellä 31 artiklan 1 kohdan a alakohdan perustelut.

Tarkistus 426
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Galileo ja EGNOS: järjestelmien 
kehittäminen, maasegmentin kehittäminen
ja satelliittien suunnittelu ja kehittäminen;

b) Galileo ja EGNOS: tekninen tuki 
avaruusohjelmavirastolle sille osoitettujen 
30 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamisessa ja niistä sopimisessa, ja jos 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön väliset erityiset 
sopimukset, joita on tehty 
rahoituspuitteita koskevan 
kumppanuussopimuksen mukaisesti 
2 kohdan nojalla, niin edellyttävät, 
järjestelmien kehittämiseen liittyvät 
hankinnat unionin nimissä ja sen 
puolesta, jotka koskevat järjestelmien 
kehittämistä, maasegmentin kehittämistä
ja satelliittien suunnittelua ja kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 427
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Galileo ja EGNOS: järjestelmien 
kehittäminen, maasegmentin kehittäminen
ja satelliittien suunnittelu ja

b) Galileo ja EGNOS: järjestelmien ja 
niiden muutosten, mukaan lukien 
maasegmentti, satelliitit ja geneerinen 
käyttäjäsegmentti, päästä päähän 
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kehittäminen; toteutettava täytäntöönpano, suunnittelu, 
kehittäminen, hankinta, käyttöönotto, 
testaus ja validointi;

Or. en

Tarkistus 428
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien ohjelman komponenttien 
osalta sen asiantuntemuksen piiriin 
kuuluvat tutkimus- ja kehitystoimet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 429
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien ohjelman komponenttien 
osalta sen asiantuntemuksen piiriin 
kuuluvat tutkimus- ja kehitystoimet.

c) kaikkien ohjelman komponenttien 
osalta tutkimus- ja kehitystoimet, jotka 
koskevat ohjelman komponenttien 
infrastruktuuria.

Or. en

Perustelu

Muutoksella voitaisiin selventää vastaavia rooleja ja välttää päällekkäisyydet (ESA, ohjelman 
komponenttien infrastruktuuria koskevat tutkimus- ja kehitystoimet ja avaruusohjelmavirasto 
muilla aloilla eli tuotantoketjun loppupäässä).

Tarkistus 430
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) GOVSATCOM: GOVSATCOMin 
kokonaisjärjestelmän koordinointi ja 
kehittäminen ja GOVSATCOMin maa- ja 
avaruussegmentin infrastruktuurin 
suunnittelu, päästä päähän toteutettava 
täytäntöönpano ja kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 431
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) SSA: kokonaisvaltaisen 
järjestelmäarkkitehtuurin määrittäminen, 
SSA-elementtien kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 432
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) GOVSATCOM: GOVSATCOMin 
kokonaisjärjestelmän koordinointi ja 
kehittäminen ja GOVSATCOMin maa- ja 
avaruussegmentin infrastruktuurin 
kehittäminen.

Or. en
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Tarkistus 433
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) avaruuteen pääsy: ESAn 
jäsenvaltiot antavat sille tehtäväksi 
Euroopan avaruuskuljetusalan 
infrastruktuurin kehittämisen. ESA tukee 
komissiota 5 artiklan a ja c alakohdan 
mukaisesti niiden ohjelman toimien 
osalta, jotka koskevat laukaisupalveluiden 
tarjontaa ohjelman tehtäviä varten.

Or. en

Tarkistus 434
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
tukeminen ja niiden teknisten 
valmiuksien lähentymisen ja avaruusalan 
kehityksen edistäminen.

Or. en

Tarkistus 435
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– määritellään selkeästi Euroopan 
avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 

– määritellään selkeästi komission, 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
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ohjelman osalta; avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 
ohjelman osalta;

Or. en

Tarkistus 436
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– määritellään selkeästi Euroopan 
avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 
ohjelman osalta;

– määritellään selkeästi Euroopan 
avaruusjärjestön vastuut ja velvollisuudet 
ohjelman kunkin komponentin osalta;

Or. fr

Tarkistus 437
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– määritellään selkeästi komission, 
avaruusohjelmaviraston ja Euroopan 
avaruusjärjestön koordinointi- ja 
valvontavälineet ohjelman komponenttien 
täytäntöönpanon osalta;

Or. en

Tarkistus 438
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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– tunnustetaan 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 tehdyssä unionin ja 
Euroopan avaruusjärjestön välisessä 
puitesopimuksessa vakiinnutettujen 
unionin ja Euroopan avaruusjärjestön 
suhteiden erityislaatuisuus ja 
kunnioitetaan sitä.

Or. en

Tarkistus 439
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellytetään, että Euroopan 
avaruusjärjestö noudattaa unionin 
ohjelman turvallisuussääntöjä, erityisesti 
turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn 
osalta;

– edellytetään, että Euroopan 
avaruusjärjestö noudattaa unionin 
turvallisuussääntöjä, jotka on hyväksytty 
Euroopan avaruusjärjestön kanssa 
tehdyissä turvallisuussopimuksissa,
erityisesti turvallisuusluokitellun tiedon 
käsittelyn osalta;

Or. en

Tarkistus 440
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edellytetään, että Euroopan 
avaruusjärjestö varmistaa unionin etujen 
ja sen päätösten täysimääräisen suojelun, 
minkä seurauksena Euroopan 
avaruusjärjestö saattaa myös joutua 
mukauttamaan päätöksentekoaan, 
hallinnointitapojaan ja 
vastuusäännöksiään;
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Or. en

Tarkistus 441
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– säädetään ehdoista, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan, erityisesti 
seuraavien osalta: julkiset hankinnat, 
hallinnointimenettelyt, tulosindikaattoreilla 
mitattavat odotetut tulokset, toimenpiteet, 
joita sovelletaan, jos sopimusten 
täytäntöönpano on kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta puutteellista 
tai petollista, sekä viestintästrategia ja 
kaiken aineellisen ja aineettoman 
omaisuuden omistamista koskevat säännöt; 
näiden ehtojen on oltava tämän asetuksen 
III ja V osaston ja varainhoitoasetuksen 
mukaisia;

– säädetään ehdoista, joiden 
mukaisesti Euroopan avaruusjärjestölle 
osoitettuja varoja hallinnoidaan, mukaan 
lukien unionin julkisten hankintojen 
soveltaminen komission tai 
avaruusohjelmaviraston nimissä ja niiden 
puolesta, hallinnointimenettelyt, 
tulosindikaattoreilla mitattavat odotetut 
tulokset, toimenpiteet, joita sovelletaan, jos 
sopimusten täytäntöönpano on 
kustannusten, aikataulun ja tulosten osalta 
puutteellista tai petollista, sekä 
viestintästrategia ja kaiken aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistamista 
koskevat säännöt; näiden ehtojen on oltava 
tämän asetuksen III ja V osaston ja 
varainhoitoasetuksen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 442
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellytetään komission ja 
tarvittaessa avaruusohjelmaviraston 
osallistumista Euroopan avaruusjärjestön 
tarjousten arviointilautakunnan 
kokouksiin ohjelman osalta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 443
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edellytetään komission ja 
tarvittaessa avaruusohjelmaviraston 
osallistumista Euroopan avaruusjärjestön 
tarjousten arviointilautakunnan kokouksiin 
ohjelman osalta;

– mahdollistetaan komission ja 
tarvittaessa avaruusohjelmaviraston 
osallistuminen tarkkailijoina Euroopan
avaruusjärjestön tarjousten 
arviointilautakunnan kokouksiin ohjelman 
osalta;

Or. en

Tarkistus 444
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– perustetaan ohjelmaan liittyvä 
yhteinen hankintalautakunta, jonka 
toimintaa johtaa avaruusohjelmavirasto, 
johon osallistuu komission ja Euroopan
avaruusjärjestön edustajia ja jonka 
tavoitteena on päättää Euroopan 
avaruusjärjestön toteuttamista 
hankinnoista, jotka ovat arvoltaan yli 
4 miljoonaa euroa. Yhteisen 
hankintalautakunnan säännöt ja 
menettelyt määritetään rahoitusta 
koskevassa 
puitekumppanuussopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 445
Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vahvistetaan seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä, joihin kuuluvat 
esimerkiksi seuraavat: kustannusten 
ennakointimalli, säännöllinen 
tiedottaminen komissiolle tai, tapauksen 
mukaan, avaruusohjelmavirastolle 
kustannuksista ja aikataulusta ja jos 
suunnitelman mukaisen ja toteutuneen 
talousarvion, suorituskyvyn ja aikataulun 
välinen ero on suuri, korjaavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan annettujen 
tehtävien toteuttaminen osoitettujen 
määrärahojen puitteissa, sekä Euroopan 
avaruusjärjestölle koituvat seuraamukset, 
jos tällainen ero johtuu suoraan siitä;

– vahvistetaan seuranta- ja 
valvontatoimenpiteitä, joihin kuuluvat 
esimerkiksi seuraavat: kustannusten 
ennakointimalli, säännöllinen 
tiedottaminen komissiolle tai, tapauksen 
mukaan, avaruusohjelmavirastolle 
kustannuksista ja aikataulusta ja jos 
suunnitelman mukaisen ja toteutuneen 
talousarvion, suorituskyvyn ja aikataulun 
välinen ero on suuri, korjaavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan annettujen 
tehtävien toteuttaminen osoitettujen 
määrärahojen puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 446
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vahvistetaan periaatteet, jotka 
koskevat Euroopan avaruusjärjestölle 
suoritettavaa korvausta, jonka on oltava 
suhteessa toteutettavien tehtävien 
vaikeuteen, markkinahintojen ja muiden 
osallistuvien tahojen, unioni mukaan 
lukien, maksujen mukainen ja joka voi 
tarvittaessa perustua tulosindikaattoreihin; 
tällaiset maksut eivät saa kattaa 
yleiskustannuksia, jotka eivät liity unionin 
Euroopan avaruusjärjestölle tehtäväksi 
antamiin toimiin.

– vahvistetaan periaatteet, jotka 
koskevat Euroopan avaruusjärjestölle –
ottaen huomioon sen kustannusmallin 
julkisyhteisönä – suoritettavaa korvausta, 
jonka on oltava suhteessa toteutettavien 
tehtävien vaikeuteen, markkinahintojen ja 
muiden osallistuvien tahojen, unioni 
mukaan lukien, maksujen mukainen ja joka 
voi tarvittaessa perustua 
tulosindikaattoreihin; tällaiset maksut eivät 
saa kattaa yleiskustannuksia, jotka eivät 
liity unionin Euroopan avaruusjärjestölle 
tehtäväksi antamiin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 447
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– määritetään selvästi, miten 
Euroopan avaruusjärjestö varmistaa, että 
unionin etuja suojataan ohjelman toimien 
toteuttamisen yhteydessä, mukaan lukien 
asianmukaiset hallinnointijärjestelyt;

Or. en

Tarkistus 448
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– mahdollistetaan se, että ESA voi 
mukauttaa kokonaisrahoituspuitteita, 
jotka koostuvat ESAn korvauksista ja 
teollisista kustannuksista, ottaen 
huomioon ohjelmalle ominaiset tekniset 
epävarmuustekijät.

Or. en

Tarkistus 449
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoitusta koskevan 
puitekumppanuussopimuksen tekeminen 

Poistetaan.
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edellyttää, että Euroopan 
avaruusjärjestössä luodaan erityisesti 
päätöksentekoa, johtamismenetelmiä ja 
vastuuta varten sisäisiä rakenteita ja 
toimintamenetelmä, jotka mahdollistavat 
unionin etujen mahdollisimman hyvän 
suojaamisen ja sen päätösten 
mukaisuuden, myös niiden Euroopan 
avaruusjärjestön rahoittamien toimien 
osalta, joilla on vaikutus ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 450
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
rahoitusta koskevan 
puitekumppanuussopimuksen tekeminen 
edellyttää, että Euroopan 
avaruusjärjestössä luodaan erityisesti 
päätöksentekoa, johtamismenetelmiä ja 
vastuuta varten sisäisiä rakenteita ja 
toimintamenetelmä, jotka mahdollistavat 
unionin etujen mahdollisimman hyvän 
suojaamisen ja sen päätösten 
mukaisuuden, myös niiden Euroopan 
avaruusjärjestön rahoittamien toimien 
osalta, joilla on vaikutus ohjelmaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 451
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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3 a. Perustetaan hankintalautakunta, 
jonka tehtävänä on valvoa ohjelman 
yhteydessä tehtyjä hankintoja, jonka 
puheenjohtajana toimii komission tulojen 
ja menojen hyväksyjä ja johon osallistuvat 
ESA ja soveltuvilta osin 
avaruusohjelmavirasto. ESA panee 
täytäntöön sille osoitetut tehtävät omien 
hankintasääntöjensä ja -menettelyjensä 
mukaisesti. ESA hoitaa 
hankintaviranomaisen tehtäviä ja 
myöntää sopimuksia omissa nimissään 
laukaisupalveluja lukuun ottamatta. 
Hankintalautakunnan säännöt ja 
menettelyt määritetään edellä olevassa 
2 kohdassa tarkoitetussa rahoitusta 
koskevassa 
puitekumppanuussopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 452
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajoittamatta edellä 4 kohdassa 
tarkoitettua rahoitusta koskevaa 
puitekumppanuussopimusta komissio tai 
avaruusohjelmavirasto voi pyytää 
Euroopan avaruusjärjestöä tarjoamaan 
teknistä asiantuntemusta tai tietoja, jotka 
ovat tarpeen niille tällä asetuksella 
annettujen tehtävien toteuttamiseksi.

4. Rajoittamatta edellä 4 kohdassa 
tarkoitettua rahoitusta koskevaa 
puitekumppanuussopimusta komissio tai 
avaruusohjelmavirasto voi pyytää 
Euroopan avaruusjärjestöä tarjoamaan 
teknistä asiantuntemusta tai tietoja, jotka 
ovat tarpeen niille tällä asetuksella 
annettujen tehtävien toteuttamiseksi. 
Pyyntöjä ja niiden täytäntöönpanoa 
koskevista ehdoista sovitaan yhteisesti, 
eikä niistä pitäisi missään oloissa 
aiheutua haitallisia vaikutuksia Euroopan 
avaruusjärjestön omille toimille ja 
nykyisille velvoitteille.

Or. en
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Tarkistus 453
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Eumetsat voi vastata Sentinel-
toimiin liittyvän Copernicuksen 
infrastruktuurin tietyn osan 
täytäntöönpanosta ja parantamisesta 
oman toimivaltansa puitteissa. Komissio 
tekee Eumetsatin kanssa 
varainhoitoasetuksen mukaisen 
sopimuksen.

Or. fr

Tarkistus 454
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 
rahoitusosuussopimuksella antaa ohjelman 
komponenttien toteuttamisen kokonaan tai 
osittain muiden kuin 30 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen tahojen tehtäväksi, mukaan 
lukien seuraavat:

1. Komissio voi 
rahoitusosuussopimuksella ja edellyttäen, 
että jäsenvaltioiden kahden kolmasosan 
enemmistö antaa tapauskohtaisesti 
hyväksyntänsä, antaa ohjelman 
komponenttien toteuttamisen kokonaan tai 
osittain muiden kuin 30 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen tahojen tehtäväksi, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. en

Tarkistus 455
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Copernicuksen 
avaruusinfrastruktuurin tai sen osien 
käyttö, joka voidaan antaa tehtäväksi 
Eumetsatille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 456
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Copernicus-palveluiden tai niiden 
osien toteuttamisen antaminen tehtäväksi 
asianmukaisille virastoille, elimille tai 
järjestöille.

b) Copernicus-palveluiden 
komponenttien tai niiden osien 
toteuttamisen antaminen tehtäväksi 
asianmukaisten virastojen, elinten tai 
järjestöjen, jotka hallinnoivat myös 
pääsyä kolmannen osapuolen dataan, 
Euroopan unionin alueella toimiville 
laitoksille.

Or. en

Tarkistus 457
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman turvallisuuden olisi 
perustuttava seuraaviin periaatteisiin:

Ohjelman turvallisuus perustuu seuraaviin 
periaatteisiin:

Or. en

Tarkistus 458
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
kokemus turvallisuuden alalla ja 
hyödynnetään niiden parhaita käytäntöjä 
esimerkkeinä;

a) otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
kokemus turvallisuuden alalla ja 
hyödynnetään niiden parhaita käytäntöjä ja 
kansallisia lakeja esimerkkeinä;

Or. en

Tarkistus 459
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) otetaan huomioon kokemus 
ohjelman Galileo-, EGNOS- ja 
Copernicus-komponenttien toiminnasta 
niiden eri taustayhteyksien ja vaatimusten 
valossa.

Or. en

Tarkistus 460
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vakiinnutetaan vakaalla pohjalla 
olevia ja oikeasuhteisia 
turvallisuustoimia, joilla suojataan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden etuja 
tukien samalla kolmansien maiden ja 
kansainvälisten instituutioiden 
osallistumista ohjelmaan.
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Or. en

Tarkistus 461
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa toimivaltansa 
puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Komissio ja avaruusohjelmavirasto 
varmistavat toimivaltansa puitteissa 
asianmukaisen korkeatasoisen 
turvallisuuden erityisesti seuraavissa 
kysymyksissä:

Or. en

Tarkistus 462
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa toimivaltansa 
puitteissa korkeatasoisen turvallisuuden 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Komissio varmistaa toimivaltansa 
puitteissa asianmukaisen turvallisuuden 
erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Or. en

Tarkistus 463
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maa- ja avaruusinfrastruktuurin 
sekä palvelujen tarjoamisen suojaaminen, 
erityisesti fyysisiltä tai kyberhyökkäyksiltä;

a) maa- ja avaruusinfrastruktuurin 
sekä palvelujen tarjoamisen ja tietovirtojen 
häiriöiltä suojaaminen, erityisesti fyysisiltä 
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tai kyberhyökkäyksiltä;

Or. en

Tarkistus 464
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maa- ja avaruusinfrastruktuurin 
sekä palvelujen tarjoamisen suojaaminen, 
erityisesti fyysisiltä tai kyberhyökkäyksiltä;

a) unionin omistaman maa- ja 
avaruusinfrastruktuurin sekä palvelujen 
tarjoamisen suojaaminen, erityisesti 
fyysisiltä tai kyberhyökkäyksiltä;

Or. en

Tarkistus 465
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän vuoksi komissio varmistaa, että 
jokaisesta ohjelman komponentista tehdään 
riski- ja uhka-analyysi. Riski- ja uhka-
analyysin perusteella se määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä kutakin 
ohjelman komponenttia koskevat yleiset
turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä 
komissio ottaa huomioon näiden 
vaatimusten vaikutukset kyseisen 
komponentin moitteettomaan toimintaan, 
varsinkin kustannusten, riskinhallinnan ja 
aikataulun kannalta, ja varmistaa, ettei 
yleinen turvallisuustaso heikenny eikä 
kyseiseen komponenttiin perustuvien 
olemassa olevien laitteiden toiminta 
vaarannu. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

Tämän vuoksi komissio ja 
avaruusohjelmavirasto varmistavat 
jäsenvaltioiden loppukäyttäjiä ja 
ohjelman komponenttien 
täytäntöönpanoa hallinnoivia 
asianomaisia tahoja kuullen, että 
jokaisesta ohjelman komponentista tehdään 
riski- ja uhka-analyysi. Riski- ja uhka-
analyysin perusteella komissio ja 
avaruusohjelmavirasto vakiinnuttavat 
jäsenvaltioiden loppukäyttäjiä ja
ohjelman komponenttien 
täytäntöönpanoa hallinnoivia 
asianomaisia tahoja kuullen kutakin 
tällaista ohjelman komponenttia koskevat 
asianmukaisen korkeatasoiset
turvallisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä 
komissio ja avaruusohjelmavirasto ottavat
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noudattaen. huomioon näiden vaatimusten vaikutukset 
kyseisen komponentin moitteettomaan 
toimintaan, varsinkin kustannusten, 
riskinhallinnan ja aikataulun kannalta, ja 
varmistavat, ettei yleinen turvallisuustaso 
heikenny eikä kyseiseen komponenttiin 
perustuvien olemassa olevien laitteiden 
toiminta vaarannu. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 466
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman komponentin 
hallinnoinnista vastaava yksikkö on 
vastuussa kyseisen komponentin 
turvallisuuden hallinnasta, ja tämän vuoksi 
sen on toteutettava riski- ja uhka-analyysi 
ja kaikki tarvittavat toimet kyseisen 
komponentin turvallisuuden 
varmistamiseksi ja seuraamiseksi, 
erityisesti teknisten eritelmien ja 
operatiivisten menettelyjen määrittäminen, 
ja seurattava 1 kohdassa tarkoitettujen 
yleisten turvallisuusvaatimusten 
noudattamista.

2. Ohjelman komponentin 
hallinnoinnista vastaava yksikkö on 
vastuussa kyseisen komponentin 
turvallisuuden hallinnasta, ja tämän vuoksi 
sen on toteutettava riski- ja uhka-analyysi 
ja kaikki tarvittavat toimet kyseisen 
komponentin turvallisuuden 
varmistamiseksi ja seuraamiseksi, 
erityisesti teknisten eritelmien ja 
operatiivisten menettelyjen määrittäminen, 
ja seurattava 1 kohdassa tarkoitettujen 
asianmukaisten korkeatasoisten
turvallisuusvaatimusten noudattamista.

Or. en

Tarkistus 467
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Avaruusohjelmaviraston 
velvollisuutena on

Poistetaan.

a) varmistaa ohjelman kaikkien 
komponenttien turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntä tämän osaston II luvun 
mukaisesti ja ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden toimivalta;

b) varmistaa Galileon turvallisuuden 
valvontakeskuksen toiminta 2 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten sekä 
päätöksen 2014/496/YUTP soveltamisalan 
puitteissa laadittujen ohjeiden mukaisesti;

c) suorittaa sille päätöksen 
N:o 1104/2011/EU nojalla annetut 
tehtävät;

d) asettaa tekninen asiantuntemuksensa 
komission käyttöön ja antaa komissiolle 
kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän 
asetuksen mukaisten tehtäviensä 
hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 468
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden velvollisuutena on 4. Jäsenvaltioiden ja osallistuvien 
kolmansien maiden velvollisuutena on

Or. en

Tarkistus 469
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) toteuttaa niiden alueella sijaitsevien 
ja ohjelmaan kiinteästi kuuluvien 
maainfrastuktuurien suojaamista varten 
toimenpiteet, jotka vastaavat vähintään 
toimenpiteitä, joita edellytetään Euroopan 
elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista, 8 päivänä joulukuuta 2008 
annetussa neuvoston 
direktiivissä 2008/114/EY29 tarkoitettujen 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi, ja toimenpiteitä, joita 
edellytetään niiden omien kansallisten 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi;

a) toteuttaa niiden alueella sijaitsevien 
ja ohjelmaan kiinteästi kuuluvien 
maainfrastuktuurien suojaamista varten 
toimenpiteet, mukaan lukien 
kantorakettien valmistus ja 
testauslaitteistot, jotka vastaavat vähintään 
toimenpiteitä, joita edellytetään Euroopan 
elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä 
arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista, 8 päivänä joulukuuta 2008 
annetussa neuvoston 
direktiivissä 2008/114/EY29 tarkoitettujen 
Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi, ja toimenpiteitä, joita 
edellytetään niiden omien kansallisten 
elintärkeiden infrastruktuurien 
suojaamiseksi;

_________________ _________________

29 EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82. 29 EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82.

Or. en

Tarkistus 470
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ohjelmaan osallistuvien tahojen on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
ohjelman turvallisuuden varmistamiseksi.

5. Ohjelmaan osallistuvien tahojen on 
toteutettava kaikki tarvittavat 
turvallisuustoimenpiteet, jotka ohjelman 
komponentista vastaava yksikkö on 
tunnistanut ja määrittänyt 
riskianalyysissä.

Or. en

Tarkistus 471
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kaikkia asiaan liittyviä osapuolia, 
joiden turvallisuusetu on kyseessä 
asianomaisen komponentin yhteydessä, 
pyritään kuulemaan;

e) kaikkia asiaan liittyviä osapuolia, 
joiden turvallisuusetu on kyseessä 
asianomaisen komponentin yhteydessä, 
kuullaan;

Or. en

Tarkistus 472
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntää koskevat 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan päätökset 
perustuvat asiaa koskevassa, mainitun 
lautakunnan laatimassa 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksymisstrategiassa määritellyn 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
tekemiin paikallisiin 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntää 
koskeviin päätöksiin;

g) turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntää koskevat 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan päätökset 
perustuvat asiaa koskevassa, mainitun 
lautakunnan laatimassa 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksymisstrategiassa määritellyn 
menettelyn mukaisesti jäsenvaltioiden ja 
osallistuvien kolmansien maiden
turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
tekemiin paikallisiin 
turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntää 
koskeviin päätöksiin;

Or. en

Tarkistus 473
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnassa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, yksi edustaja 
komissiosta ja yksi henkilö, joka edustaa 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
jäljempänä ’korkea edustaja’. 
Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan jäsenten toimikausi 
on neljä vuotta, ja se voidaan uusia.

1. Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnassa on yksi edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta, yksi edustaja 
komissiosta ja yksi henkilö, joka edustaa 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
jäljempänä ’korkea edustaja’. 
Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan jäsenten toimikausi 
on neljä vuotta, ja se voidaan uusia. 
Lautakunnan jäsenet nimitetään 
mahdollisuuksien mukaan sukupuolten 
tasapuolista edustusta koskevan politiikan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sukupuolten tasapuolista edustusta koskevien Euroopan komission politiikkojen mukaisesti.

Tarkistus 474
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan avaruusjärjestön edustaja 
kutsutaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan kokouksiin 
tarkkailijaksi. Poikkeustapauksissa
unionin virastojen, kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen edustajia 
voidaan myös kutsua kokouksiin 
tarkkailijoina, kun käsitellään näihin 
kolmansiin maihin tai kansainvälisiin 
järjestöihin suoraan liittyviä asioita, 
varsinkin asioita, jotka koskevat niiden 
omistamaa tai niiden alueelle perustettua 
infrastruktuuria. Kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen edustajien 
osallistumisesta ja sen ehdoista määrätään 
asianomaisissa sopimuksissa, ja näiden 

2. Euroopan avaruusjärjestön edustaja 
kutsutaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan kokouksiin 
tarkkailijaksi. Unionin virastojen, 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen edustajia voidaan myös kutsua 
kokouksiin tarkkailijoina, varsinkin kun 
käsitellään asioita, jotka koskevat niiden 
omistamaa tai niiden alueelle perustettua 
infrastruktuuria. Kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen edustajien 
osallistumisesta ja sen ehdoista määrätään 
asianomaisissa sopimuksissa, ja näiden 
osallistumisehtojen on oltava 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan työjärjestyksen 
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osallistumisehtojen on oltava 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan työjärjestyksen 
mukaiset.

mukaiset.

Or. en

Tarkistus 475
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) avaruudessa sijaitsevan 
infrastruktuurin hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta;

a) avaruudessa sijaitsevan 
infrastruktuurin hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, toimet, joilla korvataan 
kaksi kolmasosaa Galileon satelliittien 
kokonaisuudesta, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta;

Or. en

Tarkistus 476
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maassa sijaitsevan infrastruktuurin, 
erityisesti verkkojen, laitosten ja 
tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta;

b) maassa sijaitsevan infrastruktuurin, 
erityisesti verkkojen, laitosten ja 
tukitoimintojen, hallinta, huolto, jatkuva 
parantaminen, kehittäminen ja 
suojaaminen, mukaan lukien parannukset 
ja vanhentumisen hallinta, mukaan lukien 
sellaisen maassa sijaitsevan 
infrastruktuurin saattaminen valmiiksi, 
joka sijaitsee EU:n ulkopuolella mutta 
joka on välttämätön, jotta varmistetaan, 
että EGNOS kattaa kaikilta osin 
Euroopassa maantieteellisesti sijaitsevat 
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jäsenvaltioiden alueet;

Or. en

Tarkistus 477
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) järjestelmien hyödyntämiseksi 
käytettyjen teknologisten perustekijöiden, 
kuten Galileo-järjestelmää tukevien 
piirisarjojen ja vastaanottimien, 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 478
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) perustekijöiden, kuten Galileo-
järjestelmää tukevien piirisarjojen ja 
vastaanottimien, kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Galileo-järjestelmän edistämiseksi on tarpeen tukea käyttäjäsegmenttiä kehittämällä Galileon 
perustekijöitä.

Tarkistus 479
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) järjestelmien tulevien sukupolvien 
kehittäminen ja Galileon ja EGNOSin 
tarjoamien palvelujen kehittäminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia 
unionin rahoituskehyksestä tehtäviä 
päätöksiä;

c) järjestelmien tulevien sukupolvien 
kehittäminen ja Galileon ja EGNOSin 
tarjoamien palvelujen kehittäminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevia 
unionin rahoituskehyksestä tehtäviä 
päätöksiä ja ottaen huomioon 
asianomaisten sidosryhmien ja osapuolien 
tarpeet, jotka liittyvät siviili-, turvallisuus-
ja puolustuskäyttöön;

Or. en

Tarkistus 480
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) perustekijöiden, kuten Galileo-
järjestelmää tukevien piirisarjojen ja 
vastaanottimien, kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 481
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) GNSS-palvelujen sertifioinnin ja 
standardoinnin tukeminen, jotta 
edistetään järjestelmien hyödyntämistä ja 
sovellusten kehittämistä;

Or. en
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Perustelu

Tässä yhteydessä toteutettavien toimien tarkoitus ei käy ilmi. Tämän lisäksi sertifiointi ja 
standardointi ovat GNSS-järjestelmien hyödyntämisen tukemisen yhteydessä etusijalle 
asetettavia toimia. Tätä tavoitetta olisi eriteltävä tarkemmin tässä asetuksessa määritettyjen 
erityisten tehtävien ja roolien kuvauksessa.

Tarkistus 482
Dominique Riquet, Jean Arthuis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Galileon ja EGNOSin tuottamien 
palvelujen tarjoaminen ja niitä koskevien 
markkinasovellusten kehittäminen;

e) Galileon ja EGNOSin tuottamien 
palvelujen tarjoaminen ja niitä koskevien 
markkinasovellusten kehittäminen 
yhdenmukaisesti 29 artiklan 5 kohdan 
kanssa, johon sisältyy asianmukaisia 
toimia, resursseja ja palveluita, joilla 
edistetään Galileota sekä sen dataa ja 
palveluja kaikilla tasoilla, jotta voidaan 
maksimoida 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut yhteiskunnallis-taloudelliset 
hyödyt;

Or. fr

Tarkistus 483
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kaikki järjestelmän ja sen käytön 
luotettavuuden takaavat tekijät;

g) kaikki järjestelmän ja sen käytön 
luotettavuuden takaavat tekijät, kuten 
välineet, laitteistot ja keskeiset 
tulosindikaattorit, joilla seurataan 
järjestelmän suorituskykyä ja jotka 
määritetään järjestelmävaatimuksista 
laaditussa asiakirjassa;
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Or. en

Tarkistus 484
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) unionin erityisten tutkimus- ja 
kehitystoimien hallinnointi, joilla tuetaan 
Galileota ja EGNOSia, varsinkin 
Euroopan horisontti -ohjelmasta 
rahoitettujen toimien hallinnointi.

Or. en

Tarkistus 485
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Galileon tarjoamiin palveluihin
kuuluvat:

1. Galileon tarjoamia palveluja 
pannaan vähitellen täytäntöön, jotta 
saavutetaan oikea-aikaisesti täysi 
toimintakyky, ja niihin kuuluvat:

Or. en

Tarkistus 486
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huipputarkka palvelu (”high-
accuracy service”, HAS), joka on 
käyttäjälle maksuton ja joka tuottaa uuden 

b) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1285/2013 käytetystä ”kaupallisesta 
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taajuusalueen kautta levitettävän lisädatan 
avulla huipputarkkoja paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja pääasiassa 
satelliittinavigoinnin sovelluksiin 
ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä 
varten;

palvelusta” johdettu huipputarkka palvelu 
(”high-accuracy service”, HAS), joka on 
käyttäjälle maksuton ja joka tuottaa uuden 
taajuusalueen kautta levitettävän lisädatan 
avulla huipputarkkoja paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja pääasiassa 
satelliittinavigoinnin sovelluksiin 
ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä 
varten;

Or. en

Tarkistus 487
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) signaalien todennuspalvelu (”signal 
authentication service”, SAS), joka 
perustuu signaalien sisältämiin salattuihin 
koodeihin ja on tarkoitettu pääasiassa 
satelliittinavigoinnin sovelluksiin 
ammattikäyttöä tai kaupallista käyttöä 
varten;

c) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1285/2013 käytetystä ”kaupallisesta 
palvelusta” johdettu signaalien 
todennuspalvelu (”signal authentication 
service”, SAS), joka perustuu signaalien 
sisältämiin salattuihin koodeihin ja on 
tarkoitettu pääasiassa satelliittinavigoinnin 
sovelluksiin ammattikäyttöä tai kaupallista 
käyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 488
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) julkisesti säännelty palvelu (”public 
regulated service”, PRS), joka on varattu 
yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille, 
päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisesti 

d) julkisesti säännelty palvelu (”public 
regulated service”, PRS), joka on varattu 
yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille, 
päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisesti 
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säännellyille käyttäjille sellaisia 
arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka 
edellyttävät erityistä palvelun jatkuvuutta, 
mukaan lukien turvallisuuden ja 
puolustuksen ala, ja joissa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja;

säännellyille käyttäjille sellaisia 
arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka 
edellyttävät erityistä palvelun jatkuvuutta, 
mukaan lukien turvallisuuden ja 
puolustuksen ala, ja joissa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja; Euroopan 
puolustusviraston olisi toimittava 
komission ja jäsenvaltioiden välisenä 
rajapintana, jotta voidaan määrittää 
puolustusalan käyttäjien kannalta 
merkityksellinen ja Galileon julkisesti 
säännellyn palvelun sotilaskäyttäjiä 
koskeva politiikka.

Or. en

Tarkistus 489
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) julkisesti säännelty palvelu (”public 
regulated service”, PRS), joka on varattu 
yksinomaan julkishallinnon valtuuttamille, 
päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisesti 
säännellyille käyttäjille sellaisia 
arkaluonteisia sovelluksia varten, jotka 
edellyttävät erityistä palvelun jatkuvuutta, 
mukaan lukien turvallisuuden ja 
puolustuksen ala, ja joissa käytetään 
vahvoja, salattuja signaaleja;

d) julkisesti säännelty palvelu (”public 
regulated service”, PRS), joka on 
maksuton ja varattu yksinomaan 
julkishallinnon valtuuttamille, päätöksen 
N:o 1104/2011/EU mukaisesti säännellyille 
käyttäjille sellaisia arkaluonteisia 
sovelluksia varten, jotka edellyttävät 
erityistä palvelun jatkuvuutta, mukaan 
lukien turvallisuuden ja puolustuksen ala, 
ja joissa käytetään vahvoja, salattuja 
signaaleja;

Or. en

Tarkistus 490
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) hätätilannepalvelu (”emergency 
service”, ES), joka lähettää signaalien 
avulla varoituksia tiettyjä alueita 
koskevista luonnonkatastrofeista tai muista 
hätätilanteista;

e) hätätilannepalvelu (”emergency 
service”, ES), joka lähettää signaalien 
avulla varoituksia tiettyjä alueita 
koskevista luonnonkatastrofeista tai muista 
hätätilanteista; toissijaisuus- ja 
hajauttamisperiaatteita sovelletaan sikäli 
kuin palvelua tarjotaan jäsenvaltioiden 
alueella;

Or. en

Tarkistus 491
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ihmishengen turvaava palvelu 
(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja 
ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, 
käytettävyydeltään ja tarkkuudeltaan 
korkeatasoisia paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

c) ihmishengen turvaava palvelu 
(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja
ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, 
käytettävyydeltään, tarkkuudeltaan ja 
eheydeltään korkeatasoisia paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja. Tämä palvelu 
tarjotaan Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston valvonnassa, 
jotta voidaan varmistaa 
lentoturvallisuusvaatimusten 
noudattaminen, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolla on merkittävä asema ilmailujärjestelmän 
turvallisuuden kannalta.

Tarkistus 492
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ihmishengen turvaava palvelu 
(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja 
ja joka tarjoaa jatkuvuudeltaan, 
käytettävyydeltään ja tarkkuudeltaan 
korkeatasoisia paikannus- ja 
aikasynkronointitietoja, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

c) ihmishengen turvaava palvelu 
(”safety-of-life service”, SoL), joka 
tarjotaan perimättä suoria käyttäjämaksuja 
ja joka tarjoaa eheyden takaamisen myötä 
saavutetulta turvallisuudeltaan,
jatkuvuudeltaan, käytettävyydeltään ja 
tarkkuudeltaan korkeatasoisia paikannus-
ja aikasynkronointitietoja, mukaan lukien 
integriteettitoiminto, jolla voidaan varoittaa 
käyttäjiä Galileon ja muiden 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien 
toimintahäiriöistä tai toleranssialueen 
ulkopuolisista signaaleista EGNOSin 
tehostamalla peittoalueella; ihmishengen 
turvaava palvelu on tarkoitettu pääasiassa 
käyttäjille, joille turvallisuus on olennaista, 
varsinkin siviili-ilmailualalla 
lennonvarmistuspalvelujen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 493
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on 
tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut palvelut on 
tarjottava ensisijaisesti sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 
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Euroopassa. Euroopassa, ja tavoitteena on kattaa 
manneralueet vuoden 2023 loppuun 
mennessä ja kaikki alueet vuoden 2025 
loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 494
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällaisen laajentamisen 
kustannuksia, näitä alueita koskevat 
toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa 
kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta 
talousarviosta. Laajentaminen ei saa 
viivästyttää 1 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen tarjoamista sillä jäsenvaltioiden 
alueella, joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa.

3. Tällaisen laajentamisen 
kustannuksia, näitä alueita koskevat 
toimintakustannukset mukaan lukien, ei saa 
kattaa 11 artiklassa tarkoitetusta 
talousarviosta, mutta Euroopan komissio 
tarkastelee olemassa olevien 
kumppanuusohjelmien hyödyntämistä ja 
tarvittaessa sitä tukevien erityisten 
rahoitusvälineiden kehittämistä. 
Laajentaminen ei saa viivästyttää 
1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tarjoamista sillä jäsenvaltioiden alueella, 
joka sijaitsee maantieteellisesti 
Euroopassa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää yksilöidä välineet, joiden avulla EGNOSin maantieteellistä peittoa voidaan 
laajentaa markkinoiden kehittämiseksi ja kansainvälisten suhteiden edistämiseksi.

Tarkistus 495
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus
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Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus Yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja 
standardointi

Or. en

Tarkistus 496
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palvelujen on oltavat teknisesti 
täysin yhteensopivia ja yhteentoimivia.

1. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palvelujen on oltavat teknisesti 
täysin yhteensopivia ja yhteentoimivia 
käyttäjäsegmentin tasolla.

Or. en

Tarkistus 497
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palvelujen on oltava 
yhteensopivia ja yhteentoimivia muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten radionavigointikeinojen 
kanssa, jos tarvittavista yhteensopivuus- ja 
yhteentoimivuusvaatimuksista on määrätty 
kansainvälisissä sopimuksissa.

2. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palvelujen on oltava 
yhteensopivia ja yhteentoimivia muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien ja 
perinteisten radionavigointikeinojen 
kanssa, jos tarvittavista yhteensopivuus- ja 
yhteentoimivuusvaatimuksista on määrätty 
kansainvälisissä sopimuksissa. Tässä 
tarkoitettujen muiden 
satelliittinavigointijärjestelmien on 
vastavuoroisesti oltava Galileon ja 
EGNOSin kanssa yhteensopivia ja 
yhteentoimivia.

Or. en
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Tarkistus 498
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Galileon ja EGNOSin on 
vastattava täysin kansainvälisiä normeja 
ja sertifiointeja; toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti tehtävä 
yhteistyötä rautatieliikennealaa koskevan 
sertifiointijärjestelmän kehittämiseksi, 
jotta voidaan tukea yhteentoimivien 
integroitujen järjestelmien standardointia 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa luodaan kansainvälinen ja unionin taustayhteys, jossa EGNOSin on 
kehitettävä sovelluksia ja palveluja taaten täysimääräisen sääntöjen noudattamisen ja 
yhteentoimivuuden, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja maailmanlaajuinen 
käyttöönotto.

Tarkistus 499
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Galileon ja EGNOSin on 
vastattava kansainvälisiä normeja ja 
sertifiointeja; asianomaisten 
sertifiointiviranomaisten on hyväksyttävä 
liikennealan sertifiointijärjestelmiä 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 500
Massimiliano Salini
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Galileon ja EGNOSin on 
vastattava täysin kansainvälisiä normeja 
ja sertifiointeja.

Or. en

Perustelu

Sertifioinnit, standardoinnit ja yhteentoimivuus ovat keskeisiä tekijöitä innovoivan ja 
kilpailukykyisen liikennealan kannalta.

Tarkistus 501
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Galileon ja EGNOSin sekä niiden 
tarjoamien palveluiden on oltava täysin 
yhteensopivia tiettyjen 
liikenneinfrastruktuurin vastaanottimien 
kanssa, ja huomioon on otettava myös 
tulevaisuudessa strategiset alat, kuten 
autonomiset ja verkkoon liitetyt autot sekä 
miehittämättömät ilma-alukset.

Or. en

Tarkistus 502
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
47 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

47 a artikla
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Vaatimus Galileon käyttämisestä unionin 
alueella

Kaikki Euroopan unionin alueella jaellut 
tuotteet, jotka tarjoavat 
geopaikannustoiminnan, varustetaan 
geopaikannusjärjestelmällä, joka käyttää 
vähintään Galileo-palveluja.

Or. fr

Perustelu

Jotta unionin toimivalta geopaikannuksen alalla varmistetaan, on välttämätöntä vaatia, että 
unionin alueella jaellut tuotteet sisältävät vähintään yhden järjestelmän, joka käyttää Galileo-
palveluita.

Tämä säännös mahdollistaa sen, että eurooppalaiset käyttäjät eivät ole riippuvaisia 
kolmansista valtioista päivittäiselle elämälleen ja taloudelliselle toiminnalleen 
välttämättömän palvelun vuoksi.

Tarkistus 503
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin, Euroopan 
avaruusjärjestön ja Eumetsatin aiempia 
investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa 
jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia 
valmiuksia sekä ottamalla huomioon 
vastaavan datan ja tiedon kaupallisten 
toimittajien valmiudet ja tarve edistää 
kilpailua ja markkinasovellusten 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 504
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin, Euroopan 
avaruusjärjestön ja Eumetsatin aiempia 
investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa 
jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia 
valmiuksia sekä ottamalla huomioon 
vastaavan datan ja tiedon kaupallisten 
toimittajien valmiudet ja tarve edistää 
kilpailua ja markkinasovellusten 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 505
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja ESAn jäsenvaltioiden
aiempia investointeja ja hyödyntämällä 
tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai 
alueellisia valmiuksia sekä ottamalla 
huomioon vastaavan datan ja tiedon 
kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve 
edistää kilpailua ja markkinasovellusten 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 506
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
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perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

perustana unionin ja ESAn jäsenvaltioiden
aiempia investointeja ja hyödyntämällä 
tarvittaessa jäsenvaltioiden kansallisia tai 
alueellisia valmiuksia sekä ottamalla 
huomioon vastaavan datan ja tiedon 
kaupallisten toimittajien valmiudet ja tarve 
edistää kilpailua ja markkinasovellusten 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 507
Constanze Krehl, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin aiempia investointeja ja 
hyödyntämällä tarvittaessa jäsenvaltioiden 
kansallisia tai alueellisia valmiuksia sekä 
ottamalla huomioon vastaavan datan ja 
tiedon kaupallisten toimittajien valmiudet 
ja tarve edistää kilpailua ja 
markkinasovellusten kehittämistä.

1. Copernicus toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja ESAn aiempia 
investointeja ja hyödyntämällä tarvittaessa 
jäsenvaltioiden kansallisia tai alueellisia 
valmiuksia sekä ottamalla huomioon 
vastaavan datan ja tiedon kaupallisten 
toimittajien valmiudet ja tarve edistää 
kilpailua ja markkinasovellusten 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 508
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Copernicuksen yhteydessä toimii 
käyttäjäfoorumi, johon kuuluu 
jäsenvaltioiden edustajia. Käyttäjäfoorumi 
on Copernicus-komitean neuvoa-antava 
elin ja vastaa Copernicuksen käyttäjien 
vaatimuksiin liittyvistä asioista mutta on 
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myös keskeisessä asemassa 
Copernicuksen kehittämisessä ja käytön 
omaksumisessa.

Or. en

Tarkistus 509
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja 
täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan 
politiikan mukaisesti.

2. Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja 
täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan 
politiikkaa hyödyntäen.

Or. en

Tarkistus 510
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja 
täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan 
politiikan mukaisesti.

2. Copernicus tarjoaa dataa ja tietoja 
täydellisen, maksuttoman ja avoimen datan 
politiikkaa hyödyntäen.

Or. en

Tarkistus 511
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Copernicuksen Sentinelien – Copernicuksen Sentinel-
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kehittäminen ja käyttäminen; satelliittien kehittäminen ja käyttäminen;

Or. en

Tarkistus 512
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) datan ja tiedon käsittelyä koskeva 
komponentti, johon kuuluvilla toiminnoilla 
tuotetaan arvoa lisäävää tietoa, jolla 
tuetaan ympäristönseurantaa, raportointia 
ja vaatimusten noudattamisen 
varmistamista, pelastustoimintaa ja 
turvallisuuspalveluja (Copernicus-
palvelut);

b) datan ja tiedon käsittelyä koskeva 
komponentti, johon kuuluvilla toiminnoilla 
tuotetaan arvoa lisäävää tietoa, jolla 
tuetaan ympäristönseurantaa, raportointia 
ja vaatimusten noudattamisen 
varmistamista, pelastustoimintaa ja 
siviiliturvallisuutta (Copernicus-palvelut);

Or. en

Tarkistus 513
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) datansaantia ja -jakelua koskeva 
komponentti, johon kuuluvilla 
infrastruktuureilla ja palveluilla 
varmistetaan Copernicus-datan ja -tietojen 
haku, katselu, saanti, jakelu ja 
hyödyntäminen;

c) datansaantia ja -jakelua koskeva 
komponentti, johon kuuluvilla 
infrastruktuureilla ja palveluilla 
varmistetaan Copernicus-datan ja -tietojen 
haku, katselu, pitkän aikavälin arkistointi,
saanti, jakelu ja hyödyntäminen 
käyttäjäystävällisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 514
Olle Ludvigsson
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 29 artiklan 5 kohdan mukainen 
käytön omaksumista ja 
markkinasovellusten kehittämistä koskeva 
komponentti, johon sisältyvillä 
asianomaisilla toimilla, resursseilla ja 
palveluilla edistetään Copernicusta sekä 
sen dataa ja palveluja kaikilla tasoilla, jotta 
voidaan maksimoida 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut yhteiskunnallis-taloudelliset 
hyödyt.

d) 29 artiklan 5 kohdan mukainen 
käytön omaksumista, valmiuksien 
kehittämistä ja markkinasovellusten 
kehittämistä koskeva komponentti, johon 
sisältyvillä asianomaisilla toimilla, 
resursseilla ja palveluilla edistetään 
Copernicusta sekä sen dataa ja palveluja 
kaikilla tasoilla, jotta voidaan maksimoida 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt.

Or. en

Tarkistus 515
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 29 artiklan 5 kohdan mukainen 
käytön omaksumista ja 
markkinasovellusten kehittämistä koskeva 
komponentti, johon sisältyvillä 
asianomaisilla toimilla, resursseilla ja 
palveluilla edistetään Copernicusta sekä 
sen dataa ja palveluja kaikilla tasoilla, jotta 
voidaan maksimoida 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut yhteiskunnallis-taloudelliset 
hyödyt.

d) 29 artiklan 5 kohdan mukainen 
käytön omaksumista, valmiuksien 
kehittämistä ja markkinasovellusten 
kehittämistä koskeva komponentti, johon 
sisältyvillä asianomaisilla toimilla, 
resursseilla ja palveluilla edistetään 
Copernicusta sekä sen dataa ja palveluja 
kaikilla tasoilla, jotta voidaan maksimoida 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
yhteiskunnallis-taloudelliset hyödyt.

Or. en

Tarkistus 516
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Copernicuksella edistetään 
havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän 
tietojenvaihdon kansainvälistä 
koordinointia, jotta voidaan vahvistaa 
Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja 
täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa 
olevat kansainväliset sopimukset ja 
koordinointimenettelyt.

4. Copernicuksella edistetään 
havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän 
tietojenvaihdon kansainvälistä 
koordinointia, jotta voidaan vahvistaa 
Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja 
täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa 
olevat ja tulevat kansainväliset sopimukset 
ja koordinointimenettelyt.

Or. en

Tarkistus 517
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Copernicuksella edistetään 
havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän 
tietojenvaihdon kansainvälistä 
koordinointia, jotta voidaan vahvistaa 
Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja 
täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa 
olevat kansainväliset sopimukset ja 
koordinointimenettelyt.

4. Copernicuksella edistetään 
havainnointijärjestelmien ja niihin liittyvän 
tietojenvaihdon kansainvälistä 
koordinointia, jotta voidaan vahvistaa 
Copernicuksen globaalia ulottuvuutta ja 
täydentävyyttä ottaen huomioon voimassa 
olevat ja tulevat kansainväliset sopimukset 
ja koordinointimenettelyt.

Or. en

Tarkistus 518
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Copernicuksella varmistetaan 
autonominen ympäristöosaamisen ja 
keskeisen teknologian saanti, jotta unioni 
voi tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti 
ympäristön, ilmastonmuutoksen, 
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kulttuuriperinnön, pelastustoiminnan ja 
turvallisuuden, kuten puolustuksen, 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 519
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla

Copernicuksen käyttäjät

1. Copernicuksen ydinkäyttäjät 
hyödyntävät Copernicus-dataa ja -tietoja, 
kolmannen osapuolen dataa ja in situ -
dataa. Ydinkäyttäjät arvioivat ohjelman 
tilaa, ja niillä on lisätehtävänä 
Copernicuksen kehityksen vieminen 
eteenpäin. Ydinkäyttäjiä ovat unionin 
toimielimet ja elimet sekä jäsenvaltioiden 
kansalliset tai alueelliset julkiset elimet, 
joille on lainsäädännössä annettu julkisen 
palvelun tehtävä ympäristöä, 
pelastustoimintaa tai turvallisuutta 
koskevan politiikan määrittelyssä, 
toteuttamisessa, toteuttamisen 
valvonnassa tai seurannassa. 
Copernicuksen ydinkäyttäjät ovat 
edustettuina Copernicus-
käyttäjäfoorumilla.

2. Muita Copernicus-käyttäjiä ovat 
julkiset ja yksityiset yhteisöt (jotka eivät 
ole ydinkäyttäjiä), erityisesti tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, kaupalliset ja 
yksityiset elimet, 
hyväntekeväisyysjärjestöt, 
kansalaisjärjestöt ja kansainväliset 
järjestöt. Ne hyödyntävät Copernicus-
dataa ja -tietoja. Muut Copernicus-
käyttäjät ovat edustettuina Copernicus-
käyttäjäfoorumilla.
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Or. en

Perustelu

On edistettävä avaruuspalvelujen ja sovelluspalveluja käyttäen saatujen datan ja tietojen 
mahdollisimman laajaa käyttöä, minkä lisäksi on kannustettava avaruustalouden kehittämistä 
ydinkäyttäjien foorumien avulla. Käyttäjäfoorumi on käyttäjälähtöisten ohjelmien 
hallinnoinnin kannalta välttämätön väline, jotta varmistetaan, että avaruuskomponentteja 
kehitettäessä täytetään nykyisten ja tulevien siviili- ja sotilasalan operatiivisten palvelujen 
tarpeet, ja jäsenvaltioiden asianmukainen osallistuminen ohjelman hallinnointiin.

Tarkistus 520
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
48 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 b artikla

Jäsenvaltioiden osallistuminen

1. Jäljempänä olevassa 107 artiklassa 
tarkoitetun tehtävän täyttämiseksi 
jäsenvaltiot ovat edustettuina Copernicus-
komiteassa ja saavat neuvoja Copernicus-
käyttäjäfoorumilta. Ne varmistavat 
komission ennakoivan, koordinoidun ja 
järjestelmällisen avustamisen sekä 
käyttäjäyhteisöjen pysyvän ja jatkuvan 
kuulemisen jäsenvaltioissa, jotta 
edistetään ja kerätään erityisesti 
käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia 
koskevia arviointeja ja palautetta ja 
jaetaan niiden kanssa tietoja ja 
näkemyksiä Copernicuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on edistettävä datan ja 
tietojen saantipalveluja kansallisten datan 
ja tietojen sisällyttämiseksi 
Copernicukseen.

3. Kansallisten datan ja tietojen 
asettamista Copernicuksen käyttöön 
kolmannen osapuolen elementteinä 
säännellään julkisen sektorin sisäisillä 
kumppanuuksilla.

Or. en
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Perustelu

Sellaisten sovellusalustojen ja operatiivisten palvelujen täytäntöönpano, joissa hyödynnetään 
ja integroidaan dataa, joka on saatu avaruuskomponentin ja muiden seurantajärjestelmien 
välityksellä, myös in situ, mallintamisjärjestelmien kanssa hyödyllisen tiedon tuottamiseksi 
kansalaisille on olennainen ja välttämätön osa Copernicusta, ja siitä on keskusteltava 
jäsenvaltioiden kanssa asettaen datan ja tietojen saantipalvelut painopistealaksi.

Tarkistus 521
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet 
napa-alueet kattavaan seurantaan ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten 
mahdollistaminen maa- ja metsätalouden 
ja vesivarojen hallinnan aloilla;

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja;

Or. en

Tarkistus 522
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 
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aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-
alueet kattavaan seurantaan ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten 
mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja 
vesivarojen hallinnan aloilla;

aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-
alueet kattavaan seurantaan, 
ympäristövaatimusten noudattamisen 
sekä lakisääteisen ympäristöseurannan ja 
-raportoinnin tukeminen, maanpinnan 
vajoamisen seuranta mukaan lukien, ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten
mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja 
vesivarojen hallinnan aloilla;

Or. en

Tarkistus 523
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-
alueet kattavaan seurantaan ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten 
mahdollistaminen maa- ja metsätalouden ja 
vesivarojen hallinnan aloilla;

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-
alueiden seurantaan ja innovatiivisten 
ympäristösovellusten mahdollistaminen 
maa- ja metsätalouden ja vesivarojen 
hallinnan aloilla;

Or. en

Tarkistus 524
Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta



AM\1162489FI.docx 83/128 PE627.687v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja ja joissa 
asetetaan etusijalle ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetti, mahdollisuudet napa-
alueet kattavaan seurantaan ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten 
mahdollistaminen maa- ja metsätalouden 
ja vesivarojen hallinnan aloilla;

a) toimet, joilla varmistetaan 
nykyisten Sentinel-hankkeiden jatkuvuus ja 
kehitetään, laukaistaan, ylläpidetään ja 
käytetään uusia, seurannan kattavuutta 
laajentavia Sentinel-satelliitteja kattamaan 
esimerkiksi ihmisen toiminnan 
aiheuttamien hiilidioksidi- ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
seurantakapasiteetin, mahdollisuudet 
napa-alueet kattavaan seurantaan ja 
innovatiivisten ympäristösovellusten 
mahdollistamisen maa- ja metsätalouden 
ja vesivarojen hallinnan aloilla;

Or. en

Tarkistus 525
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimet, joilla tarjotaan pääsy 
kolmannen osapuolen dataan, jota 
Copernicus-palvelujen tuottaminen 
edellyttää tai jota unionin toimielimet, 
virastot ja hajautetut yksiköt käyttävät;

b) toimet, joilla tarjotaan pääsy 
kolmannen osapuolen dataan, mukaan 
lukien data, jota kansalliset virastot 
tuottavat käyttäessään kansallista 
toimivaltaansa, jota Copernicus-palvelujen 
tuottaminen edellyttää tai jota unionin 
toimielimet, virastot ja hajautetut yksiköt 
käyttävät, asettaen etusijalle datan, jota 
jäsenvaltioiden julkiset elimet tuottavat 
ja/tai rahoittavat;

Or. en

Tarkistus 526
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) toimet, joilla tarjotaan pääsy 
kolmannen osapuolen dataan, jota 
Copernicus-palvelujen tuottaminen 
edellyttää tai jota unionin toimielimet, 
virastot ja hajautetut yksiköt käyttävät;

b) toimet, joilla tarjotaan pääsy 
kolmannen osapuolen dataan, jota 
Copernicus-palvelujen tuottaminen 
edellyttää tai jota ydinkäyttäjät käyttävät;

Or. en

Tarkistus 527
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan 
seuraavia palveluja:

Copernicus sisältää toimia, joilla tuetaan 
seuraavia ydinpalveluja:

Or. en

Tarkistus 528
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) ympäristönseuranta- ja 
raportointipalvelut sekä vaatimusten 
noudattamisen varmistamista koskevat 
palvelut, joihin kuuluvat:

a) ympäristönseuranta- ja 
raportointipalvelut, kestävää kehitystä 
koskevat palvelut sekä vaatimusten 
noudattamisen varmistamista koskevat 
palvelut, joihin kuuluvat:

Or. en

Tarkistus 529
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maakartoitus ja maatalousmaan 
seuranta, joilla tarjotaan tietoa 
maanpeitteestä, maankäytöstä ja 
maankäytön muutoksesta, 
kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja 
laadusta, metsistä, maataloudesta ja muista 
luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja 
kryosfääristä,

– maakartoitus ja maatalousmaan 
seuranta, joilla tarjotaan tietoa 
maanpeitteestä, maankäytöstä ja 
maankäytön muutoksesta, maaperän 
laadusta, aavikoitumisesta,
kaupunkialueista, sisävesien määrästä ja 
laadusta, metsistä ja erityisesti 
metsäkadosta, maataloudesta ja muista 
luonnonvaroista, biodiversiteetistä ja 
kryosfääristä,

Or. en

Perustelu

Niiden erityisalojen yksityiskohtainen erittely, joilla on toteutettava toimia.

Tarkistus 530
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– maanpinnan vajoamisen seuranta 
kaikilla Euroopan alueilla, erityisesti 
alueilla, joilla maaperästä uutetaan 
nestemäisiä aineita (vesi, hiilivety, 
geotermiset väliaineet), ja alueilla, joiden 
tasapaino on järkkynyt ihmisen 
toiminnan vuoksi;

Or. en

Tarkistus 531
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– ilmastonmuutoksen seuranta, jolla 
tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan 
aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista 
kasvihuonekaasupäästöistä, olennaisista 
ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista 
uusanalyyseistä, kausiennusteista, 
ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista 
sekä asiaankuuluvista ajallisista ja 
alueellisista indikaattoreista;

– ilmastonmuutoksen seuranta, jolla 
tarjotaan tietoa ihmisen toiminnan 
aiheuttamista hiilidioksidi- ja muista 
kasvihuonekaasupäästöistä, sellaisten 
muiden pilaavien aineiden pitoisuuksista, 
joita koskevia luetteloita unioni ylläpitää 
EU:n ja kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisesti (esim. ammoniakki, muut 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin 
metaani, typpioksidi, rikkidioksidi, 
pienhiukkaset, rikki, typpi, raskasmetallit, 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja pysyvät 
orgaaniset yhdisteet, valtiosta toiseen 
tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien 
kaukokulkeutumista koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti), olennaisista 
ilmastomuuttujista, ilmastoa koskevista 
uusanalyyseistä, kausiennusteista, 
ilmastoennusteista ja syy-seuraussuhteista 
sekä asiaankuuluvista ajallisista ja 
alueellisista indikaattoreista;

Or. en

Tarkistus 532
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– seuranta kulttuuriperinnön 
suojelun alalla mahdollisesti vaarassa 
olevien esineiden yksilöimiseksi, jotta 
taataan historiallisen perinnön suojelu 
kulttuuriperintöä koskevan yhteisen 
ohjelma-aloitteen (Joint Programming 
Initiative on Cultural Heritage) 
mukaisesti.

Or. it
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Perustelu

Kun otetaan huomioon Euroopan kulttuuriperinnön merkitys, sen seurannassa olisi tärkeää 
käyttää Copernicuksen erityispalvelua.

Tarkistus 533
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) EU:n politiikan täytäntöönpanon 
seuranta, jolla tuetaan asianomaista 
viranomaista ja joka kattaa

a) yhteisen maatalouspolitiikan

b) EU:n metsästrategian

c) yhteisen kalastuspolitiikan;

Or. en

Tarkistus 534
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) kulttuuriperinnön kartoitus, 
seuranta ja raportointi sen säilyttämiseksi 
ja suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 535
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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a c) uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottomahdollisuuksia EU:ssa 
koskeva kartoitus, seuranta ja raportointi, 
jotta annetaan tietoa niiden sijoittamiseen 
soveltuvista alueista, mukaan lukien 
hajautetut aurinko- ja tuulivoimalat, ja 
autetaan saavuttamaan tavoite, joka on 
asetettu [asiakirjassa COM(2016)0767 
ehdotetun mukaisesti uudelleen laaditussa 
direktiivissä 2009/28/EY].

Or. en

Tarkistus 536
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville 
pelastusviranomaisille ja tuetaan 
pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita 
(esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä;

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville 
pelastusviranomaisille ja tuetaan 
pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita 
(esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä (esim. 
maanjäristykset, tulvat, siviili-
infrastruktuurin vahingoittuminen);

Or. en

Tarkistus 537
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa pelastusviranomaisille ja 
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pelastusviranomaisille ja tuetaan 
pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita 
(esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä;

tuetaan pelastuspalvelu- ja 
hätäapuoperaatioita (esimerkiksi 
varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 538
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa unionissa sijaitseville
pelastusviranomaisille ja tuetaan 
pelastuspalvelu- ja hätäapuoperaatioita 
(esimerkiksi varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä;

b) hätätilanteiden hallintapalvelu, jolla 
tarjotaan tietoa pelastusviranomaisille ja 
tuetaan pelastuspalvelu- ja 
hätäapuoperaatioita (esimerkiksi 
varhaisvaroitustoimien ja 
kriisinhallintavalmiuksien parantaminen) ja 
ehkäisy- ja valmiustoimia (riski- ja 
jälkihoitoanalyysit) erityyppisten 
katastrofien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 539
Flavio Zanonato, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) seurantapalvelut, joilla annetaan 
tietoa kulttuuriperintökohteiden suojelun 
tukemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 540
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) seurantaa, raportointia ja 
vaatimusten noudattamisen varmistamista 
koskevat lisäpalvelut, jotka kattavat muut 
Euroopan unionin sääntelemät 
aihekohtaiset alat.

Or. en

Tarkistus 541
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Copernicukseen sisällytetään toimia, 
joilla tuetaan Copernicukseen liittyviä 
toimintaketjun loppupään palveluja, 
edistäen

a) datan ja tietojen institutionaalista 
omaksumista seurantaa, raportointia ja 
vaatimusten noudattamisen varmistamista 
koskevien kansallisten palvelujen osalta 
viranomaisten tukemiseksi

b) kaupalliselta pohjalta tarjottuja 
palveluja.

Or. en

Tarkistus 542
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus sisältää toimia, joilla 
tarjotaan pääsy kaikkeen Copernicus-
dataan ja -tietoihin sekä tarjotaan 
tarvittaessa kyseisen datan ja tiedon 
jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä 
lisäinfrastruktuureja ja -palveluja.

1. Copernicus sisältää toimia, joilla 
tarjotaan pääsy kaikkeen Copernicus-
dataan ja -tietoihin sekä tarjotaan 
tarvittaessa kyseisen datan ja tiedon 
jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä 
lisäinfrastruktuureja ja -palveluja. ESAn 
tehtäväksi voidaan antaa Sentinel-datan 
jakeluverkon varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 543
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Copernicus sisältää toimia, joilla 
tarjotaan pääsy kaikkeen Copernicus-
dataan ja -tietoihin sekä tarjotaan 
tarvittaessa kyseisen datan ja tiedon 
jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä 
lisäinfrastruktuureja ja -palveluja.

1. Copernicus sisältää toimia, joilla 
tarjotaan maksuton ja avoin pääsy 
kaikkeen Copernicus-dataan ja -tietoihin 
sekä tarjotaan tarvittaessa kyseisen datan ja 
tiedon jakelua, saantia ja käyttöä edistäviä 
lisäinfrastruktuureja ja -palveluja.

Or. en

Perustelu

Datan maksuttomuutta ja avoimuutta koskevan vaatimuksen johdosta toteutettava jatkotoimi.

Tarkistus 544
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Turvallisuuden kannalta
arkaluonteisen Copernicus-datan ja -
tiedon tapauksessa komissio voi antaa 

2. Siinä tapauksessa, että 
Copernicus-tieto liittyy 50 c artiklassa 
tarkoitettuun turvallisuuspalveluun ja on 
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kyseisen datan ja tiedon hankinnan, 
hankkimisen valvonnan, käyttämisen ja 
jakelun yhden tai useamman luotetun tahon 
tehtäväksi. Tällaisten tahojen on 
perustettava hyväksyttyjen käyttäjien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä ja 
noudatettava eriytettyä työnkulkua 
myöntäessään pääsyn rajoitettuun dataan.

turvallisuuden kannalta arkaluonteista,
komissio voi antaa kyseisen datan ja tiedon 
hankinnan, hankkimisen valvonnan, 
käyttämisen ja jakelun yhden tai useamman 
luotetun tahon tehtäväksi. Tällaisten 
tahojen on perustettava hyväksyttyjen 
käyttäjien rekisteri ja pidettävä sitä yllä ja 
noudatettava eriytettyä työnkulkua 
myöntäessään pääsyn rajoitettuun dataan.

Or. en

Tarkistus 545
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Turvallisuuden kannalta 
arkaluonteisen Copernicus-datan ja -
tiedon tapauksessa komissio voi antaa 
kyseisen datan ja tiedon hankinnan, 
hankkimisen valvonnan, käyttämisen ja 
jakelun yhden tai useamman luotetun tahon 
tehtäväksi. Tällaisten tahojen on 
perustettava hyväksyttyjen käyttäjien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä ja 
noudatettava eriytettyä työnkulkua 
myöntäessään pääsyn rajoitettuun dataan.

2. Turvallisuuden kannalta 
arkaluonteisen Copernicus-tiedon
tapauksessa komissio voi antaa kyseisen 
datan ja tiedon hankinnan, hankkimisen 
valvonnan, käyttämisen ja jakelun yhden 
tai useamman luotetun tahon tehtäväksi. 
Tällaisten tahojen on perustettava 
hyväksyttyjen käyttäjien rekisteri ja 
pidettävä sitä yllä ja noudatettava eriytettyä 
työnkulkua myöntäessään pääsyn 
rajoitettuun dataan.

Or. en

Tarkistus 546
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – b alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. sitä sovelletaan ainoastaan 
Euroopan unionin käyttäjiin, kun taas 
erityistä datapolitiikkaa sovelletaan 
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muihin käyttäjiin;

Or. en

Tarkistus 547
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– täydellisen, maksuttoman ja 
avoimen datan politiikkaa sovelletaan 
ainoastaan Euroopan unionin käyttäjiin;

Or. en

Perustelu

Datapolitiikkaa olisi sovellettava eri tavalla unionin käyttäjiin ja unionin ulkopuolisiin 
käyttäjiin. On varmistettava unionin kansalaisten hyöty ja jäsenvaltioiden investoinnit.

Tarkistus 548
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 105 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohtaa 
täydentävistä säännöksistä, joilla 
määritetään Copernicus-datan ja -tietojen
saantia ja käyttöä koskevat eritelmät, ehdot 
ja menettelyt.

2. Komissio antaa 105 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä – ja 
komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä 107 artiklan 
3 kohdan mukaisesti – 1 kohtaa 
täydentävistä säännöksistä, joilla 
määritetään Copernicus-tietojen saantia ja 
käyttöä koskevat eritelmät, ehdot ja 
menettelyt.

Or. en
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Tarkistus 549
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 105 artiklan
mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 kohtaa 
täydentävistä säännöksistä, joilla 
määritetään Copernicus-datan ja -tietojen 
saantia ja käyttöä koskevat eritelmät, ehdot 
ja menettelyt.

2. Komissio voi antaa 107 artiklan
3 kohdan mukaisesti
täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohtaa 
täydentävistä säännöksistä, joilla 
määritetään Copernicus-datan ja -tietojen 
saantia ja käyttöä koskevat eritelmät, ehdot 
ja menettelyt.

Or. en

Tarkistus 550
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. SST-ohjelman tavoitteena on 
antaa vaiheittain unionille autonomiset 
SST-valmiudet perustuen nykyisiin 
kansallisiin ja unionin resursseihin.

Or. en

Tarkistus 551
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-komponentilla tuetaan seuraavia 
toimintoja:

SST-komponentilla tuetaan erityisesti
seuraavia toimintoja:

Or. en
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Tarkistus 552
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa ja osallistuvissa 
kolmansissa maissa käytetyt unionin 
ilmaisimet, muodostaman verkoston 
perustaminen, kehittäminen ja toiminta; 
verkoston tarkoituksena on valvoa ja 
seurata avaruusesineitä ja tuottaa 
55 artiklassa tarkoitettujen käyttäjien 
tarpeisiin mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

Or. en

Tarkistus 553
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa vuoden 2023 
loppuun mennessä 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;
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Or. en

Tarkistus 554
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä tai avaruusteollisuuden 
alalla kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
avaruusesineluettelo;

Or. en

Tarkistus 555
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen jäsenvaltioiden ilmaisimien, 
mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 

a) maahan ja/tai avaruuteen 
sijoitettujen unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmaisimien, mukaan lukien Euroopan 
avaruusjärjestössä kehitetyt ilmaisimet ja 
jäsenvaltioissa käytetyt unionin ilmaisimet, 
muodostaman verkoston perustaminen, 
kehittäminen ja toiminta; verkoston 
tarkoituksena on valvoa ja seurata 
avaruusesineitä ja tuottaa 55 artiklassa 
tarkoitettujen käyttäjien tarpeisiin 
mukautettu eurooppalainen 
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avaruusesineluettelo; avaruusesineluettelo;

Or. en

Tarkistus 556
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) SST-datan tai -tietojen jakaminen 
kolmansien maiden kanssa, mikäli data 
tai tiedot liittyvät valvomattomaan maan 
ilmakehään paluuseen, joka aiheuttaa 
vakavan hengenvaaran kyseisessä 
kolmannessa maassa tai sen omistamassa 
avaruusinfrastruktuurissa.

Or. en

Tarkistus 557
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) maan kiertoradalla olevan romun 
hävittämiseen tarkoitettujen 
eurooppalaisten ratkaisujen 
täytäntöönpanon ja käyttöönoton 
valmistelu.

Or. fr

Tarkistus 558
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. SST:n ydinkäyttäjiin kuuluvat 
kaikki jäsenvaltiot, Euroopan 
ulkosuhdehallinto, komissio, neuvosto, 
julkiset ja yksityiset avaruusalusten 
omistajat ja operaattorit sekä unionissa 
sijaitsevat pelastusviranomaiset.

1. SST:n ydinkäyttäjiin kuuluvat 
kaikki jäsenvaltiot, Euroopan 
ulkosuhdehallinto, komissio, neuvosto, 
osallistuvat kolmannet maat, julkiset ja 
yksityiset avaruusalusten omistajat ja 
operaattorit sekä unionissa sijaitsevat 
pelastusviranomaiset.

Or. en

Tarkistus 559
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Muut unioniin sijoittautuneet julkiset ja 
yksityiset yhteisöt, jotka eivät ole 
ydinkäyttäjiä, voivat käyttää jotakin 
54 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa 
mainituista palveluista edellyttäen, että ne 
täyttävät seuraavat kriteerit:

Muut unioniin tai osallistuviin kolmansiin 
maihin sijoittautuneet julkiset ja yksityiset 
yhteisöt, jotka eivät ole ydinkäyttäjiä, 
voivat käyttää jotakin 54 artiklan 1 kohdan 
b–d alakohdassa mainituista palveluista 
edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat 
kriteerit:

Or. en

Tarkistus 560
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden osallistuminen Jäsenvaltioiden tai kansainvälisten 
järjestöjen osallistuminen

Or. en
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Tarkistus 561
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka ovat halukkaita 
osallistumaan 54 artiklassa tarkoitettujen 
SST-palvelujen toimittamiseen, on 
toimitettava komissiolle yhteinen ehdotus, 
josta käy ilmi, että seuraavat kriteerit 
täyttyvät:

Jäsenvaltioiden tai kansainvälisten 
järjestöjen, jotka ovat halukkaita 
osallistumaan 54 artiklassa tarkoitettujen 
SST-palvelujen toimittamiseen, on 
toimitettava komissiolle yhtenäinen tai
yhteinen ehdotus, josta käy ilmi, että 
seuraavat kriteerit täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 562
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat 
toimittaneet ehdotuksen, jonka komissio on 
katsonut 56 artiklan 1 kohdan vaatimusten 
mukaiseksi, tai jotka komissio on valinnut 
56 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, on nimettävä 
alueelleen sijoittautunut kansallinen 
perustajayhteisö edustamaan niitä.

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat 
toimittaneet ehdotuksen, jonka komissio on 
katsonut 56 artiklan 1 kohdan vaatimusten 
mukaiseksi, tai jotka komissio on valinnut 
56 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, on nimettävä 
alueelleen sijoittautunut kansallinen 
perustajayhteisö edustamaan niitä. 
Kansallisen yhteisön on oltava 
viranomainen.

Or. en

Tarkistus 563
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä
yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden 
SST:hen osallistumista koskevan 
organisatorisen kehyksen toiminnasta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 107 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

8. Komissio hyväksyy 105 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
säännöksen jäsenvaltioiden SST:hen 
osallistumista koskevan organisatorisen 
kehyksen toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 564
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
58 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

58 a artikla

Korvausvastuu

Osallistuvat jäsenvaltiot ja palvelupiste 
eivät ole korvausvastuussa

a) vahingoista, jotka aiheutuvat SST-
palvelujen puuttumisesta tai 
keskeytymisestä

b) SST-palvelujen tarjoamisen viiveistä

c) SST-palvelujen välityksellä tarjottujen 
tietojen epätarkkuudesta tai SST-
palvelujen tarjoamiseen vastaamiseksi 
toteutetuista toimista.

Or. en

Tarkistus 565
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
VIII osasto – I luku – II jakso
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Komission teksti Tarkistus

Avaruussää ja maapallon lähelle tulevat 
kohteet

Poistetaan.

59 artikla Avaruussäätä koskevat toimet

1. Avaruussäätoiminnolla voidaan tukea 
seuraavia toimia:

a) käyttäjien tarpeiden arviointi ja 
yksilöinti 2 kohdan b alakohdassa 
määritetyillä osa-alueilla, jotta pystytään 
vahvistamaan tarjottavat 
avaruussääpalvelut;

b) avaruussääpalvelujen tarjoaminen 
avaruussäätiedon käyttäjille niiden 
yksilöityjen tarpeiden ja teknisten 
vaatimusten mukaisesti.

2. Avaruussääpalveluja on oltava 
saatavilla aina ja keskeytyksettä, ja ne 
voidaan valita seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

a) Komissio asettaa unionin tasolla 
toimitettavat avaruussääpalvelut 
tärkeysjärjestykseen käyttäjien tarpeiden, 
palvelujen teknologisen valmiuden sekä 
riskinarvioinnin tulosten mukaan.

b) Avaruussääpalveluilla voidaan tukea 
seuraavien osa-alueiden suojelua: 
avaruusalukset, ilmailu, 
maailmanlaajuiset 
satelliittinavigointijärjestelmät, 
sähköverkot ja viestintä.

3. Avaruussääpalveluja tarjoavat yksiköt 
valitaan ehdotuspyynnön perusteella.

60 artikla Maapallon lähelle tulevia 
kohteita koskevat toimet

1. Maapallon lähelle tulevia kohteita 
koskevalla toiminnolla voidaan tukea 
seuraavia toimia:

a) kuvaus jäsenvaltioiden valmiuksista 
maapallon lähelle tulevien kohteiden 
havaitsemiseen ja seurantaan;

b) jäsenvaltioiden laitosten ja 
tutkimuskeskusten verkostoitumisen 
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edistäminen;

c) artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
palvelun kehittäminen.

2. Komissio voi koordinoida unionin ja 
kansallisten pelastusviranomaisten 
toimia, kun havaitaan, että maapallon 
lähelle tuleva kohde lähestyy maata.

Or. fr

Perustelu

Avaruussää ja maapallon lähelle tulevien kohteiden havaitseminen ovat EASn kaksi 
erikoisalaa.

Sillä on jo valmiudet ja infrastruktuuri, jonka avulla se voi toteuttaa nämä tehtävät, joista 
komissio haluaa vastata.

Jotta avaruustoiminnassa vältetään päällekkäiset toimet ja näihin tarvittavat merkittävät 
määrärahat, on kohtuullisempaa harkita yhteistyötä ESAn kanssa sen sijaan, että 
Avaruusohjelmavirastolle annetaan lisää tehtäviä.

Tarkistus 566
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Avaruussäätoiminnolla voidaan 
tukea seuraavia toimia:

1. Avaruussäätoiminnolla tuetaan
seuraavia toimia:

Or. en

Tarkistus 567
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy 105 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
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säännöksen avaruussäätoiminnon 
toiminnasta ja hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 568
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Maapallon lähelle tulevia kohteita 
koskevalla toiminnolla voidaan tukea
seuraavia toimia:

1. Maapallon lähelle tulevia kohteita 
koskevalla toiminnolla tuetaan seuraavia 
toimia:

Or. en

Tarkistus 569
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maapallon lähelle tulevia kohteita 
koskevan unionin luettelon laatiminen, 
avaruusromu ja -esineet mukaan lukien;

Or. en

Perustelu

Tekstin sisäisen johdonmukaisuuden kannalta tärkeä tarkistus.

Tarkistus 570
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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60 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
palvelun kehittäminen.

c) artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
palvelun kehittäminen ja b alakohdassa 
tarkoitetun luettelon saatavuus muita 
kuin kaupallisia tarkoituksia ja 
tutkimustarkoituksia varten.

Or. en

Perustelu

Tekstin sisäisen johdonmukaisuuden kannalta tärkeä tarkistus.

Tarkistus 571
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio hyväksyy 105 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
säännöksen maapallon lähelle tulevia 
kohteita koskevan toiminnon toiminnasta 
ja hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 572
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

GOVSATCOM-komponentissa yhdistetään 
satelliittiviestintäkapasiteetit ja -palvelut ja 
muodostetaan yhteinen unionin 
satelliittiviestintäkapasiteettien ja -
palvelujen kokonaisuus. Tähän 

GOVSATCOM-komponentissa yhdistetään 
satelliittiviestintäkapasiteetit ja -palvelut ja 
muodostetaan yhteinen unionin 
satelliittiviestintäkapasiteettien ja -
palvelujen kokonaisuus asianmukaisine 
turvallisuusvaatimuksineen. Tähän 
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komponenttiin kuuluvat: komponenttiin kuuluvat:

Or. en

Tarkistus 573
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maasegmentti-infrastruktuurin
kehittäminen, rakentaminen ja toiminta;

a) maa- ja avaruussegmentti-
infrastruktuurin kehittäminen, 
rakentaminen ja toiminta;

Or. en

Tarkistus 574
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. GOVSATCOM-kapasiteetin ja -
palvelujen tarjoaminen maksutta 
GOVSATCOM-käyttäjille on 
varmistettava 3 kohdassa tarkoitetun 
palvelukokonaisuuden mukaisesti ja 
noudattaen 2 kohdassa tarkoitettuja 
toiminnallisia vaatimuksia, 34 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
GOVSATCOM-turvallisuusvaatimuksia ja 
65 artiklassa tarkoitettuja jakamis- ja 
priorisointisääntöjä.

1. GOVSATCOM-kapasiteetin ja -
palvelujen tarjoaminen on varmistettava 
3 kohdassa tarkoitetun 
palvelukokonaisuuden mukaisesti ja 
noudattaen 2 kohdassa tarkoitettuja 
toiminnallisia vaatimuksia, 34 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
GOVSATCOM-turvallisuusvaatimuksia ja 
65 artiklassa tarkoitettuja jakamis- ja 
priorisointisääntöjä.

Or. en

Tarkistus 575
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka 
ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden 
käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, 
valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin 
hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset 
viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset 
vaatimukset perustuvat käyttäjien 
vaatimusten yksityiskohtaiseen 
analysoitiin, minkä lisäksi otetaan 
huomioon olemassa olevista 
käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat 
vaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
GOVSATCOMissa tarjottuja palveluja 
koskevat toiminnalliset vaatimukset, jotka 
ovat muodoltaan teknisiä eritelmiä, joiden 
käyttötilanteet liittyvät kriisinhallintaan, 
valvontaan ja keskeisen infrastruktuurin 
hallintaan, mukaan lukien diplomaattiset 
viestintäverkot. Kyseiset toiminnalliset 
vaatimukset perustuvat käyttäjien 
vaatimusten yksityiskohtaiseen 
analysoitiin, minkä lisäksi otetaan 
huomioon olemassa olevista 
käyttäjälaitteista ja verkostoista johtuvat 
vaatimukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Muita käyttötilanteita voidaan lisätä 
milloin tahansa perustuen todelliseen 
käyttäjäkysyntään ja vastaavilla teknisillä 
eritelmillä täydennettyinä.

Or. en

Tarkistus 576
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö,

b) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, jolla on EU:n tai 
jäsenvaltion viranomaisen hyväksyntä,

Or. en

Tarkistus 577
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Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Satelliittiviestintäkapasiteetin ja -
palvelujen sekä käyttäjälaitteiden 
muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö 
ja priorisointi GOVSATCOMin 
osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja jäsenvaltion tason 
käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien 
analyysiä. Unionin tason käyttäjät on 
asetettava etusijalle yhteiskäytön ja 
priorisoinnin yhteydessä.

1. Satelliittiviestintäkapasiteetin ja -
palvelujen sekä käyttäjälaitteiden 
muodostaman kokonaisuuden yhteiskäyttö 
ja priorisointi GOVSATCOMin 
osallistujien välillä toteutetaan käyttämällä 
perustana unionin ja jäsenvaltion tason 
käyttäjien suorittamaa turvallisuusriskien 
analyysiä. Unionin tason käyttäjät on 
asetettava etusijalle yhteiskäytön ja 
priorisoinnin yhteydessä, minkä lisäksi on 
taattava oikeasuhteinen saanti kaikille 
osallistuvien jäsenvaltioiden käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 578
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä kapasiteetin, 
palvelujen ja käyttäjälaitteiden 
yhteiskäyttöä ja priorisointia koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt ottaen huomioon 
ennakoidun kysynnän eri käyttötilanteissa 
sekä kyseisiin käyttötilanteisiin liittyvien 
turvallisuusriskien analyysin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä kapasiteetin, 
palvelujen ja tarvittaessa erityisten
käyttäjälaitteiden yhteiskäyttöä ja 
priorisointia koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ottaen huomioon ennakoidun 
kysynnän eri käyttötilanteissa sekä 
kyseisiin käyttötilanteisiin liittyvien 
turvallisuusriskien analyysin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 579
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy vuoden 2021 
loppuun mennessä 105 artiklan 
mukaisella delegoidulla säädöksellä 
säännöksiä GOVSATCOMin 
hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 580
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa jatkuvasti 
GOVSATCOMin kapasiteetin ja 
palvelujen tarjontaa ja kysyntää ottaen 
huomioon uudet riskit ja uhat sekä uuden 
teknologian kehittämisen, jotta 
GOVSATCOM-palvelujen tarjonta ja 
kysyntä saataisiin mahdollisimman hyvin 
tasapainoon.

Avaruusohjelmavirasto seuraa jatkuvasti 
GOVSATCOMin kapasiteetin ja 
palvelujen tarjontaa ja kysyntää ottaen 
huomioon uudet riskit ja uhat sekä uuden 
teknologian kehittämisen, joita ESA 
seuraa jatkuvasti, jotta GOVSATCOM-
palvelujen tarjonta ja kysyntä saataisiin 
mahdollisimman hyvin tasapainoon.

Or. en

Tarkistus 581
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
GOVSATCOM-komponentin toteuttamista 
etenkin siitä näkökulmasta, miten 

GOVSATCOMin on oltava toiminnassa 
vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennen 
vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
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satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

GOVSATCOM-komponentin toteuttamista 
etenkin siitä näkökulmasta, miten 
satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 582
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
GOVSATCOM-komponentin toteuttamista 
etenkin siitä näkökulmasta, miten 
satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Ennen vuoden 2024 loppua komissio arvioi 
yhteistyössä avaruusohjelmaviraston ja 
ESAn kanssa GOVSATCOM-
komponentin toteuttamista etenkin siitä 
näkökulmasta, miten 
satelliittiviestintäkapasiteettiin kohdistuvat 
käyttäjien tarpeet ovat muuttuneet. 
Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti uuden 
avaruusinfrastruktuurin tarvetta. 
Arviointiin liitetään tarvittaessa 
asianmukainen ehdotus, joka koskee uuden 
avaruusinfrastruktuurin kehittämistä 
GOVSATCOM-komponentin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 583
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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Avaruusohjelmaviraston kotipaikka on 
Praha (Tšekki).

Avaruusohjelmaviraston kotipaikka on 
Praha (Tšekki). Jäljempänä olevan 
79 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
avaruusohjelmaviraston 
paikallistoimistoja voidaan perustaa 
ohjelman tarpeet huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää taata avaruusohjelmavirastolle mahdollisuus perustaa 
paikallistoimistoja kaikkialle unioniin avaruusohjelmaviraston laajentamiseksi.

Tarkistus 584
Christelle Lechevalier

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvostoon kuuluu 
kustakin jäsenvaltiosta yksi edustaja ja 
neljä komission edustajaa, joilla kaikilla 
on äänioikeus. Hallintoneuvostoon kuuluu 
myös yksi Euroopan parlamentin nimeämä 
jäsen, jolla ei ole äänioikeuksia.

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion edustajasta, jolla 
kullakin on äänioikeus, ja yhdestä
komission tarkkailijasta, jolla ei ole 
äänioikeutta. Hallintoneuvostoon kuuluu 
myös yksi Euroopan parlamentin nimeämä 
jäsen, jolla ei ole äänioikeuksia.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään syytä sille, että komissiolla on neljä ääntä, koska sen tehtävänä on pääasiassa 
ohjelman ja parlamentin ja neuvoston päätösten toteuttaminen.

Tarkistus 585
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, neuvoston edustaja, 

2. Turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, neuvoston edustaja, 
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korkeaa edustajaa edustava henkilö ja 
Euroopan avaruusjärjestön edustaja 
kutsutaan osallistumaan hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijoina hallintoneuvoston 
työjärjestyksessä määrätyin ehdoin.

korkeaa edustajaa edustava henkilö ja 
Euroopan avaruusjärjestön edustaja 
voidaan kutsua osallistumaan 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina, jos se on perusteltua niiden 
toimivallan nojalla ja hallintoneuvoston 
työjärjestyksessä määrätyin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 586
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hallintoneuvoston jäsenten ja 
varajäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja 
se voidaan uusia kerran.

5. Hallintoneuvoston jäsenten ja 
varajäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja 
se voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 587
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto kokoontuu 
sääntömääräiseen kokoukseen kahdesti
vuodessa. Lisäksi se kokoontuu 
puheenjohtajansa aloitteesta tai jos 
vähintään yksi kolmannes sen jäsenistä sitä 
pyytää.

3. Hallintoneuvosto kokoontuu 
sääntömääräiseen kokoukseen neljästi
vuodessa. Lisäksi se kokoontuu 
puheenjohtajansa aloitteesta tai jos 
vähintään yksi kolmannes sen jäsenistä sitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 588
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. [Jos on kyse ohjelman 
komponentista, joka edellyttää 
arkaluonteisen kansallisen infrastruktuurin 
käyttöä, ainoastaan niiden jäsenvaltioiden 
edustajat, joilla on tällaista 
infrastruktuuria, sekä komission edustaja 
saavat osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin, asioiden käsittelyyn ja
äänestykseen. Jos hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ei edusta yhtä niistä 
jäsenvaltioista, joilla on tällaista 
infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden 
jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista 
infrastruktuuria on.]

5. [Jos on kyse ohjelman 
komponentista, joka edellyttää keskustelun 
osalta arkaluonteisen kansallisen 
infrastruktuurin käyttöä, kaikkien
jäsenvaltioiden edustajat sekä komission 
edustaja saavat osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin ja asioiden käsittelyyn mutta 
ainoastaan ne jäsenvaltiot, joilla on 
tällaista infrastruktuuria, osallistuvat
äänestykseen. Jos hallintoneuvoston 
puheenjohtaja ei edusta yhtä niistä 
jäsenvaltioista, joilla on tällaista 
infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden 
jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista 
infrastruktuuria on. Hallintoneuvoston 
työjärjestyksessä esitetään 
yksityiskohtaisesti menettely ja tilanteet, 
joissa menettelyä voidaan soveltaa.]

Or. en

Tarkistus 589
Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. [Jos on kyse ohjelman 
komponentista, joka edellyttää
arkaluonteisen kansallisen infrastruktuurin 
käyttöä, ainoastaan niiden jäsenvaltioiden 
edustajat, joilla on tällaista infrastruktuuria, 
sekä komission edustaja saavat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin, asioiden 
käsittelyyn ja äänestykseen. Jos 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ei edusta 
yhtä niistä jäsenvaltioista, joilla on tällaista 
infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden 
jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista 

5. [Jos on kyse SST:stä ja 
GOVSATCOMista, joiden kohdalla 
keskustelu koskee arkaluonteisen 
kansallisen infrastruktuurin käyttöä, 
ainoastaan niiden jäsenvaltioiden edustajat, 
joilla on tällaista infrastruktuuria, sekä 
komission edustaja saavat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin, asioiden 
käsittelyyn ja äänestykseen. Jos 
hallintoneuvoston puheenjohtaja ei edusta 
yhtä niistä jäsenvaltioista, joilla on tällaista 
infrastruktuuria, hänet on korvattava niiden 
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infrastruktuuria on.] jäsenvaltioiden edustajilla, joilla tällaista 
infrastruktuuria on.]

Or. en

Tarkistus 590
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
äänioikeutettujen jäsentensä enemmistöllä.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
äänioikeutettujen jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 591
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kullakin jäsenvaltion ja komission 
edustajalla on yksi ääni. Äänioikeutetun 
jäsenen poissa ollessa hänen 
varajäsenellään on oikeus käyttää 
äänioikeutta. Toimitusjohtaja ei osallistu 
äänestykseen. Päätökset, jotka perustuvat 
77 artiklan 2 kohdan a, b, f, j ja 
k alakohtaan ja 5 kohtaan, tehdään 
ainoastaan komission edustajien 
puoltavalla äänellä, V osaston II luvussa 
tarkoitettuja asioita lukuun ottamatta.

2. Kullakin jäsenvaltion ja komission 
edustajalla on yksi ääni. Äänioikeutetun 
jäsenen poissa ollessa hänen 
varajäsenellään on oikeus käyttää 
äänioikeutta. Toimitusjohtaja ei osallistu 
äänestykseen.

Or. en

Tarkistus 592
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Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyä viimeistään kunkin 
vuoden 15 päivänä marraskuuta 
avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden 
työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt
työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan 80 artiklan 
b alakohdan mukaisesti laatiman osan 
muutoksitta ja saanut komissiolta 
lausunnon;

a) hyväksyä viimeistään kunkin 
vuoden 15 päivänä marraskuuta 
avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden
työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt 
työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan 80 artiklan 
b alakohdan mukaisesti laatiman osan 
muutoksitta ja saanut komissiolta 
lausunnon; Euroopan parlamenttia 
kuullaan tästä työohjelmasta sillä
edellytyksellä, että kuulemisen 
tarkoituksena on vaihtaa näkemyksiä ja 
kuulemisen tulos ei sido 
avaruusohjelmavirastoa;

Or. en

Tarkistus 593
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyä viimeistään kunkin 
vuoden 15 päivänä marraskuuta 
avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden 
työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt 
työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan 80 artiklan 
b alakohdan mukaisesti laatiman osan 
muutoksitta ja saanut komissiolta 
lausunnon;

a) hyväksyä viimeistään kunkin 
vuoden 15 päivänä marraskuuta 
avaruusohjelmaviraston seuraavan vuoden 
työohjelma sen jälkeen, kun se on liittänyt 
työohjelmaan turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan 80 artiklan 
b alakohdan mukaisesti laatiman osan 
muutoksitta ja saanut komissiolta 
lausunnon; Euroopan parlamenttia 
kuullaan tästä työohjelmasta;

Or. en
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Perustelu

Tuen saamiseksi politiikanaloilta ja avaruusalan avoimuuden ilmentämiseksi.

Tarkistus 594
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hyväksyä tuotantosopimusten 
avoimuutta koskevat säännöt ja saada 
niistä säännöllisesti tietoa 
toimitusjohtajalta;

Or. en

Tarkistus 595
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) hyväksyä 98 artiklassa tarkoitetut 
järjestelyt sen jälkeen, kun se on kuullut 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakuntaa kyseisten 
järjestelyjen sellaisten säännösten osalta, 
jotka koskevat turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntää;

e) hyväksyä 98 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut järjestelyt sen jälkeen, kun se on 
kuullut turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakuntaa kyseisten 
järjestelyjen sellaisten säännösten osalta, 
jotka koskevat turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus 596
Pilar del Castillo Vera

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

c a) noudattaa tuotantosopimusten 
avoimuutta koskevia sääntöjä ja antaa 
tietoa hallintoneuvostolle;

Or. en

Tarkistus 597
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja päättää, onko 
avaruusohjelmaviraston tehtävien 
tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen 
kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai 
useampi toimihenkilö yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin 
toimitusjohtaja tekee päätöksen 
paikallistoimiston perustamisesta, hänen on 
hankittava ennakkosuostumus komissiolta, 
hallintoneuvostolta ja asianomaiselta 
jäsenvaltiolta (asianomaisilta 
jäsenvaltioilta). Päätöksessä on 
määriteltävä paikallistoimistossa 
toteutettavien toimien laajuus siten, että 
vältetään tarpeettomia kustannuksia ja 
viraston hallinnollisten tehtävien 
päällekkäisyyttä. Edellytyksenä saattaa olla 
asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten 
jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus.

2. Toimitusjohtaja päättää, onko 
avaruusohjelmaviraston tehtävien 
tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen 
kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai 
useampi toimihenkilö yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin 
toimitusjohtaja tekee päätöksen paikallisen 
infrastruktuurin tai paikallistoimiston 
perustamisesta, hänen on hankittava 
ennakkosuostumus komissiolta, 
hallintoneuvostolta ja asianomaisilta 
jäsenvaltioilta. Päätöksessä on 
määriteltävä paikallistoimistossa 
toteutettavien toimien laajuus siten, että 
vältetään tarpeettomia kustannuksia ja 
viraston hallinnollisten tehtävien 
päällekkäisyyttä. Edellytyksenä saattaa olla 
asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten 
jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus.
Ennen tällaisen päätöksen tekemistä sen 
vaikutus henkilöstön työtehtäviin 
osoittamiseen ja talousarvioon 
sisällytetään monivuotiseen ja vuotuiseen 
työohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 598
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Constanze Krehl

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja päättää, onko 
avaruusohjelmaviraston tehtävien 
tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen 
kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai 
useampi toimihenkilö yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin 
toimitusjohtaja tekee päätöksen 
paikallistoimiston perustamisesta, hänen on 
hankittava ennakkosuostumus komissiolta, 
hallintoneuvostolta ja asianomaiselta 
jäsenvaltiolta (asianomaisilta 
jäsenvaltioilta). Päätöksessä on 
määriteltävä paikallistoimistossa 
toteutettavien toimien laajuus siten, että 
vältetään tarpeettomia kustannuksia ja 
viraston hallinnollisten tehtävien 
päällekkäisyyttä. Edellytyksenä saattaa olla 
asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten 
jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus.

2. Toimitusjohtaja päättää, onko 
avaruusohjelmaviraston tehtävien 
tehokkaan ja vaikuttavan suorittamisen 
kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai 
useampi toimihenkilö yhteen tai 
useampaan jäsenvaltioon. Ennen kuin 
toimitusjohtaja tekee päätöksen 
paikallistoimiston perustamisesta, hänen on 
hankittava ennakkosuostumus komissiolta 
ja asianomaiselta jäsenvaltiolta 
(asianomaisilta jäsenvaltioilta). 
Päätöksessä on määriteltävä 
paikallistoimistossa toteutettavien toimien 
laajuus siten, että vältetään tarpeettomia 
kustannuksia ja viraston hallinnollisten 
tehtävien päällekkäisyyttä. Edellytyksenä 
saattaa olla asianomaisen jäsenvaltion 
(asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa 
tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus.

Or. en

Tarkistus 599
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. [Tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] alkaen Euroopan 
unionin virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen[1] 64 artiklassa 
tarkoitettu korjauskerroin, jota 
sovelletaan kaikkien 
avaruusohjelmaviraston virkamiehien ja 
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muun henkilöstön palkkoihin, on yli 
90 prosenttia. [1] Neuvoston asetus (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 
29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien
henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta 
sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti 
sovellettavien erityisten toimenpiteiden 
laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

Or. en

Tarkistus 600
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan 
tämän ansioiden ja todistuksin osoitettujen 
hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä 
tehtävään soveltuvan pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella komission 
ehdottamalta ehdokkaiden listalta, joka on 
laadittu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai muissa julkaisuissa julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn avoimen kilpailun perusteella.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan 
tämän ansioiden ja todistuksin osoitettujen 
hallinnollisten ja johtamistaitojen sekä 
tehtävään soveltuvan pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella komission 
ehdottamalta vähintään kolmen 
ehdokkaan listalta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
muissa julkaisuissa julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn avoimen kilpailun perusteella.

Or. en

Tarkistus 601
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avaruusohjelmavirasto voi ottaa Avaruusohjelmavirasto voi ottaa 
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jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden virastojen 
tai kansainvälisten järjestöjen kansallisia 
asiantuntijoita palvelukseensa. Heistä 
tehdään asianmukainen 
turvallisuusselvitys, joka vastaa heidän 
käsittelemiensä tietojen turvallisuustasoa. 
Näihin henkilöihin ei sovelleta 
henkilöstösääntöjä eikä muuhun 
henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen 
ehtoja.

jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden virastojen, 
osallistuvien kolmansien maiden tai 
kansainvälisten järjestöjen kansallisia 
asiantuntijoita palvelukseensa. Heistä 
tehdään asianmukainen 
turvallisuusselvitys, joka vastaa heidän 
käsittelemiensä tietojen turvallisuustasoa. 
Näihin henkilöihin ei sovelleta 
henkilöstösääntöjä eikä muuhun 
henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen 
ehtoja.

Or. en

Tarkistus 602
Davor Škrlec
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla

Sukupuolten tasapuolinen edustus

Kun jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja 
avaruusohjelmavirasto laativat luetteloa 
ehdotuksista ja valitsevat edustajia 
virastojen johtoon ja henkilöstöön, on 
pyrittävä periaatteessa saavuttamaan 
sukupuolten tasapuolinen edustus ja 
takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille Euroopan unionin kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Sukupuolten tasapuolista edustusta koskevien Euroopan komission periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 603
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
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92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
avaruusohjelmavirastolle tarjoamia tiloja ja 
palveluja koskevat järjestelyt sekä 
avaruusohjelmaviraston toimitusjohtajaan, 
hallintoneuvoston jäseniin, 
avaruusohjelmaviraston henkilöstöön ja 
heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt 
vahvistetaan avaruusohjelmaviraston ja 
vastaanottavan jäsenvaltion välisessä 
toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 
joka tehdään sen jälkeen kun 
hallintoneuvosto on sen hyväksynyt.

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
avaruusohjelmavirastolle tarjoamia tiloja ja 
palveluja koskevat järjestelyt sekä 
avaruusohjelmaviraston toimitusjohtajaan, 
hallintoneuvoston jäseniin, 
avaruusohjelmaviraston henkilöstöön ja 
heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt 
vahvistetaan avaruusohjelmaviraston ja 
vastaanottavan jäsenvaltion tai sen 
jäsenvaltion, jossa paikallinen 
infrastruktuuri sijaitsee, välisessä 
toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 
joka tehdään sen jälkeen kun 
hallintoneuvosto on sen hyväksynyt.

Or. en

Tarkistus 604
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto hyväksyy 
strategian, joka koskee 
avaruusohjelmaviraston suhteita 
kolmansiin maihin ja kansainvälisiin 
järjestöihin asioissa, joissa virasto on 
toimivaltainen.

3. Hallintoneuvosto hyväksyy 
strategian, joka koskee 
avaruusohjelmaviraston suhteita toisiin 
kolmansiin maihin, jotka eivät ole 
osallistuvia kolmansia maita, ja 
kansainvälisiin järjestöihin asioissa, joissa 
virasto on toimivaltainen.

Or. en

Tarkistus 605
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteuttaminen on käynnistynyt. Erityisessä 
asiaa koskevassa arvioinnin osassa 
tarkastellaan ohjelman hallinnointia ja 
annetaan tietoa siitä, onko ohjelman eri 
toimijoille annettuihin tehtäviin ja 
toimivaltuuksiin tehtävä muutoksia.

Or. en

Tarkistus 606
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on 
tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös 
eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides 
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin, sijaintiin ja paikallisten 
infrastruktuurien kokemuksen 
vaikuttavuuteen. Arvioinnissa on 
tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös 
eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Or. en
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Tarkistus 607
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on 
tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös 
eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Komissio suorittaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 ja sen jälkeen joka kolmas
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan 
avaruusohjelmaviraston toimintaa 
suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, 
tehtäviin ja sijaintiin. Arvioinnissa on 
tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
avaruusohjelmaviraston toimeksiantoa ja 
tällaisten muutosten taloudellisia 
vaikutuksia. Siinä on tarkasteltava myös 
eturistiriitoja koskevaa 
avaruusohjelmaviraston toimintatapaa sekä 
turvallisuusjärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan itsenäisyyttä ja 
riippumattomuutta.

Or. en

Perustelu

Kolme vuotta vaikuttaa joka tapauksessa riittävältä ohjelman arvioinnin kannalta ja antaa 
riittävästi aikaa politiikan muuttamiseksi.

On tärkeää, että lisätehtäviä annetaan vaiheittain ja saatavilla olevat varat huomioon ottaen.

Tarkistus 608
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa avaruusohjelmaviraston 
arviointikertomuksen sekä sitä koskevat 
päätelmänsä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä viraston 
hallintoneuvostolle ja 
turvallisuusjärjestelyjen 

Komissio toimittaa avaruusohjelmaviraston 
arviointikertomuksen sekä sitä koskevat 
päätelmänsä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä viraston 
hallintoneuvostolle ja 
turvallisuusjärjestelyjen 
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hyväksyntälautakunnalle. Arvioinnin 
tulokset julkaistaan.

hyväksyntälautakunnalle. Arvioinnin 
tulokset julkaistaan. Komissio voi jo 
ensimmäisen arvioinnin tulosten 
perusteella tarvittaessa esittää uusia 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 609
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 52 ja 101 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 31 päivään joulukuuta 2028 saakka.

2. Siirretään 52, 57, 59, 60, 67 ja
101 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka.

Or. en

Tarkistus 610
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 52 ja 101 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi 31 päivään joulukuuta 2028 saakka.

2. Siirretään 52 ja 101 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka.

Or. en

Tarkistus 611
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
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105 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 52 ja 
101 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 52, 57, 59, 
60, 67 ja 101 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 612
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 52 ja 101 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevien 52, 57, 59, 60, 67 ja 
101 artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 613
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea, joka 
kokoontuu erityisissä kokoonpanoissa tai 
alakomiteoina, joissa tarkastellaan 
ohjelman kutakin pääkomponenttia 
(Galileo ja EGNOS, Copernicus, SSA, 
GOVSATCOM). Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

Or. en

Tarkistus 614
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Galileon ja EGNOSin osalta 
perustetaan GNSS-alakomitea, joka 
raportoi komitealle. GNSS-alakomiteaan 
kuuluu päätöksellä 2009/334/EY 
perustettava suojauskomitea.

Or. en

Tarkistus 615
Evžen Tošenovský, Ashley Fox

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Copernicuksen osalta perustetaan 
Copernicus-alakomitea. Copernicus-
alakomitea perustaa ”käyttäjäfoorumin” 
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eli työryhmän, joka antaa neuvoja 
käyttäjien vaatimusten tunnistamisessa, 
vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa 
ja julkisen sektorin käyttäjien 
koordinoinnissa.

Or. en

Tarkistus 616
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin tekemissä 
kansainvälisissä sopimuksissa voidaan 
tarpeen mukaan sopia kolmansien 
maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
edustajien osallistumisesta komitean 
työhön sen työjärjestyksessä vahvistetuin 
edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 617
Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 
sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 
sen toimia ja tuloksia. On toteutettava 
erityistoimia sellaisista verkkoalustoista 
tiedottamiseksi, jotka tarjoavat keskitetyn 
pääsyn ohjelman dataan ja tietoihin, jotta 
annetaan tietoa ja taataan kansalaisille 
julkisesti saatavilla olevien datan ja 
tietojen mahdollisimman hyvä saatavuus.
Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla 
resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia 
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painopisteitä koskevaa komission 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 618
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
108 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

108 a artikla

Muutokset päätökseen N:o 1104/2011/EU

Muutetaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU 
seuraavasti:

(1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

”1. Jäsenvaltioilla, tietyillä kolmansilla 
mailla, neuvostolla, komissiolla ja 
ulkosuhdehallinnolla on oikeus käyttää 
PRS-palvelua rajoittamattomasti ja 
keskeytyksettä kaikkialla maailmassa.”

(2) Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
b alakohta seuraavasti:

”b) sopimus, jossa vahvistetaan kyseisen 
kolmannen maan tai kansainvälisen 
järjestön PRS-palvelun käyttöehdot; 
tällaiseen sopimukseen voi kuulua tietyin 
edellytyksin PRS-vastaanotinten ja 
turvallisuusmoduulien valmistus ja vienti 
EU:n jäsenvaltioon ja PRS-sopimuksen 
kolmansiin osapuoliin.”

[1] EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1–8.

Or. en

Tarkistus 619
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Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
110 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää yhteistyössä 
avaruusohjelmaviraston kanssa 
viimeistään [kaksi kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulopäivän jälkeen] 
siirtymäsuunnitelman, jolla varmistetaan 
avaruusohjelmaviraston riittävä rahoitus 
ja henkilöstö, jotta se voi hoitaa tässä 
asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä. 
Komissio määrittää toimet, joilla 
varmistetaan, että tehtävät, joiden 
hoitamiseen avaruusohjelmavirastolla ei 
ole riittävää rahoitusta ja henkilöstöä, 
hoidetaan riittävällä tavalla 
siirtymäkaudella, joka on enintään kaksi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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