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satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Remek

Tarkistus 23
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheet, jotka painottuvat 
tutkimukseen, ovat saaneet merkittävän osan 
rahoituksestaan Euroopan laajuisille 
verkoille osoitetuista yhteisön 
talousarviovaroista. Euroopan yhteisön on 
yksityisen sektorin todellisen 
rahoitussitoumuksen puuttuessa
rahoitettava rakennus- ja käyttöönottovaihe 
kokonaisuudessaan. Järjestelmän 
hyödyntämisestä voidaan jatkossa tehdä 
yksityisen sektorin kanssa palveluja 
koskevia toimilupasopimuksia tai julkisia 
palveluhankintasopimuksia.

(9) Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheet, jotka painottuvat 
tutkimukseen, ovat saaneet merkittävän osan 
rahoituksestaan Euroopan laajuisille 
verkoille osoitetuista yhteisön 
talousarviovaroista. Euroopan yhteisön on 
nyt määrä rahoittaa rakennus- ja 
käyttöönottovaihe kokonaisuudessaan. 
Järjestelmän hyödyntämisestä vuoden 2013 
jälkeen voidaan myöhemmin tehdä 
yksityisen sektorin kanssa palveluja 
koskevia toimilupasopimuksia tai julkisia 
palveluhankintasopimuksia.
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Or. xm

Perustelu

Varjoesittelijän mielestä ehdotetut muutokset kuvastavat paremmin ja tarkemmin todellista 
tilannetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 24
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien 
hallintorakenteista 12 päivänä joulukuuta 
2004 annetussa asetuksessa (EY) 
N:o 1321/2004 perustetaan Euroopan 
GNSS-valvontaviranomainen (jäljempänä 
'valvontaviranomainen').

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuten asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklassa säädetään, valvontaviranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on olla toimilupia myöntävä viranomainen yksityisiin yrityksiin 
nähden, joiden oli alun perin tarkoitus toteuttaa Galileo-ohjelmia. Yritysryhmittymän 
hajoamisen ja muutetun asetusehdotuksen jälkeen tämä tehtävä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
joten viranomainen on purettava. Komissio tai ESA voi ottaa hoitaakseen jäljelle jäävät 
tehtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein

Tarkistus 25
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Galileo- ja EGNOS-järjestelmien 
investointi- ja käyttökustannukset arvioidaan 
ajanjaksolla 2007–2013 nykyhinnoin 
3,4 miljardin euron suuruisiksi. Nykyisessä 
rahoitussuunnitelmassa on jo Galileo-
ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen 
ja käyttövaiheen toteuttamista koskevaa 
komission lainsäädäntöehdotusta varten 
varattu 1 005 miljoonan euron suuruinen 

(14) Galileo- ja EGNOS-järjestelmien 
investointi- ja käyttökustannukset arvioidaan 
ajanjaksolla 2007–2013 nykyhinnoin 
3,4 miljardin euron suuruisiksi. Nykyisessä 
rahoitussuunnitelmassa on jo Galileo-
ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen 
ja käyttövaiheen toteuttamista koskevaa 
komission lainsäädäntöehdotusta varten 
varattu 1 005 miljoonan euron suuruinen 
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määrä. Summaan ehdotetaan lisättäväksi 
2 100 miljoonan euron suuruinen lisämäärä. 
Tämän määrän vapauttamiseksi on 
tarkistettava nykyistä rahoituskehystä 
(2007–2013). Varat saadaan otsakkeiden 2 
ja 5 alla vuosina 2007 ja 2008 käyttämättä 
jäävistä marginaaleista. Näin ollen muutetun 
ehdotuksen tekstissä ilmoitetaan 3 105 
miljoonaa euroa määräksi, joka on varattava 
vuosia 2007–2013 koskevaan yhteisön 
talousarvioon Euroopan GNSS-ohjelmia 
varten. Tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman eurooppalaisia GNSS-
ohjelmia koskevalle osalle jo käytettävissä 
olevat 300 miljoonaa euroa käytetään myös 
näiden kustannusten kattamiseen.

määrä. Summaan ehdotetaan lisättäväksi 
2 400 miljoonan euron suuruinen lisämäärä. 
Tämän määrän vapauttamiseksi on 
tarkistettu nykyistä rahoituskehystä 
(2007 2013). Varat saadaan otsakkeessa 2 
vuonna 2007 käyttämättä jäävistä 
marginaaleista, joista kertyy 1 600 
miljoonaa euroa. Lisäksi saadaan 
200 miljoonaa euroa joustovälineestä ja 
200 miljoonaa euroa uudelleenjärjestetyistä 
varoista otsakkeessa 1A. Näin ollen 
muutetun ehdotuksen tekstissä ilmoitetaan 
3 405 miljoonaa euroa määräksi, joka on 
varattava vuosia 2007-2013 koskevaan 
yhteisön talousarvioon Euroopan GNSS-
ohjelmia varten. Tähän sisältyy 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
eurooppalaisia GNSS-ohjelmia koskevalle 
osalle jo käytettävissä olevat 400 miljoonaa
euroa.

Or. en

Perustelu

Teksti päivitetään rahoituskehyksen tarkistamisesta tehdyn sopimuksen pohjalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky

Tarkistus 26
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Tehokkaat hankintamenettelyt ja 
sopimusneuvottelut, joilla saavutetaan 
paras hintalaatusuhde ja ehdotettujen 
ohjelma-aikataulujen pitäminen, ovat 
ratkaisevan tärkeitä kyseisten yhteisön 
varojen myöntämisessä. Komissio 
varmistaa asianomaisten kriteerien 
noudattamisen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Tarkistus 27
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavan 
varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaan, 
jäsenvaltiot, kolmannet valtiot ja 
kansainväliset järjestöt voivat rahoittaa tai 
osallistua muulla tavalla Euroopan 
satelliittinavigointiohjelmiin 
asianmukaisten sopimusten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Rahoitusasetuksessa kuvattujen rahoitusjärjestelyjen on toimittava perustana, joka sääntelee 
kolmansien valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen rahoituksellista osallistumista Galileo-
hankkeen rahoitukseen. Mainitut osuudet voivat olla rahastojen muodossa, mikä oli 
käytäntönä myös aikaisemmassa vaiheessa kolmansien maiden osalta. Kolmansien maiden 
lisäksi myös kansainvälisten järjestöjen on päästävä osallistumaan. Mainitun kaltaista 
yhteistyötä on säänneltävä asianmukaisilla sopimuksilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein

Tarkistus 28
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Galileo- ja EGNOS-järjestelmien 
synnyttämät tuotot on tuloutettava Euroopan 
yhteisölle, jotta kompensoitaisiin sen 
aikaisemmin kattamia 
investointikustannuksia. Voidaan kuitenkin 
säätää tuottojen jakomekanismista, jos 
jatkossa tehdään järjestelmien 
hyödyntämisestä sopimuksia yksityisen 
sektorin kanssa.

(16) Galileo- ja EGNOS-järjestelmien 
synnyttämät tuotot on tuloutettava Euroopan 
yhteisölle, jotta kompensoitaisiin sen 
kattamia investointikustannuksia, sillä
näiden kahden järjestelmän 
investointikustannukset katetaan täysin 
julkisista varoista.. Voidaan kuitenkin 
säätää tuottojen jakomekanismista, jos 
jatkossa tehdään järjestelmien 
hyödyntämisestä sopimuksia yksityisen 
sektorin kanssa. Kaikissa yksityisen sektorin 
kanssa tehtävissä sopimuksissa olisi voitava 
määrätä Galileo-järjestelmän mukaisten
palvelujen tuottojen jakamista tai 
hintakattoa koskevista mekanismeista, jotta 
varmistetaan, että asiakkaat saavat 
korkealaatuisia palveluja kohtuuhintaisesti 
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ja/tai jotta kehitetään uusia julkisia 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Nyt kun julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ei onnistunut, koska julkisella sektorilla 
oli vaikeuksia riskien omaksumisessa, ja kun otamme huomioon, että Galileo rahoitetaan nyt 
täysin julkisilla varoilla, on perusteltua odottaa, että suuri yleisö saa korkealaatuisia 
palveluja kohtuuhinnoilla. Tätä varten – ja markkina-analyysistä riippuen – voidaan harkita 
erilaisia sääntelymekanismeja tämän saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 29
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Galileo- ja EGNOS-ohjelmien hyvä 
julkinen hallinnointi edellyttää, että 
toimivalta on selkeästi jaettu Euroopan 
yhteisön, valvontaviranomaisen ja 
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) välillä ja 
että Euroopan yhteisöä edustava komissio 
vastaa ohjelmien toteuttamisesta. Komission 
on luotava tarkoituksenmukaiset välineet ja 
sillä on oltava tarvittavat resurssit erityisesti 
avun osalta.

(17) Galileo- ja EGNOS-ohjelmien hyvä 
julkinen hallinnointi edellyttää, että 
toimivalta on selkeästi jaettu Euroopan 
yhteisön ja Euroopan avaruusjärjestön 
(ESA) välillä ja että Euroopan yhteisöä 
edustava komissio vastaa ohjelmien 
toteuttamisesta. Komission on luotava 
tarkoituksenmukaiset välineet ja sillä on 
oltava tarvittavat resurssit erityisesti avun 
osalta.

Or. de

Perustelu

Kuten asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklassa säädetään, valvontaviranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on olla toimilupia myöntävä viranomainen yksityisiin yrityksiin 
nähden, joiden oli alun perin tarkoitus toteuttaa Galileo-ohjelmia. Yritysryhmittymän 
hajoamisen ja muutetun asetusehdotuksen jälkeen tämä tehtävä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
joten viranomainen on purettava. Komissio tai ESA voi ottaa hoitaakseen jäljelle jäävät 
tehtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 30
Johdanto-osan 18 kappale
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(18) Valvontaviranomaisen pääasiallisena 
tehtävänä on avustaa komissiota kaikissa 
ohjelmien toteuttamiseen liittyvissä 
osatekijöissä. Sen on myös hallinnoitava 
varoja, jotka sille on ohjelmien vuoksi 
erityisesti osoitettu tai jotka komissio antaa 
sen käyttöön Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
13 päivänä joulukuuta 2006 annetulla 
neuvoston asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006, 54 artiklan 2 kohdan 
nojalla.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuten asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklassa säädetään, valvontaviranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on olla toimilupia myöntävä viranomainen yksityisiin yrityksiin 
nähden, joiden oli alun perin tarkoitus toteuttaa Galileo-ohjelmia. Yritysryhmittymän 
hajoamisen ja muutetun asetusehdotuksen jälkeen tämä tehtävä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
joten viranomainen on purettava. Komissio tai ESA voi ottaa hoitaakseen jäljelle jäävät 
tehtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 31
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Euroopan yhteisö tekee Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa tämän teknisen 
osaamisen vuoksi monivuotisen sopimuksen, 
joka kattaa ohjelmien toteuttamisen 
tekniset näkökohdat. Jotta Euroopan 
yhteisöä edustava komissio voisi käyttää 
valvontavaltaansa täysimääräisesti, 
sopimukseen on sisällyttävä yleiset ehdot, 
joiden mukaisesti Euroopan 
avaruusjärjestölle osoitettuja varoja 
hallinnoidaan, ja siinä on vahvistettava, että 
sopimusta sovellettaessa tehtävät hankinnat 
tehdään julkisia hankintoja koskevien 

(19) Euroopan yhteisö tekee Euroopan 
avaruusjärjestön kanssa tämän teknisen 
osaamisen vuoksi ohjelmiin liittyvän 
monivuotisen sopimuksen. Jotta Euroopan 
yhteisöä edustava komissio voisi käyttää 
valvontavaltaansa täysimääräisesti, 
sopimukseen on sisällyttävä yleiset ehdot, 
joiden mukaisesti Euroopan 
avaruusjärjestölle osoitettuja varoja 
hallinnoidaan, ja siinä on vahvistettava, että 
sopimusta sovellettaessa tehtävät hankinnat 
tehdään julkisia hankintoja koskevien 
yhteisön sääntöjen mukaisesti. Tässä 
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yhteisön sääntöjen mukaisesti. Tässä 
yhteydessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon yhteisön lainsäädäntö ja jo sovitut 
investoinnit ja mahdolliset voimassaolevat 
sopimukset.

yhteydessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon yhteisön lainsäädäntö, teollinen 
asiantuntemus ja jo sovitut investoinnit ja 
mahdolliset voimassaolevat sopimukset.

Or. fr

Perustelu

Ehdotuksessa viitataan monivuotiseen sopimukseen, joka rajoittuu teknisiin näkökohtiin sekä 
varojen hallinnoinnin yleisiin edellytyksiin.

On syytä luoda yhteys ESAn roolin kuvaukseen, joka sisältyy 13 artiklaan ja sisältää 
erityisesti tuottavuuteen, päätöksentekoon, raportointiin ja alan hallinnointiin liittyvät ESAn 
velvollisuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 32
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Koska Euroopan yhteisö rahoittaa 
ohjelmat, niihin liittyvät julkiset hankinnat 
on tehtävä julkisia hankintoja koskevien 
yhteisön sääntöjen mukaisesti ja näissä 
hankinnoissa olisi pyrittävä ennen kaikkea 
hallitsemaan kustannukset ja 
minimoimaan riskit sekä parantamaan 
tehokkuutta ja vähentämään riippuvuutta.
Olisi toivottavaa ottaa käyttöön 
kilpailuelementti ohjelmiin ja siksi kaikki 
julkiset hankinnat olisi tehtävä 
mahdollisuuksien mukaan kahden 
tarjouksen ja tavanomaisen 
tarjouskilpailumenettelyn perusteella, ellei 
tämä aiheuta lisäkustannuksia ja 
viivästyksiä siksi, että uusien toimittajien 
olisi mukautettava mallejaan ja 
tuotantomenetelmiään. Toimitusten 
”pullonkauloja” ja yhteen tarjoukseen 
perustuvia menettelyjä olisi kuitenkin 
vältettävä. Galileo- ja EGNOS-ohjelmien 
määrittely- ja kehittämisvaiheiden aikaiset 
ESA:n ja EU:n päätökset ja investoinnit 
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olisi otettava huomioon seuraavassa 
tarjouskilpailuvaiheessa, jotta varmistetaan 
ohjelmien jatkuvuus ja 
kustannustehokkuus.

Or. en

Perustelu

Sekaannusten välttämiseksi on tärkeää tehdä selväksi, että ainoastaan joko yhteisön ja/tai 
Euroopan avaruusjärjestön asianmukaisesti rahoittamien sekä EGNOS- että Galileo-
ohjelmien aikaisemmat tulokset otetaan huomioon. Muut aloitteet (ts. ne, joita kaksi edellä 
mainittua tahoa eivät ole rahoittaneet) voivat tehdä ohjelmista monimutkaisempia, 
riskialttiimpia ja aiheuttaa lisäkustannuksia sekä saada aikaan epäasianmukaisia vääristymiä 
neuvoston edellyttämissä kilpailuissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Remek

Tarkistus 33
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Kaikki Galileon täyteen 
toimintakapasiteettiin liittyvät työosiot olisi 
kilpailutettava mahdollisimman laajasti 
EU:n julkisia hankintoja koskevien 
periaatteiden mukaisesti. Avaruusohjelmiin 
investoinnin varmistamiseksi EU:n 
hankintasopimukset olisi saatettava 
kattavammin uusien hakijoiden ja pk-
yritysten ulottuville siten, että samalla 
varmistetaan teknologiaosaaminen ja 
kustannustehokkuus.

Or. xm

Perustelu

On syytä korostaa yhteisön sopimuksentekomenettelyjen seurattavuutta sekä avoimuutta ja 
tukea paitsi suurille ja vakiintuneille toimijoille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä 
uusille yrittäjille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 34
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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19 a) Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaikkien jäsenvaltioiden tasapainoiseen 
osallistumiseen Galileoa-hankkeen eri 
vaiheiden aikana. On myös tärkeää, että 
kaikissa jäsenvaltioissa olevilla 
sidosryhmillä, erityisesti pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä, on 
mahdollisuuksia kehittyä ja uudistua 
Galileo-sopimusten ansiosta kertyneen 
taitotiedon pohjalta.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon Galileo-hankkeen koon ja yhteiskunnallisen merkityksen, Galileon julkisia 
hankintoja koskevien periaatteiden olisi edistettävä vapaata osallistumista ja reilua kilpailua 
koko teollisessa hankintaketjussa. Näin ollen kyseisten periaatteiden olisi tarjottava 
mahdollisuus yksityisen sektorin toimijoiden tasapainoiseen osallistumiseen kaikilla tasoilla 
kaikissa jäsenvaltioissa hankkeen jäljellä olevien vaiheiden aikana. Erityisesti pk-yrityksillä 
pitäisi olla asianmukaiset mahdollisuudet kehittyä ja innovoida Galileo-sopimusten ansiosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 35
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Tämän asetuksen soveltamisessa 
komissiota avustaa komitea, jonka nimi on 
'Euroopan GNSS-ohjelmakomitea'. Hyvän 
julkisen hallinnon varmistamiseksi on 
taattava ohjelmien hallinnoinnin 
yhtenäisyys, ripeä päätöksenteko ja tietojen 
tasapuolinen saatavuus, ja tämän vuoksi 
Euroopan GNSS-ohjelmakomitean työhön 
on otettava mukaan valvontaviranomaisen 
hallintoneuvoston edustajia.

(20) Tämän asetuksen soveltamisessa 
komissiota avustaa komitea, jonka nimi on 
'Euroopan GNSS-ohjelmakomitea'. Hyvän 
julkisen hallinnon varmistamiseksi on 
taattava ohjelmien hallinnoinnin 
yhtenäisyys, ripeä päätöksenteko ja tietojen 
tasapuolinen saatavuus, ja tämän vuoksi 
Euroopan GNSS-ohjelmakomitean työhön 
on otettava mukaan Euroopan parlamentin 
tarkkailijoita.

Or. de

Perustelu

Ohjelmien merkityksen ja rahoitusvaikutusten vuoksi on välttämätöntä, että Euroopan 
parlamentin edustajat seuraavat Euroopan GNSS-ohjelmakomitean työtä. Näin turvataan 
paremmin tiedon kulku ja avoimuus suurelle yleisölle. Valvontaviranomaisen roolia olisi 
lisäksi pohdittava uudelleen nyt ehdotettavien toteutusta koskevien yksityiskohtaisten 
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sääntöjen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 36
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

21 a) Euroopan yhteisön olisi oltava kaiken 
EGNOS- ja Galileo-ohjelmissa luodun ja 
kehitetyn aineellisen ja aineettoman 
omaisuuden omistaja. Sen olisi voitava 
missä tahansa ohjelman vaiheessa purkaa 
sopimus minkä tahansa hankkijan tai 
palvelun tarjoajan kanssa. Sen ei pitäisi 
siksi luottaa mihinkään sellaiseen tahoon, 
jota se ei voi valvoa, tai mihinkään 
toimittajaan, joka ei ole sitoutunut siihen, 
ettei varoja siirretä toisaalle. Komission 
olisi siksi esitettävä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotus olemassa olevaan 
yhteisön lainsäädäntöön tehtävistä 
tarpeellisista muutoksista. Ennen kuin 
Galileo on täysin toimintakunnossa ja jotta 
se täyttäisi nykyisten investoijien 
vaatimukset, olisi toivottavaa, että EGNOS-
ja Galileo-ohjelmien hallinnoiminen ja 
hyödyntäminen erotettaisiin toisistaan 
kunnes on mahdollista yhdistää nämä 
kaksi järjestelmää. Kansalliset ja muut 
yhteisön ulkopuolelta tulevat aloitteet, joilla 
pyritään tarjoamaan komissiolle ohjelmaa 
koskevia varoja ja/tai palveluja, otetaan 
huomioon edellyttäen, että kyseiset varat on 
siirretty komissiolle kustannuksitta, ettei 
komissiolta vaadita pitkän aikavälin 
sitoutumista ja ettei niillä aiheuteta 
epätasapainoa ohjelman eurooppalaista 
ulottuvuutta ajatellen.

Or. en

Perustelu

Komission on aina pidettävä kiinni neuvotteluoikeuksistaan ja luotettava mahdollisuuksien 
mukaan niihin tahoihin ja välineisiin, jotka ovat täysin sen valvonnassa tai joilla ei ainakaan 
ole mitään yksinomaisia oikeuksia tehdä siirtoja alhaisin kustannuksin, jos tämä osoittautuisi 
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välttämättömäksi.

EGNOS on tosiasiallisesti nykyään melkein sertifioitu. EGNOS tarjoaa jo pysyviä 
korkealaatuisia signaaleja koko Eurooppaan. Jotta toiminta olisi tehokkaampaa ja jotta 
Galileolle valmistettaisiin tilaa, on tärkeää, että nämä kaksi ohjelmaa erotetaan toisistaan ja 
että EGNOS voi toimia itsenäisesti, riippumatta Galileon etenemisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Remek

Tarkistus 37
1 artiklan 3 kohta

Galileo-ohjelmalla laadittu järjestelmä on 
itsenäinen GNSS-infrastruktuuri, johon 
kuuluu satelliitteja ja maan päällä sijaitsevia 
asemia.

Galileo-ohjelmalla laadittu järjestelmä on 
itsenäinen GNSS-infrastruktuuri, johon 
kuuluu satelliitteja ja maan päällä 
sijaitsevien asemien maailmanlaajuinen 
verkosto.

Or. cs

Perustelu

Varjoesittelijän mielestä ehdotetusta sanamuodosta käy tarkemmin ilmi ehdotettavan 
järjestelmän ja sen infrastruktuuri toimintatapa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 38
1 artiklan 3 a kohta (uusi)

Euroopan yhteisö omistaa kaiken EGNOS-
ja Galileo-ohjelmissa luodun ja kehitetyn 
aineellisen ja aineettoman omaisuuden.

Or. it

Perustelu

EGNOS- ja Galileo-järjestelmät ovat Euroopan satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) 
perusrakenteiden pilareita ja niiden toteuttaminen on kokonaan Euroopan yhteisön vastuulla. 
Euroopan yhteisön on siksi oltava kummankin järjestelmän omistaja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 39
4 artiklan 4 kohta

4. Euroopan yhteisön tekemissä 
sopimuksissa sovitaan ehdoista ja 
toimintatavoista, joita sovelletaan 
kolmansien maiden mahdollisesti 
osallistuessa ohjelman lisärahoitukseen.

4. Kolmannet maat voidaan myös ottaa 
mukaan ohjelman 
lisärahoitusjärjestelyihin. Euroopan 
yhteisön kyseisten kolmansien maiden 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 300 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemissä 
sopimuksissa sovitaan niiden osallistumisen 
ehdoista ja toimintatavoista sekä niiden 
ohjelmaan liittyvistä oikeuksista ja pitkän 
aikavälin velvoitteista.

Or. en

Perustelu

Aikaisempi kolmansien maiden osallistuminen on hallinnoitu huonosti, toisin sanoin ilman 
niiden sitouttamista ohjelmiin. On siksi tehtävä selväksi, että kolmannet maat voivat liittyä 
Galileoon ainoastaan tietyin ehdoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Tarkistus 40
4 artiklan 4 kohta

4. Euroopan yhteisön tekemissä 
sopimuksissa sovitaan ehdoista ja 
toimintatavoista, joita sovelletaan 
kolmansien maiden mahdollisesti 
osallistuessa ohjelman lisärahoitukseen.

4. Jäsenvaltiot voivat myöntää ohjelmalle 
lisärahoitusta. Myös kolmannet valtiot ja 
kansainväliset järjestöt voivat myöntää 
ohjelmalle lisärahoitusta. Euroopan 
yhteisön tekemissä sopimuksissa sovitaan 
ehdoista ja toimintatavoista, joita sovelletaan 
kolmansien maiden mahdollisesti 
osallistuessa ohjelman lisärahoitukseen.

Or. es

Perustelu

Galileo on maailmanlaajuinen järjestelmä. Jäsenvaltiot voivat antaa ohjelmalle 
lisärahoitusta. Lisäksi järjestelmän maailmanlaajuinen hyväksyminen edellyttää kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen lisärahoituksen sallimista. Perustamissopimuksen 
mukaisesti mainitun kaltaista osallistumista koskeviin sopimuksiin ja yleissopimuksiin on 
sisällytettävä ehdot ja säännöt, jotka määrittävät selkeästi mainitun osallistumisen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 41
5 artikla

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu
pääasiassa kyseisen infrastruktuurin 
hallinnasta, huollosta, järjestelmän 
jatkuvasta parantamisesta ja uusimisesta, 
ohjelmaan liittyvästä sertifioinnista ja 
standardoinnista sekä järjestelmän 
kaupallistamisesta.

EGNOS-järjestelmän käyttö koostuu 
pääasiassa kyseisen infrastruktuurin 
hallinnasta, huollosta, järjestelmän 
jatkuvasta parantamisesta ja uusimisesta, 
ohjelmaan liittyvästä sertifioinnista ja 
standardoinnista sekä järjestelmän 
signaalien kaupallistamisesta.

Järjestelmä siirtyy komission omistukseen, 
kun sen nykyisten omistajien kanssa 
allekirjoitetaan sopimus, jolloin 
tunnustetaan nykyisten omistajien tekemät 
investoinnit ja varmistetaan nykyisen 
korkean suoritustason ja voimassa olevien 
teollisten sopimusten jatkuvuus sovituksi 
ajaksi.

Or. fr

Perustelu

Komission tehtävänä on varmistaa, että EGNOS-järjestelmään investoineiden tahojen 
odotukset toteutuvat, ja varmistaa ohjelman jatkuvuus käyttämällä täysimääräisesti 
hyväkseen EGNOS-järjestelmää koskevia sopimuksia ja alan kokeneita toimijoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 42
6 artikla

1. Euroopan yhteisö varmistaa EGNOS-
järjestelmän rahoituksen rajoittamatta 
kuitenkaan yksityisen sektorin mahdollista 
osallistumista.

1. Euroopan yhteisö varmistaa EGNOS-
järjestelmän rahoituksen rajoittamatta 
kuitenkaan yksityisen sektorin mahdollista 
osallistumista.

2. Euroopan yhteisö sertifioi järjestelmän 
ja sen käyttäjien kannalta ratkaisevat 
palvelut.
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3. Euroopan yhteisö tukee EGNOS-
järjestelmää täydentävien järjestelmien 
tukitoimia ja myyntiä, jotta EGNOS-
järjestelmän ja siitä johdettujen välineiden 
kattamaa aluetta voidaan laajentaa 
valmisteltaessa Galileon käyttöönottoa 
kyseisillä maailman alueilla.
4. Euroopan yhteisö toteuttaa 
markkinointitehtäviä ja käyttöönottoa 
edeltäviä toimia valmisteltaessa tulevia 
Galileoa koskevia sopimuksia.

2. EGNOS-järjestelmän käytöstä tehdään 
aluksi ensisijaisesti julkisia 
palveluhankintoja koskeva sopimus 
yksityisen sektorin kanssa. Myöhemmin se 
sulautuu erottamattomasti osaksi Galileon 
käyttövaihetta.

5. EGNOS-järjestelmän käytöstä tehdään 
aluksi ensisijaisesti julkisia 
palveluhankintoja koskeva sopimus 
yksityisen sektorin kanssa. Myöhemmin se 
sulautuu erottamattomasti osaksi Galileon 
käyttövaihetta.

Or. fr

Perustelu

Yhteisö vastaa yksin EGNOS-järjestelmän ja Galileon sertifioinnista. Odotettavissa olevien 
palvelujen luonteen vuoksi se vastaa myös sellaisten palvelujen käynnistämisestä, jotka ovat 
luonteeltaan julkisia palveluja ja vientiä tukevia toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 43
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Varojen omistus

Euroopan yhteisö pyrkii kaiken ohjelmissa 
luodun tai kehitetyn aineellisen ja 
aineettoman omaisuuden omistajaksi ja 
aloittaa asianmukaiset neuvottelut 
nykyisten sidosryhmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Komissio ei voi toimia omistajana ennen kuin se on saanut oikeudet tehdä niin. Esimerkiksi 
EGNOS on nykyään osittain Euroopan ilmaliikenteen hallintaviranomaisten omistuksessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Remek

Tarkistus 44
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Omistusoikeus

Euroopan yhteisö on kaikkien kehittämis-
sekä rakennus- ja käyttöönottovaiheen 
aikana luotujen tai kehitettyjen aineellisten 
ja aineettomien Galileo-hyödykkeiden 
omistaja.

Or. xm

Perustelu

Se, että Euroopan yhteisöstä tulee kaikkien suunnittelu- ja käyttöönottovaiheen aikana 
luotujen tai kehitettyjen aineellisten ja aineettomien Galileo-hyödykkeiden omistaja, on 
looginen seuraus alun perin ehdotettuun rahoitusmenetelmään tehdystä muutoksesta, jonka 
tuloksena yhteisö otti hankkeesta kokonaisvastuun ja yksityissektori vetäytyi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 45
7 artiklan c alakohta

(c) toimet, jotka liittyvät järjestelmien
käyttöön sekä käyttöä edeltävät ja 
valmistelevat toimet.

(c) toimet, jotka liittyvät EGNOS- ja 
Galileo-järjestelmien käyttöön sekä käyttöä 
edeltävät ja valmistelevat toimet.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 46
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
riippuu niiden hankintamenettelyiden ja 
sopimusneuvotteluiden tehokkuudesta, 
joiden avulla saavutetaan paras 
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kustannushyöty, suorituskyky, saumaton 
ohjelman jatkuvuus, riskinhallinta ja 
aikataulujen noudattaminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää mainita, että Galileo rakennetaan ja otetaan käyttöön asteittain. EGNOS-
järjestelmän ja muiden monimutkaisten järjestelmien tavoin kyseinen järjestelmä on 
toimintakunnossa vasta sen jälkeen kun useita tietokoneohjelmia on otettu käyttöön ja 
muutoksia tehty niin, että Galileo on täysin toimintakykyinen ja asianomainen sertifiointi on 
saatu päätökseen. Viittaus saumattomaan jatkuvuuteen on otettu asiaa koskevasta neuvoston 
päätöslauselmasta ja sillä pyritään estämään (juuri uudelleen käynnistetyn) IOV-vaiheen 
aikana saavutettujen tulosten menettäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky

Tarkistus 47
8 artiklan 4 kohta

4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa 
määrässä ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
Euroopan yhteisön kannettaviksi saattaa 
koitua esimerkiksi järjestelmien 
omistamisen julkisen luonteen vuoksi. 
Tällaisen tilanteen sattuessa komissio 
esittää tarvittavat ehdotukset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa 
määrässä ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
Euroopan yhteisön kannettaviksi saattaa 
koitua esimerkiksi järjestelmien 
omistamisen julkisen luonteen vuoksi. 
Komissio esittää siksi vuonna 2010 
väliarviointinsa yhteydessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, 
jotta budjettivallan käyttäjä voi päättää 
vuonna 2014 alkavan 
rahoitussuunnitelman ja koko 
ohjelmakauden rahoittamisesta julkisista 
varoista ja sitoumuksista sekä 
käyttövaihetta koskevista ja kaikista 
omistamisen julkisesta luonteesta johtuvan 
vastuunsa mukaisista velvoitteista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 48
8 artiklan 4 kohta
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4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa 
määrässä ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
Euroopan yhteisön kannettaviksi saattaa 
koitua esimerkiksi järjestelmien 
omistamisen julkisen luonteen vuoksi. 
Tällaisen tilanteen sattuessa komissio 
esittää tarvittavat ehdotukset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa 
määrässä ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 
Euroopan yhteisön kannettaviksi saattaa 
koitua esimerkiksi järjestelmien 
omistamisen julkisen luonteen ja
markkinoiden edistämisen vuoksi. Komissio
esittää näin ollen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen vuonna 2010, 
samaan aikaan kun se esittää 
väliarviointinsa, jotta budjettivallan 
käyttäjä voi päättää vuonna 2014 alkavalla 
ohjelmakaudella tarvittavasta rahoituksesta 
sekä kaikista järjestelmän julkiseen 
omistajuuteen ja markkinoiden 
edistämiseen liittyvistä mahdollisesti 
Euroopan yhteisölle koituvista velvoitteista.

Or. en

Perustelu

Mietinnössä mainittujen teknisten näkökohtien lisäksi on mainittava myös Galileoon liittyvät 
lainsäädäntöä, rahoitusta ja markkinoita koskevat näkökohdat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): David Hammerstein

Tarkistus 49
9 artikla

Käyttötuotot Tuotot
Järjestelmien käytöstä koituvat tuotot 
tuloutetaan Euroopan yhteisölle. Tuotot 
maksetaan yhteisön talousarvioon ja 
kohdennetaan Euroopan GNSS-ohjelmille. 
Jos kohdennettujen tuottojen määrä 
osoittautuu merkittävästi oletettua 
suuremmaksi, kohdentamisperiaatetta 
tarkastellaan uudelleen.

Järjestelmien käytöstä koituvat tuotot 
tuloutetaan Euroopan yhteisölle. Tuotot 
maksetaan yhteisön talousarvioon ja voidaan 
kohdentaa Euroopan GNSS-ohjelmille, 
mikäli neuvosto ja Euroopan parlamentti 
tämän hyväksyvät.

Yksityisen sektorin kanssa tehtävässä tai 
tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia 
tuottojen jakamista koskeva mekanismi.

Yksityisen sektorin kanssa tehtävässä tai 
tehtävissä sopimuksissa voidaan sopia 
tuottojen jakamista koskeva mekanismi.

Kaikissa yksityisen sektorin kanssa 
tehtävissä sopimuksissa voidaan myös 
määrätä Galileo-järjestelmän mukaisten 
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palvelujen tuottojen jakamista tai 
hintakattoa koskevista mekanismeista, jotta 
varmistetaan, että asiakkaat saavat 
korkealaatuisia palveluja kohtuuhintaisesti 
ja/tai jotta kehitetään liitteessä I 
tarkoitettuja uusia julkisia palveluja. 

Or. en

Perustelu

Nyt kun julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ei onnistunut, koska julkisella sektorilla 
oli vaikeuksia riskien omaksumisessa, ja kun otamme huomioon, että Galileo rahoitetaan nyt 
täysin julkisilla varoilla, on perusteltua odottaa, että suuri yleisö saa korkealaatuisia 
palveluja kohtuuhinnoilla. Tätä varten – ja markkina-analyysistä riippuen – voidaan harkita 
erilaisia sääntelymekanismeja tämän saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 50
10 artiklan 1 kohta

Ohjelmien julkinen hallinnointi perustuu 
periaatteeseen, jonka mukaan toimivalta 
jaetaan selkeästi Euroopan yhteisöä 
edustavan komission, Euroopan GNSS-
valvontaviranomaisen (jäljempänä 
'valvontaviranomainen') ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä.

Ohjelmien julkinen hallinnointi perustuu 
periaatteeseen, jonka mukaan toimivalta 
jaetaan selkeästi Euroopan yhteisöä 
edustavan komission ja Euroopan 
avaruusjärjestön välillä.

Or. de

Perustelu

Kuten asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklassa säädetään, valvontaviranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on olla toimilupia myöntävä viranomainen yksityisiin yrityksiin 
nähden, joiden oli alun perin tarkoitus toteuttaa Galileo-ohjelmia. Yritysryhmittymän 
hajoamisen ja muutetun asetusehdotuksen jälkeen tämä tehtävä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
joten viranomainen on purettava. Komissio tai ESA voi ottaa hoitaakseen jäljelle jäävät 
tehtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 51
10 artiklan 2 kohta
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Euroopan yhteisöä edustavan komission 
tehtävänä on varmistaa ohjelmien 
toteuttaminen rajoittamatta kuitenkaan 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännösten 
soveltamista. Tätä tarkoitusta varten 
komissio perustaa tarkoituksenomaiset 
välineet, ja sille annetaan tehtävänsä
loppuunsaattamiseksi tarvittavat resurssit. 
Komissio voi pyytää apua riippumattomilta 
asiantuntijoilta ohjelmien hallinnoinnin 
seurannassa. Se voi myös pyytää apua 
jäsenvaltioiden asiantuntijoilta ja suorittaa 
rahoitus- tai teknisluontoisia tarkastuksia.

Euroopan yhteisöä edustavan komission 
tehtävänä on varmistaa ohjelmien 
toteuttaminen rajoittamatta kuitenkaan 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännösten 
soveltamista. Tätä tarkoitusta varten 
komissio perustaa tarkoituksenomaiset 
välineet, ja sille annetaan tehtäviensä
loppuunsaattamiseksi tarvittavat resurssit ja 
oikeudet. Se voi myös pyytää apua 
jäsenvaltioiden asiantuntijoilta ja suorittaa 
rahoitus- tai teknisluontoisia tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

On syytä mainita, että tarvittavien resurssien myöntäminen komissiolle ei yksin riitä vaan että 
komissio saattaa tarvita myös oikeuksia tehtäviensä täyttämistä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 52
12 artikla

12 artikla Poistetaan.
Valvontaviranomaisen asema

Valvontaviranomaisen on annettava 
tukensa komissiolle kaikissa ohjelmien 
elementeissä, joissa komissio pyytää sen 
apua, sanotun rajoittamatta asetuksessa 
(EY) N:o 1321/2004 sille osoitettuja 
tehtäviä. Se vastaa niiden varojen 
hallinnoinnista ja varojen käytön 
valvonnasta, jotka Euroopan yhteisö on 
sille ohjelmien vuoksi osoittanut. Nämä 
varat annetaan valvontaviranomaisen 
käyttöön toimivallan siirtämistä koskevalla 
päätöksellä asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännösten 
mukaisesti.
Edellisessä kohdassa tarkoitetun 
toimivallan siirtämistä koskevan päätöksen 
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perusteella komissio tekee 
valvontaviranomaisen kanssa toimivallan 
siirtämistä koskevan sopimuksen. 
Toimivallan siirtämistä koskevassa 
sopimuksessa vahvistetaan 
valvontaviranomaiselle osoitettujen varojen 
hallinnan yleiset ehdot sekä toteutettavat 
toimet, niihin liittyvä rahoitus, 
hallintomenettelyt ja seuranta- ja 
valvontatoimenpiteet.

Or. de

Perustelu

Kuten asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklassa säädetään, valvontaviranomaisen 
pääasiallisena tehtävänä on olla toimilupia myöntävä viranomainen yksityisiin yrityksiin 
nähden, joiden oli alun perin tarkoitus toteuttaa Galileo-ohjelmia. Yritysryhmittymän 
hajoamisen ja muutetun asetusehdotuksen jälkeen tämä tehtävä ei kuitenkaan ole tarpeen, 
joten viranomainen on purettava. Komissio tai ESA voi ottaa hoitaakseen jäljelle jäävät 
tehtävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Tarkistus 53
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Julkisia hankintoja koskevat periaatteet 

Galileon käyttöönottovaiheessa
Galileon käyttöönottovaiheessa julkisia 
hankintoja koskevat yhteisön säännöt 
sisältävät seuraavat periaatteet:
a) kaikkien osioiden kilpailuttaminen 
yhden menettelyn puitteissa siten, että mikä 
tahansa oikeussubjekti tai ryhmän osana 
olevat oikeussubjektit voivat tarjoutua 
tärkeimpien hankintojen tekijäksi enintään 
kahteen kuudesta keskeisestä työosiosta;
b) vähintään 40 prosenttia toimien 
kokonaisarvosta teetetään alihankintoina 
kilpailutuksen perusteella eri tasoilla 
muissa yrityksissä kuin niissä, jotka 
kuuluvat ryhmiin, joiden osapuolet toimivat 
tärkeimpien hankintojen tekijöinä missä 
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tahansa keskeisessä työosiossa.

Or. es

Perustelu

Asetuksella on säänneltävä noudatettavaa hankintapolitiikkaa. Lisäksi liitteeseen I olisi 
sisällytettävä työosiot, joita hankintasopimus koskee ja joihin sovelletaan alihankintojen 
40 prosentin osuutta koskevaa sääntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 54
13 artiklan 2 kohta

Sopimuksessa vahvistetaan Euroopan 
avaruusjärjestölle osoitettujen varojen 
hallinnan yleiset ehdot, toteutettavat toimet, 
niihin liittyvä rahoitus, hallintomenettelyt, 
seuranta- ja valvontatoimenpiteet, 
sopimuksen puutteelliseen noudattamiseen 
sovellettavat toimenpiteet sekä aineellisten 
ja aineettomien hyödykkeiden omistamista 
koskevat järjestelyt.

Monivuotisessa sopimuksessa vahvistetaan 
Euroopan avaruusjärjestölle osoitettujen 
varojen hallinnan yleiset ehdot, toteutettavat 
toimet (esimerkiksi suunnitelma 
järjestelmän asteittaisesta käyttöönotosta), 
niihin liittyvä rahoitus, hallintomenettelyt, 
seuranta- ja valvontatoimenpiteet, 
sopimuksen puutteelliseen noudattamiseen 
sovellettavat toimenpiteet sekä kaikkien 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
omistamista koskevat järjestelyt.

Or. en

Perustelu

On tärkeää mainita, että Galileo rakennetaan ja otetaan käyttöön asteittain. EGNOS-
järjestelmän ja muiden monimutkaisten järjestelmien tavoin kyseinen järjestelmä on 
toimintakunnossa vasta sen jälkeen kun useita tietokoneohjelmia on otettu käyttöön ja 
muutoksia tehty niin, että Galileo on täysin toimintakykyinen ja asianomainen sertifiointi on 
saatu päätökseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky

Tarkistus 55
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Monivuotisen sopimuksen on 
sisällettävä myös seuraavat määräykset:
a) Euroopan avaruusjärjestö noudattaa 
julkisia hankintoja koskevia yhteisön 
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sääntöjä;
b) Euroopan avaruusjärjestö varmistaa 
asiaa koskevan avoimen ja oikea-aikaisen 
tiedonsaannin ja tiedottaa selkeästi 
voimassa olevista hankintoja koskevista 
säännöistä, valintakriteereistä ja muista 
asianomaisista seikoista;
c) monivuotisen sopimuksen mukaisissa 
julkisissa hankinnoissa pyritään avoimiin 
osallistumismahdollisuuksiin ja 
oikeudenmukaiseen kilpailuun koko 
teollisuuden toimitusketjussa ja 
rohkaisemaan yksityissektorin toimijoiden 
tasapainoista osallistumista kaikissa 
jäsenvaltioissa; Euroopan avaruusjärjestö 
välttää määräävien asemien luomista tai 
vahvistamista;
d) Euroopan avaruusjärjestö jaottelee 
infrastruktuuriin liittyvät sopimukset 
tärkeimpiä osa-alueita koskeviin 
sopimuksiin ja täydentäviin 
työsopimuksiin;
e) vähintään kahteen tarjoukseen 
perustuvaa hankintamenettelyä käytetään 
aina kun se on mahdollista, jotta voidaan 
vähentää teknisiä ja teollisia riskejä sekä 
riippuvuutta ja parantamaan ohjelmien 
kustannusten ja aikataulujen yleistä 
hallintaa;
f) jos ei ole mahdollista käyttää vähintään 
kahteen tarjoukseen perustuvaa 
hankintamenettelyä, sopimuksessa 
määrätään, että hankintasopimuksen tekijä 
noudattaa alihankintoja koskevien 
sopimusten tekemisessä julkisia hankintoja 
koskevia yhteisön sääntöjä ja tässä 
artiklassa säädettyjä tavoitteita; 
pääurakoitsijan tekemien
alihankintasopimusten soveltamisala ja 
arvo sisältyvät varsinaiseen 
hankintasopimukseen, jos on kyse yhden 
ainoan tarjouksen perusteella tehtävästä 
hankintasopimuksesta;
g) sopimuksista neuvoteltaessa Euroopan 
avaruusjärjestö ottaa asianmukaisesti 
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huomioon Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheiden aikaiset päätökset, 
investoinnit ja saavutukset, mikäli ne ovat 
merkityksellisiä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 56
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

Monivuotisen sopimuksen on myös 
sisällettävä seuraavat määräykset:
a) Euroopan avaruusjärjestö noudattaa 
julkisia hankintoja koskevia yhteisön 
sääntöjä.
b) Euroopan avaruusjärjestö varmistaa 
asiaa koskevan avoimen ja oikea-aikaisen 
tiedonsaannin ja tiedottaa yksiselitteisesti 
voimassa olevista hankintoja koskevista 
säännöistä, valintakriteereistä ja muista 
asianomaisista seikoista.
c) Monivuotisen sopimuksen mukaisissa 
julkisissa hankinnoissa pyritään avoimiin 
osallistumismahdollisuuksiin ja 
oikeudenmukaiseen kilpailuun koko 
teollisuuden toimitusketjussa ja 
rohkaisemaan yksityissektorin toimijoiden 
tasapainoista osallistumista kaikissa 
jäsenvaltioissa. Euroopan avaruusjärjestö 
välttää määräävien asemien luomista tai 
vahvistamista.
d) Euroopan avaruusjärjestö jaottelee 
infrastruktuuriin liittyvät sopimukset 
tärkeimpiä osa-alueita koskeviin 
sopimuksiin ja täydentäviin työsopimuksiin.
e) Vähintään kahteen tarjoukseen 
perustuvaa hankintamenettelyä käytetään 
aina kun se on mahdollista, jotta voidaan 
vähentää teknisiä ja teollisia riskejä sekä 
riippuvuutta ja parantaa ohjelmien 
kustannusten ja aikataulujen yleistä 
hallintaa. Jos hyväksytyksi tulee yhteisön 
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ulkopuolisessa maassa toimiva yritys, 
toisen yrityksen on oltava Euroopan 
unionista, ja sen on saatava 
samansuuruinen osuus sopimuksesta.
f) Jos ei ole mahdollista käyttää vähintään 
kahteen tarjoukseen perustuvaa 
hankintamenettelyä, sopimuksessa 
määrätään, että hankintasopimuksen tekijä 
noudattaa alihankintoja koskevien 
sopimusten tekemisessä julkisia hankintoja 
koskevia yhteisön sääntöjä ja tässä 
artiklassa säädettyjä tavoitteita.
Pääurakoitsijan tekemien 
alihankintasopimusten soveltamisala ja 
arvo ilmoitetaan varsinaisessa 
hankintasopimuksessa, jos on kyse yhden 
ainoan tarjouksen perusteella tehtävästä 
hankintasopimuksesta.
g) Sopimuksista neuvoteltaessa Euroopan 
avaruusjärjestö ottaa asianmukaisesti 
huomioon Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheiden aikaiset päätökset, 
investoinnit ja saavutukset, mikäli ne ovat 
merkityksellisiä.

Or. de

Perustelu

Die gemeinschaftlichen Rechtvorschriften über öffentliche Aufträge müssen angewendet 
werden. Offener Zugang und fairer Wettbewerb sind in der gesamten industriellen Lieferkette 
zu gewährleisten, damit die Bildung von Monopolen verhindert wird. Bei den 
Ausschreibungen im Rahmen des Programms ist ein Ansatz erforderlich, mit dem eine 
ausgewogene Beteiligung europäischer Unternehmen sichergestellt wird, weil sie bereits in 
der Entwicklungsphase wertvolles Know-how erworben haben. In allen Mitgliedstaaten 
müssen die Akteure und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich an den Ausschreibungen im Rahmen von Galileo zu beteiligen. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 57
13 artiklan 2 a kohta (uusi)
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Monivuotisen sopimuksen on sisällettävä 
myös seuraavat määräykset:
a) Euroopan avaruusjärjestö noudattaa 
julkisia hankintoja koskevia yhteisön 
sääntöjä;
b) Euroopan avaruusjärjestö varmistaa 
ohjelman kokonaissuunnitelmaa, 
välitavoitteita (ts. ohjelman eri vaiheita) 
sekä niiden toteuttamista koskevan 
avoimen ja oikea-aikaisen tiedonsaannin; 
Euroopan avaruusjärjestö huolehtii ennen 
kaikkea siitä, että hankintoja koskevista 
säännöistä, valintakriteereistä ja kaikista 
muista asianomaisista seikoista saadaan 
selkeää tietoa;
c) monivuotisen sopimuksen mukaisissa 
julkisia hankintoja koskevissa 
sopimuksissa pyritään varmistamaan 
ohjelman jatkuvuus, hyödyntämään 
aikaisempia saavutuksia, varmistamaan 
asianmukainen riskinhallinta sekä avoimet
osallistumismahdollisuudet ja 
oikeudenmukainen kilpailu koko 
teollisuuden toimitusketjussa ja 
rohkaisemaan yksityissektorin toimijoiden 
tasapainoista osallistumista kaikissa 
jäsenvaltioissa; Euroopan avaruusjärjestö 
välttää määräävien asemien luomista tai
vahvistamista ja varmistaa toimitukset 
pitkällä aikavälillä, teollisuuden 
kilpailukyvyn, mahdollisimman korkeat 
tekniset standardit ja parhaimmat 
mahdolliset ratkaisut;
d) Euroopan avaruusjärjestö jaottelee 
infrastruktuuriin liittyvät sopimukset 
tärkeimpiä osioita ja täydentäviä työosioita 
koskeviin sopimuksiin;
e) rinnakkaista, vähintään kahteen 
tarjoukseen perustuvaa hankintamenettelyä 
käytetään aina kun se on mahdollista, jotta 
voidaan vähentää teknisiä ja teollisia 
riskejä sekä riippuvuutta ja parantaa 
ohjelmien kustannusten ja aikataulujen 
yleistä hallintaa sekä vähentää ohjelmien 
riskejä;
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f) jos ei ole mahdollista käyttää vähintään 
kahteen tarjoukseen perustuvaa 
hankintamenettelyä, sopimuksessa 
määrätään, että hankintasopimuksen tekijä 
noudattaa alihankintoja koskevien 
sopimusten tekemisessä julkisia hankintoja 
koskevia yhteisön sääntöjä ja tässä 
artiklassa säädettyjä tavoitteita;
g) sopimuksista neuvoteltaessa Euroopan 
avaruusjärjestö ottaa asianmukaisesti 
huomioon aikaisemmat, Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmien määrittely- ja 
kehittämisvaiheiden aikana tehdyt yhteisön 
ja Euroopan avaruusjärjestön päätökset, 
investoinnit ja saavutukset;
h) Euroopan avaruusjärjestö järjestää 
hallintonsa niin, että sen päätöksenteko ja 
raportointi on nopeaa ja tehokasta.

Or. en

Perustelu

Liikenneneuvoston päätöslauselmassa varmistetaan ohjelman jatkuvuus, kustannustehokkuus, 
pitkän aikavälin näkymät, korkeatasoinen suorituskyky ja laatu samalla kun riskit pidetään 
kohtuullisissa rajoissa.

Sekaannusten välttämiseksi on tärkeää tehdä selväksi, että ainoastaan joko yhteisön ja/tai 
Euroopan avaruusjärjestön asianmukaisesti rahoittamien sekä EGNOS- että Galileo-
ohjelmien aikaisemmat tulokset otetaan huomioon. Muut aloitteet (ts. ne, joita kaksi edellä 
mainittua tahoa eivät ole rahoittaneet) voivat tehdä ohjelmista monimutkaisempia, 
riskialttiimpia ja aiheuttaa lisäkustannuksia sekä saada aikaan epäasianmukaisia vääristymiä 
neuvoston edellyttämissä kilpailuissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Den Dover

Tarkistus 58
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

Monivuotisen sopimuksen on sisällettävä 
myös seuraavat määräykset:
a) Euroopan avaruusjärjestö noudattaa 
julkisia hankintoja koskevia yhteisön 
sääntöjä;
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b) Euroopan avaruusjärjestö varmistaa 
asiaa koskevan avoimen ja oikea-aikaisen 
tiedonsaannin ja tiedottaa selkeästi 
voimassa olevista hankintoja koskevista 
säännöistä, valintakriteereistä ja muista 
asianomaisista seikoista;
c) monivuotisen sopimuksen mukaisissa 
julkisissa hankinnoissa pyritään avoimiin 
osallistumismahdollisuuksiin ja 
oikeudenmukaiseen kilpailuun koko 
teollisuuden toimitusketjussa ja 
rohkaisemaan yksityissektorin toimijoiden 
tasapainoista osallistumista kaikissa 
jäsenvaltioissa; Euroopan avaruusjärjestö 
välttää määräävien asemien luomista tai 
vahvistamista;
d) Euroopan avaruusjärjestö jaottelee 
infrastruktuuriin liittyvät sopimukset 
tärkeimpiä osioita ja täydentäviä työosioita 
koskeviin sopimuksiin;
e) rinnakkaista, vähintään kahteen 
tarjoukseen perustuvaa hankintamenettelyä 
käytetään aina kun se on mahdollista, jotta 
voidaan vähentää teknisiä ja teollisia 
riskejä sekä riippuvuutta ja parantaa 
ohjelmien kustannusten ja aikataulujen 
yleistä hallintaa;
f) jos ei ole mahdollista käyttää vähintään 
kahteen tarjoukseen perustuvaa 
hankintamenettelyä, sopimuksessa 
määrätään, että hankintasopimuksen tekijä 
noudattaa alihankintoja koskevien 
sopimusten tekemisessä julkisia hankintoja 
koskevia yhteisön sääntöjä ja tässä 
artiklassa säädettyjä tavoitteita; 
pääurakoitsijan tekemien 
alihankintasopimusten soveltamisala ja 
arvo sisältyy varsinaiseen 
hankintasopimukseen, jos on kyse yhden 
ainoan tarjouksen perusteella tehtävästä 
hankintasopimuksesta;
g) Euroopan avaruusjärjestö ottaa 
sopimuksia tehdessään asianmukaisesti 
huomioon Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheiden aikaiset päätökset, 
investoinnit ja saavutukset, mikäli ne ovat 
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merkityksellisiä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Umberto Guidoni

Tarkistus 59
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

Julkisissa hankinnoissa on pyrittävä 
avoimeen kilpailuun koko teollisuuden 
toimitusketjussa ja edistämään 
yksityissektorin, etenkin eri jäsenvaltioiden 
pk-yritysten, tasapainoista osallistumista 
siten, että vältetään määräävien asemien 
luomista tai vahvistamista.
On pyrittävä aina kun se on mahdollista 
tekemään hankintoja useammalta 
toimittajalta, jotta voidaan vähentää 
teknisiä ja teollisuusriskejä ja parantaa 
ohjelmien kustannusten ja 
toteutusaikataulujen yleistä hallintaa.

Or. it

Perustelu

On olennaista, että julkisia hankintoja koskevia yhteisön sääntöjä noudatetaan. On 
varmistettava vapaa ja reilu kilpailu koko teollisessa toimitusketjussa monopolien 
muodostumisen välttämiseksi. Ohjelmaan on sovellettava sellaista hankintoja koskevaa 
lähestymistapaa, jolla varmistetaan eurooppalaisen teollisuuden, etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tasapainoinen osallistuminen. Pk-yrityksillä on oltava 
mahdollisuus osallistua Galileo-tarjouskilpailuihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 60
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

Kaikkien jäsenvaltioiden sidosryhmien 
tasapainoinen osallistuminen varmistetaan 
hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi kaikkien 
jäsenvaltioiden sidosryhmillä, erityisesti 
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pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, on 
mahdollisuudet kehittämiseen ja 
innovaatioon Galileo-sopimusten ansiosta 
kertyneen taitotiedon pohjalta.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon Galileo-ohjelman koon ja yhteiskunnallisen merkityksen, Galileo-ohjelman 
julkisia hankintoja koskevien periaatteiden olisi edistettävä vapaata osallistumista ja reilua 
kilpailua koko teollisessa hankintaketjussa kaikissa jäsenvaltioissa. Erityisesti pk-yrityksillä 
pitäisi olla asianmukaiset mahdollisuudet kehittyä ja innovoida Galileo-sopimusten ansiosta. 
Esittelijä mainitsee tästä aivan asianmukaisesti tarkistuksen 16 perustelussa. Selkeyden ja 
avoimuuden vuoksi sidosryhmien, mukaan lukien pk-yritykset, tasapainoinen osallistuminen 
kaikissa jäsenvaltioissa, olisi selkeästi mainittava asetuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Den Dover

Tarkistus 61
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

Komissio seuraa ja arvioi Euroopan 
avaruusjärjestön hankintamenettelyjä, 
kilpailua ja asianomaisia EU-markkinoita 
ja raportoi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle näistä asioista 
neljännesvuosittain.

Or. en

Perustelu

Artiklassa ei vaadita komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Galileo-hankkeen tavanmukaisesta edistymisestä. Edellä mainitulla menettelyllä 
varmistetaan, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus seurata ja 
arvioida Galileo-hankkeen hankintamenettelyjä ja kantaa täysin jaettu poliittinen vastuunsa 
ohjelmasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vladimír Remek

Tarkistus 62
14 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
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päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Or. cs

Perustelu

Asetusehdotuksen mukaan Euroopan GNSS-ohjelmakomitean on annettava 
täytäntöönpanosääntöjä erityisesti hyväksymällä monivuotisia ja vuotuisia työohjelmia. 
Jäsenvaltioiden olisi osallistuttava mahdollisimman paljon näiden tärkeiden 
täytäntöönpanosääntöjen hyväksymiseen. Komiteamenettelyssä tähän soveltuu parhaiten 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa tarkoitettu valvonnan käsittävä sääntelymenettely. 
Yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen 
alalla annetulla asetuksella (EY) N:o 680/2007 perustettu komitea, joka päättää muun 
muassa Euroopan laajuisen liikenneverkon monivuotisista ja vuotuisista työohjelmista, on 
myös sääntelykomitea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Angelika Niebler

Tarkistus 63
14 artiklan 4 kohta

4. Valvontaviranomaisen hallintoneuvoston 
edustajat osallistuvat Euroopan GNSS-
ohjelmakomitean työhön. Euroopan 
avaruusjärjestön 
satelliittinavigointiohjelmien johtokomitean 
edustajat voivat myös osallistua Euroopan 
GNSS-ohjelmakomitean työhön sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin.

4. Euroopan avaruusjärjestön 
satelliittinavigointiohjelmien johtokomitean 
edustajat voivat myös osallistua Euroopan 
GNSS-ohjelmakomitean työhön sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin. 
Euroopan parlamentille myönnetään 
tarkkailijan asema.

Or. de

Perustelu

Ohjelmien merkityksen ja rahoitusvaikutusten vuoksi on välttämätöntä, että Euroopan 
parlamentin edustajat seuraavat Euroopan GNSS-ohjelmakomitean työtä. Näin turvataan 
paremmin tiedon kulku ja avoimuus suurelle yleisölle. Valvontaviranomaisen roolia olisi 
lisäksi pohdittava uudelleen nyt ehdotettavien toteutusta koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen yhteydessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Den Dover

Tarkistus 64
14 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
neljännesvuosittain Galileo-hanketta 
varten laadittujen ohjelmien konkreettisista 
saavutuksista, rahoitusvaikutuksista ja 
markkinamahdollisuuksista.

Or. en

Perustelu

Kyseisessä 4 artiklassa (uusi) ei vaadita komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle Galileo-hankkeen tavanmukaisesta edistymisestä. Edellä mainitulla menettelyllä 
varmistetaan, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus seurata ja 
arvioida Galileo-hankkeen hankintamenettelyjä ja kantaa täysin jaettu poliittinen vastuunsa 
ohjelmasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 65
Liite, Euroopan GNSS-ohjelmien tavoitteet, 2 luetelmakohta

• Tarjotaan ns. ihmishengen turvaava palvelu 
('Safety of Life Service', SoL), joka on 
tarkoitettu käyttäjille, joiden turvallisuus on 
olennainen, ja joka tyydyttää erityisesti 
ilmailun, merenkulun ja rautatieliikenteen 
tarpeet. Tällainen palvelu vastaa myös 
jatkuvuuden vaatimukseen ja kattaa 
integriteettitoiminnon, jolla voidaan 
varoittaa käyttäjiä järjestelmän 
toimintahäiriöistä.

• Tarjotaan ns. ihmishengen turvaava palvelu 
('Safety of Life Service', SoL), joka on 
tarkoitettu käyttäjille, joiden turvallisuus on 
olennainen, ja joka tyydyttää erityisesti 
ilmailun, merenkulun, rautatieliikenteen ja 
maantieliikenteen tarpeet. Tällainen palvelu 
vastaa myös jatkuvuuden vaatimukseen ja 
kattaa integriteettitoiminnon, jolla voidaan 
varoittaa käyttäjiä järjestelmän 
toimintahäiriöistä.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Tarkistus 66
Liite a (uusi)

Parlamentin tarkistukset

Liite a
Sopimusten rakenne

Tärkeimmät ESA:n sopimat 
työosiot*

Kuvaus

Järjestelmätyöosio

1.   Järjestelmäsuunnittelun 
tuki

Yhteisen teollisuusryhmän kanssa tehdään sopimus, jonka pohjalta tuetaan 
kaikkia järjestelmän suunnittelua koskevia valintoja ja päätöksiä. Tämä 
teollisuusryhmä tukee ESA:ta koko täytäntöönpanoprosessin ajan mukaan 
luettuina infrastruktuurin kaikkien osien järjestelmäkuvaukset, 
suorituskyvyn analysointi, testaaminen, varmennus ja validointi.

Työosioiden  toimittaminen

2.   Maan päällä sijaitsevan 
toimintainfrastruktuuri
n valmistuminen

Maan päällä sijaitsevan infrastruktuurin (navigaatiosignaalien ja -viestien 
lähettäminen) osien valmiiksi saattaminen kehitysvaiheen infrastruktuuria 
parantamalla ja lisälaitteistojen käyttöönotto, kunnes täysi toiminnallinen 
valmius saavutetaan. 

3.  Maan päällä sijaitsevan 
valvontainfrastruktuuri
n valmistuminen

Maan päällä sijaitsevan valvontainfrastruktuurin (navigaatiosignaalien ja -
viestien lähettäminen) osien valmiiksi saattaminen 
kehitysvaiheeninfrastruktuuria parantamalla ja lisälaitteistojen 
käyttöönotto, kunnes täysi toiminnallinen valmius saavutetaan. 

4.   Kaikkiaan 26 satelliittia
Satelliitit A
Satelliitit B

 Satelliitit C

Ensimmäiset 10–12 satelliittia. 
Toiset 6–8 satelliittia ryhmän A satelliittien lähettämisestä saatujen tulosten 
pohjalta. 
Kolmannet 6–8 satelliittia ryhmän B satelliittien lähettämisestä saatujen 
tulosten pohjalta.

5.   Kantoraketit
Sopimus laukaisupalveluista, joissa turvaudutaan kahteen tai mahdollisesti 
useampaan teknisesti itsenäiseen kantorakettityyppiin.

Toimintatyöosio

6.  Toiminta Toiminnasta tehdään sopimus operaattorin kanssa. Operaattori koordinoi 
kaikkea Galileon toimintaa navigoinnin asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi. Galileo-järjestelmän toimintojen käsite perustuu kahteen 
Galileo-satelliittivalvontakeskukseen (GCS/GMS), jotka sijaitsevat Fucinossa ja 
Oberpfaffenhofenissa sekä Madridissa olevaan turvallisuuskeskukseen (Safety-
of-Life Centre), joka toimii ympärivuorokautisesti joka päivä ja vastaa 
ihmishengen turvaamiseen liittyvistä multimodaalipalveluista ja -sovelluksista.
Turvallisuuskeskuksessa ovat tarvittavat moduulit järjestelmän eheyden, 
jatkuvuuden ja käytettävyyden asianmukaisen tason takaamiseksi. Järjestelmä 
perustuu GMS:ään (cold back-up mode) ja GCS:ään, jolla on samanlainen 
rakenne ja toiminnalliset ominaisuudet kuin muillakin GCS:illä.  Operaattorin 
tehtävänä on keskusten kautta saavuttaa tehtävien edellyttämä suorituskyky, 
valvoa operationaalista tilannetta ja varmistaa täydellisten maainfrastruktuurien 
ja niihin liittyvän tietoverkon ylläpito ja huolto.
Komissio panee merkille, että turvallisuuskeskus voi päättää tulla täysin 
vaatimukset täyttäväksi vastaavaksi Galileo-satelliittivalvontakeskukseksi, jonka 
omaisuus olisi yhteisön omaisuutta. Tämän muutoksen edellyttämät  investoinnit 
eivät aiheuttaisi lisämenoja vahvistettuun yhteisön talousarvioon, joka koskee 
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eurooppalaisia GNSS-ohjelmia vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana. Vaikka 
suunnitelma ei vaikuta Oberpfaffenhofenin ja Fucinon toimintaedellytyksiin, 
komissio kuitenkin varmistaa, että keskus vastaa toiminnallisesti täysin Galileo-
satelliittivalvontakeskusta vuoden 2013 loppuun mennessä, edellyttäen että se 
täyttää tarvittavat vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin keskuksiin, ja että se 
sisällytetään edellä mainittujen kolmen keskuksen Galileo-verkostoon.

*Jos työosioiden tai niihin kuuluvien osakokonaisuuksien toiminta ei ole tyydyttävä, tarvittavat mukautukset voidaan tehdä, ja 
jäljellä oleva työ voidaan mahdollisuuksien mukaan kilpailuttaa.

ESA:n sopimat lisätyöosiot Kuvaus

Testivastaanottimet Useiden valmistajien kanssa tehtävät sopimukset testivastaanottimien 
valmistamiseksi.

Palvelusopimukset Eri palveluntarjoajien ja keskusten, kuten aikapalvelun toimittajan, 
geodesiapalvelun toimittajan sekä etsintä- ja pelastustoiminnasta 
vastaavien kanssa tehtävät sopimukset kokonaisjärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.  

Infrastruktuurien toimittaminen Infrastruktuurit, jotka toimitetaan riippumatta edellä mainituista 
palvelusopimuksista, kuten Galileo-turvallisuusvalvontakeskus, jonka 
toiminnasta vastaa eurooppalaisen GNSS-järjestelmän 
valvontaviranomainen.

Komission sopima lisätyöosio Kuvaus

Tulosten mittaaminen Sopimus keskeisten tulosindikaattoreiden riippumatonta mittaamista 
varten

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään hyötyä siitä, että noudatettavan hankintapolitiikan yhteydessä viitataan eri 
osioiden väliseen työnjakoon, ellei määritellä sitä, mitä mainitut osiot sisältävät.


