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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta
(KOM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely – uudelleen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0535),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0477),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 6. syyskuuta 2005 vahvistetun kantansa1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0345/2007),

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 55 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0272.
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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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 yhteisön sääntöjen mukaisesti.
Tässä yhteydessä on otettava 
asianmukaisesti huomioon yhteisön 
lainsäädäntö ja jo sovitut investoinnit ja 
mahdolliset voimassaolevat sopimukset.

(19) Euroopan yhteisön olisi tehtävä
Euroopan avaruusjärjestön kanssa tämän 
teknisen osaamisen vuoksi monivuotinen 
sopimus, joka kattaisi ohjelmien 
toteuttamisen tekniset näkökohdat. Jotta 
Euroopan yhteisöä edustava komissio voisi 
käyttää valvontavaltaansa täysimääräisesti, 
sopimukseen olisi sisällyttävä yleiset 
ehdot, joiden mukaisesti Euroopan 
avaruusjärjestölle osoitettuja varoja 
hallinnoidaan.

Perustelu

Tätä tarkistusta olisi tarkasteltava asianomaisten 13 artiklaan esitettyjen tarkistusten 
pohjalta, erityisesti Euroopan avaruusjärjestön roolin ja sille asetettujen yhteisön varojen 
hallinnointiin liittyvien ehtojen kannalta. Katso myös kohta johdanto-osan kappale 19 a.

Tarkistus 2
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 aina kun 
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se on mahdollista vähintään kahden 
tarjouksen ja tavanomaisen 
tarjouskilpailumenettelyn perusteella, 
ellei tämä aiheuta lisäkustannuksia ja 
viivästyksiä sen vuoksi, että uusien 
toimittajien olisi mukautettava mallejaan 
ja tuotantomenetelmiään. Toimitusten 
”pullonkauloja” ja yhteen tarjoukseen 
perustuvia menettelyjä olisi kuitenkin 
vältettävä. Galileo-ohjelman määrittely- ja 
kehittämisvaiheiden aikaiset päätökset, 
investoinnit ja saavutukset olisi otettava 
huomioon seuraavassa 
tarjouskilpailuvaiheessa.

Perustelu

EY:n ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) välisen monivuotisen hankintasopimuksen olisi 
sisällettävä useita ESA:lle kuuluvia velvoitteita, jotka johtuvat ohjelmien julkisesta luonteesta 
ja julkisia hankintoja koskevista säännöistä. Tällä tarkistuksella sekä 13 artiklaan tehdyillä 
tarkistuksilla painotetaan sellaisia tavoitteita kuin tehokkuus, riippuvuuden vähentäminen ja 
riskien minimoiminen, sekä kriteereitä, joiden avulla pyritään muun muassa edistämään 
kilpailua, välttämään toimitusketjun pullonkauloja, viiveitä ja päällekkäistä työtä.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Euroopan parlamentti ja komissio 
ovat tehneet sopimuksen noudatettavasta 
menettelystä 28 päivänä heinäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen1999/468/EY1

mukaisesti, jossa määrätään 
yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä.
–––––––––––
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 
2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

Perustelu

Komission on tiedotettava Euroopan parlamentille komiteoiden menettelyistä ja 
varmistettava, että tietojen toimittamisjärjestelmä on avoin, että tiedot toimitetaan ajoissa ja 
että menettelyn eri vaiheet yksilöidään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan 
parlamentti ja komissio ovat tehneet keskinäisen sopimuksen noudatettavasta menettelystä.



PE396.800v01-00 8/16 PR\693920FI.doc

FI

Tarkistus 4
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.
Komission olisi siksi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
olemassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön tehtävistä tarpeellisista 
muutoksista.

Perustelu

Nykyistä lainsäädäntöä ei ole sitouduttu muuttamaan sitten kun käsiteltävänä oleva ehdotus 
on hyväksytty. Katso myös tarkistus 6 a artiklan (uusi) sisällyttämisestä.

Tarkistus 5
1 artiklan 3 a kohta (uusi)

Ohjelmien erityistavoitteet määritellään 
liitteessä.

Perustelu

Euroopan GNSS-järjestelmien ja -ohjelmien yleiset ja erityiset tavoitteet ovat tämän 
perussäädöksen olennaisia osatekijöitä. Erityistavoitteiden olisi siksi sisällyttävä tähän 
artiklaan.

Tarkistus 6
4 artiklan 4 kohta

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

4. Kolmannet maat voivat osallistua 
ohjelman lisärahoitukseen. Euroopan 
yhteisön kyseisten kolmansien maiden 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tekemissä sopimuksissa sovitaan niiden 
osallistumista koskevista ehdoista ja 
toimintatavoista.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään asianomaista menettelyä ja kunkin EU:n toimielimen 
roolia.

Tarkistus 7
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Varojen omistus

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

Perustelu

EGNOS-ohjelma olisi sisällytettävä kokonaisuudessaan satelliittinavigointijärjestelmän 
perusrakenteisiin ja tunnustettava sen toiseksi pilariksi. Euroopan yhteisön on siksi oltava 
kummankin järjestelmän omistaja.

Tarkistus 8
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä 
riippuu niiden hankintamenettelyiden ja 
sopimusneuvotteluiden tehokkuudesta, 
jotka liittyvät parasta hintalaatusuhdetta 
ja ehdotettujen ohjelma- aikataulujen 
noudattamista koskeviin kriteereihin, 
jotka komissio varmistaa.

Perustelu

Tarkistuksella sidotaan ohjelmien täytäntöönpanoon tarvittavien varojen määrä sekä 
hankintamenettelyt ja sopimusneuvottelut julkisten varojen hoidon tehokkuuteen.

Tarkistus 9
8 artiklan 4 kohta

4. Tämän artiklan 1 kohdassa mainitussa 
määrässä ei oteta huomioon 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, joita 

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

Euroopan yhteisön kannettaviksi saattaa 
koitua esimerkiksi järjestelmien 
omistamisen julkisen luonteen vuoksi. 
Komissio esittää näin ollen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
vuonna 2010, samaan aikaan kun se 
esittää väliarviointinsa, jotta 
budjettivallan käyttäjä voi päättää vuonna 
2013 alkavalla ohjelmakaudella 
tarvittavasta rahoituksesta sekä kaikista 
Euroopan yhteisölle järjestelmän 
julkisesta omistajuudesta mahdollisesti 
koituvista velvoitteista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan komissio seuraamaan ohjelmien täytäntöönpanossa 
saavutettua edistystä ja hyödyntämään vuoteen 2010 mennessä saatua kokemusta voidakseen 
arvioida tarkemmin suunnitelman mukaisesti vuonna 2013 alkavan käyttövaiheen aikana 
tarvittavat julkiset talousarviositoumukset.

Tarkistus 10
9 artiklan 2 kohta

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. 
Komissio esittää Euroopan GNSS-
ohjelmakomitealle ehdotuksen, jossa 
vahvistetaan kyseisen mekanismin 
täytäntöönpanoa koskevat periaatteet, 
velvoitteet ja ehdot. Ehdotus hyväksytään 
14 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission ehdottamaa tekstiä voidaan pitää epätäydellisenä. Tarkistuksella pyritään 
yksilöimään se menettely ja ne osa-alueet, joiden olisi sisällyttävä käyttöönottovaiheen aikana 
esitettävään lainsäädäntöehdotukseen, jotta varmistetaan kyseisen mekanismin käyttöönotto 
ajoissa käyttövaiheessa.
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Tarkistus 11
10 artiklan 2 kohta

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 tehtävänsä 
loppuunsaattamiseksi tarvittavat resurssit 
siten, että vältetään päällekkäisten 
rakenteiden ja toimintojen luomista. Se 
voi myös pyytää apua jäsenvaltioiden 
asiantuntijoilta ja suorittaa rahoitus- tai 
teknisluontoisia tarkastuksia.

Perustelu

Koska Euroopan GNSS-valvontaviranomaisen tehtävänä on yleisesti avustaa komissiota, se 
avustaa komissiota kaikissa täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Komissio voi lisäksi saada 
tukea jäsenvaltioiden asiantuntijoilta.

Tarkistus 12
10 a artikla (uusi)

10 a artikla
Ohjelmien turvallisuus

Euroopan GNSS-ohjelmakomitea 
varmistaa ohjelmien 
turvallisuusvaatimukset.
Jos järjestelmien toiminta aiheuttaa 
turvallisuusriskin Euroopan unionille tai 
jäsenvaltioille, noudatetaan yhteisen 
toiminnan 004/552/YUTP mukaisia 
menettelyjä.

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan Euroopan GNNS-ohjelmakomitean turvallisuusasioiden 
hallinnointia koskeva tehtävä ja menettelyt EU:n tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuden 
ollessa uhattuna.
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Tarkistus 13
11 artiklan 3 kohta

3. Komissio hyväksyy monivuotisen 
työohjelman ja sen mahdolliset
uudelleentarkastelut tämän asetuksen 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy monivuotisen 
työohjelman, vuotuiset työohjelmat ja 
täytäntöönpanosuunnitelmat sekä 
ohjelmiin liittyvän rahoituksen ja niihin 
liittyvät mahdolliset muutokset tämän 
asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Komissiolle annetaan lisää tehtäviä, jotka on tehtävä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus 14
11 artiklan 4 kohta

4. Muutokset liitteeseen 1 tekee komissio.
Tällaisilla toimilla muutetaan tämän 
asetuksen muita kuin olennaisia osia, ja 
niistä säädetään noudattaen 
sääntelymenettelyä ja 14 artiklan 
3 kohdassa vahvistettua valvontaa.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus liittyy 1 artiklaan tehtyyn tarkistukseen, joka koskee perussäädöksen olennaisia tai 
muita kuin olennaisia osia yhteisön lainsäädännön laatimista koskevan 11. joulukuuta 1998 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 15
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, niihin liittyvä rahoitus, 
hallintomenettelyt, seuranta- ja 
valvontatoimenpiteet, sopimuksen 
puutteelliseen noudattamiseen sovellettavat 
toimenpiteet sekä aineellisten ja 
aineettomien hyödykkeiden omistamista 
koskevat järjestelyt.
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Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 16
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 voimassa 
olevista hankintoja koskevista säännöistä, 
valintakriteereistä ja muista 
asianomaisista seikoista;
c) monivuotisen sopimuksen mukaisissa 
julkisissa hankinnoissa pyritään 
avoimeen ja reiluun 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 
kuitenkin 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 
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sopimusten tekemisessä julkisia 
hankintoja koskevia yhteisön sääntöjä ja 
tässä artiklassa säädettyjä tavoitteita;
alihankintasopimusten soveltamisala ja 
arvo sisältyy varsinaiseen 
hankintasopimukseen, 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.

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 tasapainoinen 
osallistuminen, koska sillä on jo kehittämisvaiheessa kerääntynyttä arvokasta tietotaitoa.
Kaikissa jäsenvaltioissa olevilla sidosryhmillä, erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, 
(pk-yritykset) on oltava mahdollisuus osallistua Galileo-tarjouskilpailuun.

Tarkistus 17
13 artiklan 3 kohta

Tätä sopimusta noudatettaessa tehtävissä 
julkisissa hankinnoissa on noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia yhteisön 
sääntöjä, sanotun rajoittamatta 
toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä 
Euroopan yhteisön ja väestön olennaisten 
turvallisuusintressien suojaamiseksi.
Julkiset hankinnat toteutetaan ohjelmien 
yhteisöinfrastruktuuria ja -luonnetta 
kunnioittaen.

Tätä monivuotista sopimusta 
noudatettaessa tehtävissä julkisissa 
hankinnoissa on noudatettava julkisia 
hankintoja koskevia yhteisön sääntöjä, 
sanotun rajoittamatta toimenpiteitä, jotka 
ovat välttämättömiä Euroopan yhteisön ja 
väestön olennaisten turvallisuusintressien 
suojaamiseksi ja jotka johtuvat ohjelmien 
strategisesta luonteesta ja viennin 
turvallisuutta ja valvontaa koskevista 
määräyksistä. Monivuotisen sopimuksen 
perusteella tehtyjen sopimusten 
tärkeimmät ehdot hyväksytään 14 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
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Perustelu

Katso edelliset perustelut.

Tarkistus 18
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio seuraa ja arvioi Euroopan 
avaruusjärjestön hankintamenettelyjä, 
kilpailukykyä ja asianomaisia EU-
markkinoita sekä raportoi niistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viivytyksettä.

Perustelu

Katso edelliset perustelut.

Tarkistus 19
14 artiklan 3 kohta

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5a artiklan 
1-4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklaa ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

Perustelu

Tarkistus on linjassa 20 a (uusi) johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen kanssa, joka 
koskee Euroopan parlamentin ja komission sopimusta valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn noudattamisesta.

Tarkistus 20
14 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Euroopan GNSS-ohjelmakomitea voi 
kutsua riippumattomia asiantuntijoita 
toteuttamaan ohjelmien rahoitusta 
koskevia ja teknisiä tarkastuksia.
Riippumattomat asiantuntijat voivat 
ehdottaa asianmukaisia toimia Euroopan 
GNSS-ohjelmakomitealle.
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Euroopan parlamentilla on oikeus 
nimittää riippumaton asiantuntija 
Euroopan GNSS-ohjelmakomiteaan 
ohjelmien seuraamista varten.

Perustelu

Koska parlamentilla ja neuvostolla on yhteinen poliittinen vastuu ohjelmasta ja koska 
ohjelma on luonteeltaan ainutlaatuinen, parlamentin on voitava seurata sen kehitystä. Tämä 
edellyttää riippumattomien asiantuntijoiden apua. Parlamentin ensimmäisessä Galileo-
ohjelmaa koskevassa mietinnössä vahvistettiin selkeästi parlamentin tarkkailija-asema 
Euroopan GNSS-ohjelmakomitean kokouksissa.

Tarkistus 21
14 artiklan 5 kohta

5. Euroopan yhteisön tekemissä 
sopimuksissa voidaan sopia kolmansien 
maiden tai kansainvälisten organisaatioiden 
osallistumisesta Euroopan GNSS-
ohjelmakomitean työhön sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin.

5. Euroopan yhteisön 4 artiklan 4 kohdan 
nojalla tekemissä sopimuksissa voidaan 
sopia kolmansien maiden tai 
kansainvälisten organisaatioiden 
osallistumisesta Euroopan GNSS-
ohjelmakomitean työhön sen 
työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin.

Perustelu

Katso 4 artiklan 4 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 22
Liite, 1 kohta

Euroopan GNSS-järjestelmät ja ohjelmat 
sekä niiden yleiset tavoitteet ja ohjelmien 
vaiheet on määritelty tämän asetuksen 1, 
3 ja 5 artiklassa.

Poistetaan.

Perustelu

Kohdan poistaminen perustuu 1 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.
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