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KORT BEGRUNDELSE

Det foreslåede program har til formål at bidrage til opbygningen af en uafhængig europæisk 
kapacitet for overvågning og sporing i rummet (SST), der skal forebygge og overvåge den 
voksende risiko for kollision mellem ruminfrastrukturer og andre rumfartøjer eller rumaffald. 
Medlemsstaterne vil bidrage med deres egne sensorressourcer, og EU vil tilvejebringe en 
retlig ramme og yde et finansielt bidrag og dermed sikre tre hovedfunktioner: Sensornetværk, 
databehandling og brugerservice. Hovedsageligt på grund af den sikkerhedsmæssige 
dimension af SST-systemet vil programmet blive ledet af EU, og ikke af Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA).

Ordføreren foreslår at støtte dette strategiske projekt, der er medvirkende til uafhængighed og 
sikkerhed for store europæiske aktiver, ikke mindst under de to store EU-projekter 
Egnos/Galileo og Copernicus.

Det største problem er dog ifølge ordføreren finansieringen af SST-støtteprogrammet. Af 
udkastet til forordning fremgår det nemlig, at finansieringen skal hentes fra andre relevante 
programmer i fuld overensstemmelse med deres retsgrundlag. Men selvom Galileo, Horisont 
2020, Fonden for Intern Sikkerhed og Copernicus har været markeret for bidrag, omfatter 
udkastet til retsakt i sig selv endnu ikke Copernicus og præciserer ikke omfanget af disse 
respektive bidrag. Udkastet til retsakt indeholder ikke engang det beløb, der er nævnt i 
Kommissionens begrundelse, nemlig 70 mio. EUR over syv år. Endelig fastsættes fordelingen 
af EU-midler på tværs af de vigtigste forventede opgaver ikke præcist.

Ordføreren forsøger at afhjælpe disse mangler ved at indsætte et maksimumbeløb og sikre, at 
både Egnos/Galileo og Copernicus, som vil være blandt de største modtagere af SST-
kapacitet, også er dens primære bidragydere – mens andre programmer kun skal være 
sekundære. Brugen af Horisont 2020-midlerne bør især være strengt begrænset til dets egen 
opgave – rumfarts- og sikkerhedsforskning. Ordføreren foreslår også at indsætte en opdeling 
af midlerne i de tre vigtigste funktioner, der skal sikres gennem SST-programmet. Endelig bør
Kommissionen have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at afklare 
finansieringsordninger og prioriteter, samt om nødvendigt at afvige væsentligt fra den 
fastsatte opdeling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
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korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Præcise oplysninger om visse 
rumobjekters karakter, specifikationer og 
lokalisering kan berøre EU's og 
medlemsstaternes sikkerhed. Der bør 
derfor tages passende sikkerhedsmæssige 
hensyn i forbindelse med oprettelse og drift 
af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til 
processering og analyse af SST-data og 
leveringen af SST-tjenester. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte generelle 
bestemmelser om anvendelse og sikker 
udveksling af SST-data og -oplysninger 
mellem medlemsstaterne, EUSC og 
modtagerne af SST-tjenester i denne 
afgørelse. Endvidere bør Europa-
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten 
fastlægge de koordineringsmekanismer, 
der er nødvendige for at behandle 
spørgsmål i forbindelse med sikkerheden 
for SST-støtteprogrammet.

(12) Præcise oplysninger om visse 
rumobjekters karakter, specifikationer og 
lokalisering kan berøre EU's og 
medlemsstaternes sikkerhed. Der bør 
derfor tages passende sikkerhedsmæssige 
hensyn i forbindelse med oprettelse og drift 
af nettet af SST-sensorer, kapaciteten til 
processering og analyse af SST-data og 
leveringen af SST-tjenester. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte generelle 
bestemmelser om anvendelse og sikker 
udveksling af SST-data og -oplysninger 
mellem medlemsstaterne, EUSC og 
modtagerne af SST-tjenester i denne 
afgørelse. I denne forbindelse bør den 
eksisterende infrastruktur og ekspertise 
anvendes til at undgå dobbeltarbejde og 
skabe besparelser og synergier. Endvidere 
bør Europa-Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten fastlægge de 
koordineringsmekanismer, der er 
nødvendige for at behandle spørgsmål i 
forbindelse med sikkerheden for SST-
støtteprogrammet.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres 
af EU i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres 
af EU i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
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Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 
om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget18. Der bør 
hentes midler til EU-finansieringen af 
SST-støtteprogrammet fra relevante 
programmer, der er omfattet af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 
om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget18. Beløbet 
for EU-finansiering til SST-
støtteprogrammet bør være 70 mio. EUR i 
løbende priser. Der bør primært hentes 
midler fra programmerne dedikeret til
rumpolitik, der er omfattet af den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020, dvs.
Egnos/Galileo og Copernicus, fortrinsvis 
gennem specifikke budgetposter under 
disse programmer, idet det sikres, at deres 
egne målsætninger ikke bringes i fare. I 
visse tilfælde bør støtte fra Fonden for 
Intern Sikkerhed og Horisont 2020-
programmet også være muligt, men bør 
begrænses til foranstaltninger i henhold 
til deres basisretsakter relateret til 
beskyttelse af kritisk infrastruktur og hhv. 
rumfarts- og sikkerhedsforskning. Enhver 
stigning i EU-bidraget bør tilstræbes 
blandt Galileo- og Copernicus-
programmerne. 

______________ ________________
18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Af hensyn til klarhed og 
ansvarlighed bør dette maksimumbeløb 
opdeles i forskellige kategorier efter de 
mål, der er fastsat i denne forordning. 
Kommissionen bør være i stand til at 
omfordele midler fra et mål til et andet og 
bør gøre det via en delegeret retsakt, når 
afvigelsen overstiger fem procentpoint. 
Kommissionen vedtager også delegerede 
retsakter med angivelse af de 
finansieringsordninger og -prioriteter, der 



PE519.703v02-00 6/12 AD\1009831DA.doc

DA

skal afspejles i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen: 1. Kommissionen:
(a) forvalter de midler, der tilføres SST-
støtteprogrammet, og sikrer 
gennemførelsen af SST-programmet

(a) forvalter de midler, der tilføres SST-
støtteprogrammet, og sikrer 
gennemførelsen af SST-programmet, og 
samtidig sikre gennemsigtighed og 
klarhed med hensyn til de forskellige 
finansieringskilder

(b) træffer de nødvendige foranstaltninger 
til identificering, mindskelse og 
overvågning af risici forbundet med 
programmet

(b) træffer de nødvendige foranstaltninger 
til identificering, mindskelse og 
overvågning af risici forbundet med 
programmet

(c) etablerer i samarbejde med EU-
Udenrigstjenesten de 
koordineringsmekanismer, der er 
nødvendige for programmets sikkerhed.

(c) etablerer i samarbejde med EU-
Udenrigstjenesten de 
koordineringsmekanismer, der er 
nødvendige for programmets sikkerhed.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sikrer 
komplementariteten mellem SST-
støtteprogrammet og 
forskningsaktiviteterne i relation til 
beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, 
der udføres under Horisont 2020-
programmet oprettet ved [henvisning til 
Horisont 2020-forordning indsættes, når 
den er vedtaget]. Den skal også gøre det 
lettere at sikre komplementariteten med de 
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andre europæiske og internationale 
aktiviteter på dette område.

Begrundelse

Denne ændring vil medtage i lovteksten, hvad der er i øjeblikket kun er nævnt i 
betragtningerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-Satellitcentret deltager i 
gennemførelsen af målsætningen i artikel 
3, litra c), og kan komme i betragtning til 
finansiel støtte fra SST-støtteprogrammet, 
hvis den i artikel 10 omhandlede aftale 
indgås.

1. Med forbehold for en ændring i den 
grundlæggende retsakt, deltager EU-
Satellitcentret i gennemførelsen af 
målsætningen i artikel 3, litra c), og kan 
komme i betragtning til finansiel støtte fra 
SST-støtteprogrammet, hvis den i artikel 
10 omhandlede aftale indgås.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der bør hentes midler til EU-
finansieringen af SST-støtteprogrammet 
fra andre programmer, der er omfattet af 
den flerårige finansielle ramme for 2014-
2020, i fuld overensstemmelse med disses 
retsgrundlag. De relevante programmer,
hvorfra der vil kunne hentes midler til 
finansiering, omfatter de programmer, 
der er oprettet ved følgende retsakter:

1. Beløbet for EU-finansiering til SST-
støtteprogrammet bør være 70 mio. EUR 
for perioden 2014-2020 i løbende priser.
Der bør primært og i lige forhold hentes 
midler fra de programmer, der er oprettet 
ved følgende retsakter:

(a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om etablering og 
drift af de europæiske satellitbaserede 

(a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om etablering og 
drift af de europæiske satellitbaserede 
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navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, 
litra c) og d), og artikel 4

navigationssystemer, artikel 1, artikel 3, 
litra c) og d), og artikel 4

(aa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...] om oprettelse af 
Copernicus-programmet, artikel 5, litra 
c).

(b) Rådets afgørelse nr. […] om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), 
artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, 
punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, 
punkt 6.3.4

En del af bidraget kan også i begrænset 
omfang og i overensstemmelse med deres 
basisretsakter, hentes fra de programmer, 
der er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning EU nr. […] om et 
instrument for finansiel støtte til 
politisamarbejde, forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet samt 
krisestyring som en del af Fonden for 
Intern Sikkerhed, artikel 3, stk. 2., litra b)
og artikel 3, litra e), samt Rådets afgørelse 
nr. […] om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 -
rammeprogram for forskning og innovation
(2014-2020), artikel 2, stk. 2, litra b) og c), 
bilag I, del II, punkt 1.6.2, litra d), og bilag 
I, del III, punkt 6.3.4.

(c) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om et instrument 
for finansiel støtte til politisamarbejde, 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet samt krisestyring som en del 
af Fonden for Intern Sikkerhed, artikel 3, 
stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bevillinger skal dække målene som 
defineret i artikel 3 som følger:
(a) sensorfunktion [X]%
(b) processeringsfunktion [X]%
(c) servicefunktion [X]%.
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis det viser sig nødvendigt at afvige 
fra tildelingen til en specifik målsætning 
med mere end 5 procentpoint, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 14a for at ændre denne 
fordeling.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14a med 
angivelse af de finansieringsordninger og 
-prioriteter, der skal afspejles i 
arbejdsprogrammet i henhold til artikel 6. 
Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter inden for det første år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for de grænser, 

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for de grænser, 
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der er fastsat for denne aktivitet under de 
programmer, hvorfra der er hentet midler.

der er fastsat for denne aktivitet under de 
programmer, hvorfra der er hentet midler. 
Enhver stigning i EU-bidraget tilstræbes 
blandt Galileo- og Copernicus-
programmerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger 
implementeringen af SST-
støtteprogrammet. 

1. Kommissionen overvåger 
implementeringen af SST-
støtteprogrammet og orienterer årligt 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Den i artikel 11 omtalte beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter tillægges 
Kommissionen fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
3. Den i artikel 11 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 11 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 
to måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Begrundelse

Medtager relevante bestemmelser om delegerede retsakter.
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