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Ændringsforslag 37
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rumskrot er blevet den alvorligste
trussel mod rumaktiviteters opretholdelse. 
Der bør derfor oprettes et støtteprogram for 
overvågning og sporing i rummet ("SST") 
med henblik på at støtte etablering og drift 
af tjenester til overvågning og undersøgelse 
af rumobjekter med henblik på at 
forebygge beskadigelse af rumfartøjer som 
følge af sammenstød samt at forebygge, at 
der forvoldes skade på jordinfrastruktur 
eller mennesker som følge af ukontrolleret 
genindtrængen af hele rumfartøjer eller 
rumskrot i Jordens atmosfære.

(5) Rumskrot er blevet en alvorlig trussel 
mod rumaktiviteters opretholdelse. Der bør 
derfor oprettes et støtteprogram for 
overvågning og sporing i rummet ("SST") 
med henblik på at støtte etablering og drift 
af tjenester til overvågning og undersøgelse 
af rumobjekter med henblik på at 
forebygge beskadigelse af rumfartøjer som 
følge af sammenstød. Spredningen af
rumskrot påvirker også forekomsten af 
farlig ukontrolleret genindtrængen af
rumobjekter. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at oprette en SST-
tjeneste med henblik på at kunne 
forudsige banerne og ruterne for 
genindtrængen, således at man kan give 
regeringer og civilbeskyttelsestjenester 
nyttige oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 38
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Rumskrot er blevet den alvorligste 
trussel mod rumaktiviteters opretholdelse. 
Der bør derfor oprettes et støtteprogram for 
overvågning og sporing i rummet ("SST") 
med henblik på at støtte etablering og drift 
af tjenester til overvågning og undersøgelse 
af rumobjekter med henblik på at 

(5) Rumskrot er blevet den alvorligste 
trussel mod rumaktiviteters opretholdelse, 
adgang til førsteklasses banepositioner og 
frekvensspektre og muligheder for 
opsendelse af rumfartøjer. Der bør derfor 
oprettes et støtteprogram for overvågning 
og sporing i rummet ("SST") med henblik 
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forebygge beskadigelse af rumfartøjer som 
følge af sammenstød samt at forebygge, at 
der forvoldes skade på jordinfrastruktur 
eller mennesker som følge af ukontrolleret 
genindtrængen af hele rumfartøjer eller 
rumskrot i Jordens atmosfære.

på at støtte etablering og drift af tjenester 
til overvågning og undersøgelse af 
rumobjekter med henblik på at forebygge 
beskadigelse af rumfartøjer som følge af 
sammenstød samt at forebygge, at der 
forvoldes skade på jordinfrastruktur eller 
mennesker som følge af ukontrolleret 
genindtrængen af hele rumfartøjer eller 
rumskrot i Jordens atmosfære.

Or. en

Ændringsforslag 39
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til 
fordel for alle offentlige og private 
operatører af rumbaserede infrastrukturer, 
herunder EU, i betragtning af dens ansvar 
for EU's rumprogrammer: Egnos (den 
europæiske geostationære navigations-
overlay-tjeneste) og Galileo, der 
gennemføres i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008 af 9. juli 2008 om den videre 
gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer
(Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. 
september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)13. Varsler om genindtrængen i 
atmosfæren vil også være nyttige for de 
nationale offentlige myndigheder med
ansvar for civilbeskyttelse.

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til 
fordel for alle offentlige og private 
operatører af rumbaserede infrastrukturer, 
herunder EU, i betragtning af dens ansvar 
for EU's rumprogrammer: Egnos (den 
europæiske geostationære navigations-
overlay-tjeneste) og Galileo, der 
gennemføres i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008 af 9. juli 2008 om den videre 
gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer
(Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. 
september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)13. Varsler om genindtrængen i 
atmosfæren vil også være nyttige for de 
nationale offentlige myndigheder med 
ansvar for civilbeskyttelse. Endvidere vil 
disse tjenester hjælpe private 
forsikringsselskaber med at vurdere det 
potentielle erstatningsansvar i forbindelse 
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med sammenstød i en satellits levetid.
__________________ __________________
12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1. 12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1.
13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1. 13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 40
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til 
fordel for alle offentlige og private 
operatører af rumbaserede infrastrukturer, 
herunder EU, i betragtning af dens ansvar 
for EU's rumprogrammer: Egnos (den 
europæiske geostationære navigations-
overlay-tjeneste) og Galileo, der 
gennemføres i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008 af 9. juli 2008 om den videre 
gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer
(Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. 
september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)13. Varsler om genindtrængen i 
atmosfæren vil også være nyttige for de 
nationale offentlige myndigheder med 
ansvar for civilbeskyttelse.

(6) Leveringen af SST-tjenester vil være til 
fordel for alle offentlige og private 
operatører af rumbaserede infrastrukturer, 
herunder EU, i betragtning af dens ansvar 
for EU's rumprogrammer: Egnos (den 
europæiske geostationære navigations-
overlay-tjeneste) og Galileo, der 
gennemføres i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
683/2008 af 9. juli 2008 om den videre 
gennemførelse af de europæiske 
satellitbaserede navigationsprogrammer
(Egnos og Galileo)12 og Copernicus/GMES 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. 
september 2010 om det europæiske 
jordovervågningsprogram (GMES) og dets 
første operationelle aktiviteter (2011-
2013)13. Varsler om ukontrolleret
genindtrængen i atmosfæren og 
forudsigelse af områder og tidsplan for 
nedslaget vil også være nyttige for de 
nationale offentlige myndigheder med 
ansvar for civilbeskyttelse.

__________________ __________________
12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1. 12 EUT L 196 af 27.4.2008, s. 1.
13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1. 13 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.
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Or. fr

Ændringsforslag 41
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement 
til 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] 
og Den Europæiske Rumorganisation 
ESA's aktiviteter på dette område.

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement 
til 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]
såsom udviklingen af optisk 
laserteknologi til sporing, og Den 
Europæiske Rumorganisation ESA's 
aktiviteter eller anden international 
forskning på dette område. De bør også 
være et supplement til Unionens 
flagskibsrumprogrammer, dvs. 
Copernicus og Galileo, EU-initiativet til 
en digital dagsorden og andre 
telekommunikationsinfrastrukturer, som 
bidrager til virkeliggørelsen af 
informationssamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement 
til forskningsaktiviteterne i relation til 
beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der 
udføres under Horisont 2020-programmet 
oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-

(7) SST-tjenesterne bør være et supplement 
til forskningsaktiviteterne i relation til 
beskyttelse af rumbaseret infrastruktur, der 
udføres under Horisont 2020-programmet 
oprettet ved [henvisning til Horisont 2020-
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forordning indsættes, når den er vedtaget] 
og Den Europæiske Rumorganisation 
ESA's aktiviteter på dette område.

forordning indsættes, når den er vedtaget] 
og Den Europæiske Rumorganisation 
ESA's nuværende og fremtidige aktiviteter 
på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 43
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) SST-støtteprogrammet bør også 
supplere eksisterende afbødende 
foranstaltninger, såsom De Forenede 
Nationers ("FN's") retningslinjer for 
nedbringelse af mængden af rumskrot og 
andre initiativer som f.eks. EU's forslag om 
et internationalt adfærdskodeks for 
aktiviteter i det ydre rum.

(8) SST-støtteprogrammet bør også 
supplere eksisterende afbødende 
foranstaltninger, såsom De Forenede 
Nationers ("FN's") retningslinjer for 
nedbringelse af mængden af rumskrot og 
andre internationale initiativer til sikring 
af bæredygtighed i rummet, gode 
strukturer for rumforvaltning og/eller 
universel adgang, som f.eks. EU's forslag 
om et internationalt adfærdskodeks for 
aktiviteter i det ydre rum.

Or. en

Ændringsforslag 44
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev 
fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument
"European Space Situational Awareness 
high-level civil-military user 
requirements14, som blev vedtaget af 
medlemsstaterne i Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. 

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev 
fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument
"European Space Situational Awareness 
high-level civil-military user 
requirements14, som blev vedtaget af 
medlemsstaterne i Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. 
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november 201115. Leveringen af SST 
tjenester bør kun tjene civile formål. Rent 
militære krav bør ikke være omfattet af 
denne afgørelse.

november 201115. Leveringen af SST 
tjenester bør kun tjene civile formål, men 
dette bør ikke forhindre Det Europæiske 
Forsvarsagentur (EDA) i at bidrage til 
programmet. Rent militære krav bør ikke 
være omfattet af denne afgørelse.

__________________ __________________
14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011. 14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011.
15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 
24.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 
24.10.2011.

Or. en

Ændringsforslag 45
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev 
fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument
"European Space Situational Awareness 
high-level civil-military user
requirements"14, som blev vedtaget af 
medlemsstaterne i Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. 
november 201115. Leveringen af SST 
tjenester bør kun tjene civile formål. Rent 
militære krav bør ikke være omfattet af 
denne afgørelse.

(9) De civil-militære SSA-brugerkrav blev 
fastlagt i Kommissionens arbejdsdokument
"European Space Situational Awareness 
high-level civil-military user
requirements"14, som blev vedtaget af 
medlemsstaterne i Den Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitiske Komité i Rådet den 18. 
november 201115. Leveringen af SST 
tjenester bør kun tjene civile formål. Rent 
militære krav bør ikke være omfattet af 
denne afgørelse. Beskyttelse af militære 
eller dobbelte satellitter er en civil 
målsætning.

__________________
14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011. 14 SEK(2011) 1247 endelig af 12.10.2011.
15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 
24.10.2011.

15 Rådets dokument nr. 15715/11 af 
24.10.2011.

Or. fr
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Ændringsforslag 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU og
medlemsstaterne og anvende eksisterende 
og fremtidig national ekspertise og aktiver, 
såsom matematisk analyse og 
modelleringsknowhow, jordbaseret radar 
og teleskoper stillet til rådighed af de 
deltagende medlemsstater. 
Medlemsstaterne bevarer ejerskab og 
kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU, 
medlemsstaterne og ESA og anvende 
eksisterende og fremtidig national og 
europæisk ekspertise og aktiver, såsom 
matematisk analyse og 
modelleringsknowhow, jordbaseret radar 
og teleskoper stillet til rådighed af de 
deltagende medlemsstater og ESA. 
Medlemsstaterne bevarer ejerskab og 
kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.

Or. en

Ændringsforslag 47
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU og 
medlemsstaterne og anvende eksisterende 
og fremtidig national ekspertise og aktiver, 
såsom matematisk analyse og 
modelleringsknowhow, jordbaseret radar 
og teleskoper stillet til rådighed af de 
deltagende medlemsstater. 
Medlemsstaterne bevarer ejerskab og 
kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU og 
medlemsstaterne, og relevante EU-
agenturer og nationale agenturer, og
anvende eksisterende og fremtidig national 
ekspertise og aktiver, såsom matematisk 
analyse og modelleringsknowhow, 
jordbaseret radar og teleskoper stillet til 
rådighed af de deltagende medlemsstater. 
Medlemsstaterne bevarer ejerskab og 
kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.
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Or. en

Ændringsforslag 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU og 
medlemsstaterne og anvende eksisterende 
og fremtidig national ekspertise og aktiver, 
såsom matematisk analyse og 
modelleringsknowhow, jordbaseret radar 
og teleskoper stillet til rådighed af de 
deltagende medlemsstater. 
Medlemsstaterne bevarer ejerskab og 
kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.

(10) Driften af SST-tjenester bør være 
baseret på et partnerskab mellem EU og 
medlemsstaterne og anvende eksisterende 
og fremtidig national ekspertise og aktiver,
såsom matematisk analyse og 
modelleringsknowhow, jordbaseret radar 
og teleskoper stillet til rådighed af de 
deltagende medlemsstater og ESA. 
Medlemsstaterne og ESA bevarer ejerskab 
og kontrol over deres aktiver og forbliver 
ansvarlige for disses drift, vedligeholdelse 
og fornyelse.

Or. en

Begrundelse

ESA ejer som organisation, og ikke dens medlemsstater, de aktiver, der udvikles under ESA-
programmer.

Ændringsforslag 49
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) kan også 
yde supplerende støtte for at sikre nettenes 
og systemernes integritet.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Vittorio Prodi

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, ENISA, 
EDA 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.

Or. en

Ændringsforslag 51
Jean-Pierre Audy

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 

(12) Præcise oplysninger om visse 
rumobjekters karakter, specifikationer og 
lokalisering kan berøre EU's og 
medlemsstaternes eller endog tredjelandes
sikkerhed. Der bør derfor tages passende 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske 
Komité i Rådet anbefalede, at der oprettes 
en risikoforvaltningsstruktur for at sikre, at 
der tages behørigt hensyn til spørgsmål 
vedrørende datasikkerhed ved 
gennemførelsen af SST-støtteprogrammet. 
Med henblik herpå bør de relevante 
risikoforvaltningsstrukturer og -procedurer 
etableres af de deltagende medlemsstater 
og EUSC.

(14) Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske 
Komité i Rådet anbefalede, at der oprettes 
en risikoforvaltningsstruktur for at sikre, at 
der tages behørigt hensyn til spørgsmål 
vedrørende datasikkerhed ved 
gennemførelsen af SST-støtteprogrammet. 
Med henblik herpå bør de relevante 
risikoforvaltningsstrukturer og -procedurer 
etableres af de deltagende medlemsstater 
og EUSC, således at ENISA spiller en 
passende rolle med hensyn til at fremme 
nettenes og oplysningernes sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič



AM\1009739DA.doc 13/38 PE523.078v01-00

DA

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) SST-støtteprogrammet bør finansieres 
af EU i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 
om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget18. Det 
højeste beløb for midler til EU-
finansieringen af SST-støtteprogrammet
bør være 70 mio. EUR i løbende priser. 
De bør hovedsageligt hentes fra 
programmer for rumpolitik, der er omfattet 
af den flerårige finansielle ramme for 
2014-2020, dvs. Egnos og Galileo og 
Copernicus, fortrinsvis gennem specifikke 
budgetposter under disse programmer. I 
visse tilfælde bør støtte fra Fonden for 
Intern Sikkerhed og Horisont 2020-
programmet også være muligt, men den 
bør begrænses til foranstaltninger i 
henhold til deres basisretsakter relateret 
til beskyttelse af kritisk infrastruktur og 
rumfarts- og sikkerhedsforskning. Enhver 
stigning i EU-bidraget bør tilstræbes 
blandt Galileo- og 
Copernicusprogrammerne.

__________________ __________________
18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

af EU i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
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.
Enhver stigning i EU-bidraget kan, 
bortset fra Horisont 2020, hvad angår 
forskningsaspekter, tilstræbes også fra 
Galileo- og Copernicusprogrammerne, 
samtidig med at det sikres, at deres egne 
mål ikke bringes i fare.

__________________ __________________
18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at sikre en passende 
planlægning af programmet bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, for så 
vidt angår vedtagelsen af et flerårigt 
arbejdsprogram. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.
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Or. en

Ændringsforslag 56
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et støtteprogram for 
overvågning og sporing i rummet (i det 
følgende benævnt "SST") for perioden fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020.

Støtteprogrammet Cassini for overvågning 
og sporing i rummet (i det følgende 
benævnt "Cassini-programmet") oprettes
for perioden fra den 1. januar 2014 til den 
31. december 2020.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med programmerne Galileo og Copernicus bør der anvendes et navn i 
stedet for en forkortelse, der ikke er særlig logisk. Navnet henviser til den italiensk-franske 
astronom Cassini. Ændringen gælder for alle steder i beslutningen, hvor der hidtil har stået 
"SST-støtteprogrammet".

Ændringsforslag 57
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Overordnet mål

SST-støtteprogrammet bør bidrage til at 
sikre, at der på lang sigt findes 
europæiske og nationale 
ruminfrastrukturer og -tjenester med det 
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overordnede mål at forsyne Unionen med 
et uafhængigt system til rumovervågning, 
som er vigtigt for Europas økonomis, 
samfunds og borgeres sikkerhed, samtidig 
med at man især forhindrer spredning af 
skrot i rummet.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "rumobjekt": ethvert menneske- eller 
naturskabt objekt i det ydre rum

1) "rumobjekt": ethvert menneskeskabt
objekt i det ydre rum

Or. fr

Ændringsforslag 59
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "rumfartøj": ethvert menneskeskabt 
objekt, der tjener et specifikt formål, 
herunder satellitter

2) "rumfartøj": ethvert menneskeskabt 
objekt, der tjener et specifikt formål, 
herunder satellitter, minisatellitter, 
mikrosatellitter, nanosatellitter og 
picosatellitter

Or. en

Ændringsforslag 60
Jean-Pierre Audy
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "rumfartøj": ethvert menneskeskabt 
objekt, der tjener et specifikt formål, 
herunder satellitter

2) "rumfartøj": ethvert menneskeskabt 
objekt, der tjener et specifikt formål, 
herunder aktive satellitter

Or. fr

Ændringsforslag 61
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "rumskrot": rumfartøjer eller dele heraf, 
som ikke længere tjener specifikke formål, 
herunder dele af raketter eller satellitter, 
eller inaktive satellitter

3) "rumskrot": alle menneskeskabte 
objekter, herunder rumfartøjer eller
fragmenter og elementer heraf i jordens 
kredsløb, eller som trænger ind i jordens 
atmosfære igen, og som ikke fungerer 
eller ikke længere tjener specifikke formål, 
herunder dele af raketter eller satellitter, 
eller inaktive satellitter

Or. en

Ændringsforslag 62
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "SST-data": fysiske parametre for 
rumgenstande indhentet af SST-sensorer.

5) "SST-data": fysiske parametre for 
rumgenstande indhentet af SST-sensorer
eller kredsløbsparametre for rumobjekter, 
som er udledt af observationer af disse 
sensorer.
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Or. fr

Ændringsforslag 63
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med SST-støtteprogrammet er at 
støtte foranstaltninger, som tilsigter
etableringen af en SST-kapacitet, herunder 
især:

Formålet med SST-støtteprogrammet er at 
støtte foranstaltninger, som tilsigter en 
afbødning af risikoen og konsekvenserne 
af sammenstød i rummet ved at etablere
en europæisk SST-kapacitet, herunder 
især:

Or. en

Ændringsforslag 64
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Article 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med SST-støtteprogrammet er at 
støtte foranstaltninger, som tilsigter 
etableringen af en SST-kapacitet, herunder 
især:

Formålet med SST-støtteprogrammet er at 
støtte foranstaltninger, som tilsigter 
etableringen af en SST-kapacitet, som 
giver Unionen et passende 
uafhængighedsniveau, herunder især:

Or. fr

Ændringsforslag 65
Rachida Dati

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer til registrering og sporing af 
rumobjekter

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer og udvikling af dette net ved at 
forbedre eksisterende sensorer eller 
etablere nye sensorer, når dette er 
nødvendigt, til fuldstændig uafhængig
registrering og sporing af rumobjekter

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre de eksisterende sensorer og om muligt udvikle nye sensorer for 
at sikre en uafhængig tilvejebringelse af data.

Ændringsforslag 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer til registrering og sporing af 
rumobjekter

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede europæiske SST-sensorer, 
herunder både nationale sensorer og 
sensorer udviklet gennem ESA, til 
registrering og sporing af rumobjekter

Or. en

Ændringsforslag 67
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer til registrering og sporing af 
rumobjekter

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede nationale sensorer til 
registrering og sporing af rumobjekter og 
oprettelse af en database herfor

Or. fr

Ændringsforslag 68
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer til registrering og sporing af 
rumobjekter

a) etablering og drift af en sensorfunktion, 
som består af et sikkert net af jordbaserede 
og rumbaserede eksisterende nationale 
sensorer til registrering og sporing af 
rumobjekter

Or. en

Ændringsforslag 69
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) etablering og drift af en 
processeringsfunktion til bearbejdning og 
analyse af SST-data indhentet af sensorer, 
herunder kapacitet til at detektere og 
identificere rumobjekter og opbygge og 
opretholde et katalog over disse

b) etablering og drift af en 
processeringsfunktion til bearbejdning og 
analyse af SST-data for at kunne 
udarbejde SST-oplysninger

Or. fr
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Ændringsforslag 70
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) etablering og drift af en servicefunktion 
med henblik på levering af SST-tjenester 
til operatører af rumfartøjer og offentlige 
myndigheder.

c) etablering og drift af en servicefunktion 
med henblik på levering af SST-tjenester, 
som er fastlagt i artikel 4, stk. 1, til de 
enheder, der er omhandlet i artikel 4, stk.
2.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) etablering og drift af en servicefunktion 
med henblik på levering af SST-tjenester 
til operatører af rumfartøjer og offentlige 
myndigheder.

c) etablering og drift af en servicefunktion 
med henblik på levering af SST-tjenester 
til operatører af rumfartøjer, offentlige 
myndigheder og private virksomheder, der 
er involveret i rumaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 72
Vladimír Remek

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger på grundlag af 
målene i stk. 1 en flerårig arbejdsplan, 
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som indeholder en beskrivelse af de 
specifikke tiltag samt en vejledende 
tidsplan for gennemførelsen og en 
angivelse af det beløb, der tildeles til hvert 
tiltag.

Or. en

Begrundelse

Mål er interessante og relativt klare, men konkrete tiltag, tidsplaner og budgetbrug synes 
stadig at være uigennemskuelige selv for et forberedende program.

Ændringsforslag 73
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdering af risikoen for kollision 
mellem rumfartøjer eller mellem 
rumfartøjer og rumskrot og generering af 
kollisionsforebyggende varsler under 
opsendelse af rumfartøjer og i forbindelse 
med drift af rumfartøjer i kredsløb

a) vurdering af risikoen for kollision 
mellem rumfartøjer eller mellem 
rumfartøjer og rumskrot eller mellem 
rumfartøjer og rumobjekter og generering 
af kollisionsforebyggende varsler under 
opsendelse af rumfartøjer og i forbindelse 
med drift af rumfartøjer i kredsløb

Or. en

Ændringsforslag 74
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) detektering og risikovurdering af 
kredsløbsbaserede eksplosioner eller
desintegration eller sammenstød

b) detektering og karakterisering af 
fragmenteringer og kredsløbsbaseret
desintegration eller sammenstød

Or. fr
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Ændringsforslag 75
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) risikovurdering og varsling af 
genindtrængen i Jordens atmosfære af 
rumobjekter og rumaffald og forudsigelse 
af tid og sted for sammenstød.

c) vurdering af risikoen for ukontrolleret
genindtrængen i Jordens atmosfære af 
rumobjekter og rumaffald og forudsigelse 
af områder og tidsplan for nedslaget.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) risikovurderinger af kredsløb i hele 
rumfartøjets levetid.

Or. en

Ændringsforslag 77
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SST-tjenesterne skal ydes til 
medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, 
EEAS, offentlige og private operatører af 
rumfartøjer og offentlige myndigheder med 
ansvar for civilbeskyttelse. SST-tjenesterne 
skal ydes under overholdelse af 

2. SST-tjenesterne skal ydes til 
medlemsstaterne, Rådet, Kommissionen, 
EEAS, offentlige og private operatører af 
rumfartøjer, offentlige myndigheder med 
ansvar for civilbeskyttelse, og hvis det er 
relevant, forsikringsselskaber. SST-
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bestemmelserne i artikel 9 om brug og 
udveksling af SST-data og -oplysninger.

tjenesterne skal ydes under overholdelse af 
bestemmelserne i artikel 9 om brug og 
udveksling af SST-data og -oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 78
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater, EUSC og 
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlige 
for eventuelle skader, der skyldes 
manglende eller afbrudte SST-tjenester, 
forsinket levering heraf eller af 
unøjagtige oplysninger leveret gennem 
SST-tjenesterne.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 79
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater, EUSC og 
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlige 
for eventuelle skader, der skyldes 
manglende eller afbrudte SST-tjenester, 
forsinket levering heraf eller af unøjagtige 
oplysninger leveret gennem SST-
tjenesterne.

3. De deltagende medlemsstater, EUSC, 
ENISA og Kommissionen kan ikke holdes 
ansvarlige for eventuelle skader, der 
skyldes manglende eller afbrudte SST-
tjenester, forsinket levering heraf eller af 
unøjagtige oplysninger leveret gennem 
SST-tjenesterne.

Or. en

Ændringsforslag 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SST-støtteprogrammet skal ikke yde 
støtte til udvikling af nye SST-sensorer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. SST-støtteprogrammet skal ikke yde 
støtte til udvikling af nye SST-sensorer.

2. SST-støtteprogrammet kan yde støtte til 
udvikling af nye SST-sensorer eller deltage 
i forbedringen af eksisterende sensorer.

Or. fr

Ændringsforslag 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
samtidig med at der tilvejebringes 
gennemsigtighed og klarhed vedrørende 
de forskellige finansieringskilder

Or. en
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Ændringsforslag 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
andre europæiske og internationale 
aktiviteter på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 84
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) etablerer i samarbejde med EU-
Udenrigstjenesten, Det Europæiske 
Forsvarsagentur og Det Europæiske 
Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed de 
koordineringsmekanismer, der er 
nødvendige for programmets sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastlægger forvaltnings- og 
datapolitikken for den europæiske SST-
tjeneste ved at spille en aktiv rolle i 
oprettelsen af konsortiet og nøje overvåge 
aktiviteterne i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 86
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
gennemførelsen af målene i artikel 3, skal
indgive en ansøgning til Kommissionen, 
der påviser overensstemmelse med 
følgende kriterier:

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
gennemførelsen af målene i artikel 3, skal
dokumentere:

Or. en

Ændringsforslag 87
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
gennemførelsen af målene i artikel 3, skal 
indgive en ansøgning til Kommissionen, 
der påviser overensstemmelse med 
følgende kriterier:

1. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
gennemførelsen af målene i artikel 3, skal
direkte eller via et konsortium eller en 
offentlig national eller multinational 
enhed indgive en ansøgning til 
Kommissionen, der påviser 
overensstemmelse med følgende kriterier:
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Or. fr

Ændringsforslag 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejerskab af SST-sensorer og 
tilstrækkelige tekniske og menneskelige 
ressourcer til at drive disse eller besiddelse 
af dataprocesseringskapacitet

a) kapacitet til at levere et af følgende 
elementer til SST-systemet:

- SST-sensorer og tilstrækkelige tekniske 
og menneskelige ressourcer til at drive 
disse eller
- analyse- og dataprocesseringskapacitet, 
som er specielt beregnet til SST

Or. en

Ændringsforslag 89
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejerskab af SST-sensorer og 
tilstrækkelige tekniske og menneskelige 
ressourcer til at drive disse eller besiddelse 
af dataprocesseringskapacitet

a) ejerskab af SST-sensorer eller 
besiddelse af dataprocesseringskapacitet
og tilstrækkelige tekniske og menneskelige 
ressourcer til at drive disse

Or. en

Ændringsforslag 90
Vittorio Prodi
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Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ejerskab af SST-sensorer og 
tilstrækkelige tekniske og menneskelige 
ressourcer til at drive disse eller besiddelse 
af dataprocesseringskapacitet

a) ejerskab af SST-sensorer og 
tilstrækkelige tekniske og menneskelige 
ressourcer til at drive disse eller besiddelse 
af dataprocesseringskapacitet eller bidrag 
til et SST-program

Or. en

Ændringsforslag 91
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udarbejdelse af en handlingsplan for 
gennemførelsen af de i artikel 3 opstillede 
mål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 1, og som er parter i aftalen som 
omhandlet i artikel 10, kan komme i 
betragtning til finansiel støtte fra SST-
støtteprogrammet. Kommissionen 
offentliggør og opdaterer listen over disse 
medlemsstater på sit websted.

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 1, og som er parter i aftalen som 
omhandlet i artikel 10, kan komme i 
betragtning til finansiel støtte fra SST-
støtteprogrammet.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 1, og som er parter i aftalen som 
omhandlet i artikel 10, kan komme i 
betragtning til finansiel støtte fra SST-
støtteprogrammet. Kommissionen 
offentliggør og opdaterer listen over disse 
medlemsstater på sit websted.

4. Medlemsstater, der opfylder kriterierne i 
stk. 1, og som er parter i aftalen som 
omhandlet i artikel 10, kan komme i 
betragtning til finansiel støtte fra SST-
støtteprogrammet. Kommissionen 
offentliggør og opdaterer listen over disse 
medlemsstater på sit websted og deres 
respektive finansielle støtte.

Or. en

Ændringsforslag 94
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. EUSC varetager 
grænsefladefunktionerne med 
slutbrugerne. Det etablerer og indfører 
midler til indhentning af SST-data og 
distribution af tjenester hos de enheder, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Forslag til afgørelse
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

EU-Satellitcentret deltager i 
gennemførelsen af de vigtigste 
foranstaltninger i artikel 3 og kan komme 
i betragtning til finansiel støtte fra SST-
støtteprogrammet, hvis den i artikel 10 
omhandlede aftale indgås.

Or. en

Ændringsforslag 96
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Sajjad Karim

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anvendelse og udveksling af SST-data 
og -oplysninger i forbindelse med 
gennemførelsen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, gælder følgende 
regler:

For anvendelse og udveksling af SST-data 
og SST-oplysninger i forbindelse med 
gennemførelsen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, gælder følgende 
regler, og der skal udarbejdes en 
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gennemførelsesretsakt for at fastlægge, 
hvordan disse mål skal nås, og hvilke 
foranstaltninger der skal træffes, for at 
sikre opfyldelsen af de relevante kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For anvendelse og udveksling af SST-data 
og -oplysninger i forbindelse med 
gennemførelsen af de mål, der er 
omhandlet i artikel 3, gælder følgende 
regler:

For anvendelse og udveksling af SST-data 
og -oplysninger i forbindelse med 
gennemførelsen af de vigtigste 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
3, gælder følgende regler:

Or. en

Ændringsforslag 99
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der opfylder kriterierne 
i artikel 7, stk. 1, og EUSC indgår en 
aftale, der fastsætter regler og mekanismer 
for deres samarbejde ved gennemførelsen 
af målene i artikel 3. Aftalen skal især 
indeholde bestemmelser om følgende:

Medlemsstaterne, EUSC og ENISA indgår 
en aftale, der fastsætter regler og 
mekanismer for deres samarbejde ved 
gennemførelsen af målene i artikel 3. 
Aftalen skal især indeholde bestemmelser 
om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi
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Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESA kan bidrage til SST-programmet på 
vegne af de af dens medlemsstater, der 
deltager i programmet vedrørende 
kendskab til situationen i rummet (SSA-
programmet).

Or. en

Begrundelse

Da ESA ejer alle materielle og immaterielle aktiver, behøver den ikke en aftale med de af 
dens medlemsstater, der deltager i SSA.

Ændringsforslag 101
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Unionens højeste bidrag til SST-
støtteprogrammet skal være 70 mio. EUR 
for 2014-2020 i løbende priser, og det skal 
primært hentes i tilsvarende andele fra de
programmer, der er oprettet ved 
retsakterne omhandlet i andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om etablering og 
drift af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer21, artikel 1, artikel 3, 
litra c) og d), og artikel 4

a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om etablering og 
drift af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer21, artikel 1, artikel 3, 
litra c) og d), og artikel 4 uden at bringe 
Egnos- og Galileoprogrammernes fulde 
funktion i fare 

__________________ __________________
21 COM(2011)0814 af 31.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

21 COM(2011)0814 af 31.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...] om oprettelse af 
Copernicusprogrammet21a, artikel 5, litra 
c)

__________________ __________________
21a EUT L ....

Or. en

Ændringsforslag 104
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. […] om oprettelse af 
Copernicus-programmet og om ophævelse 
af forordning (EU) nr. 911/2020, artikel 
5, litra c)

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at benævne de programmer, hvorfra der kan hentes midler 
til finansiering, uden dog at fastlægge en procentsats for at sikre fleksibiliteten i forbindelse 
med finansieringen. 

Ændringsforslag 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Rådets afgørelse nr. […] om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 202022 - 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

b) en del af den finansielle støtte kan også 
i begrænset omfang og i 
overensstemmelse med basisretsakterne 
hentes fra de programmer, der er etableret 
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 Sikkerhed21a, artikel 
3, stk. 2, litra b), og stk. 3, litra e), og ved 
Rådets afgørelse nr. […] om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 202022 - 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

__________________ __________________
21a EUT L ...

22 COM(2011)0811 af 30.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

22 COM(2011)0811 af 30.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 Sikkerhed23, artikel 
3, stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

udgår

__________________
23 COM(2011)0753 af 15.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 107
Sajjad Karim

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 Sikkerhed23, artikel 
3, stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

c) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om
finansieringen og driften af det 
europæiske jordovervågningsprogram 
(Copernicus) for 2014-2020 uden at 
bringe programmets fulde funktion i fare.

Or. en

Ændringsforslag 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for de grænser, 
der er fastsat for denne aktivitet under de 
programmer, hvorfra der er hentet midler.
Enhver stigning i EU-bidraget tilstræbes 
blandt Galileo- og 
Copernicusprogrammerne. 

Or. en

Ændringsforslag 109
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Privat finansiering hentes fra 
finansieringsinstitutter med en påviselig 
interesse i beskyttelse af rumfartøjer.

Or. en

Ændringsforslag 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

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 underretter årligt 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 111
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) effektiv ressourceanvendelse. b) effektiv ressourceanvendelse, navnlig 
under hensyntagen til tilvejebringelse af 
midler til EUSC.

Or. en


