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Muudatusettepanek 37
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kosmosejäätmed on muutunud kõige 
tõsisemaks ohuks kosmosetegevuste 
jätkusuutlikkusele. Seetõttu tuleks luua 
kosmose jälgimise ja seire (SST) 
toetusprogramm eesmärgiga toetada 
selliste teenuste väljatöötamist ja 
osutamist, mis hõlmavad kosmoseobjektide 
üle järelevalve tegemist ja nende objektide 
jälgimist, et ennetada kokkupõrgete 
tagajärjel kosmoseaparaatidele tekkivat 
kahju ning samuti hoida ära maapealsele 
infrastruktuurile või inimkonnale tekkiv 
kahju, mis kaasneks, kui kogu 
kosmoseaparaat või selle kosmosejäätmed 
taassiseneksid kontrollimatult Maa 
atmosfääri.

(5) Kosmosejäätmed on muutunud tõsiseks
ohuks kosmosetegevuste 
jätkusuutlikkusele. Seetõttu tuleks luua 
kosmose jälgimise ja seire (SST) 
toetusprogramm eesmärgiga toetada 
selliste teenuste väljatöötamist ja 
osutamist, mis hõlmavad kosmoseobjektide 
üle järelevalve tegemist ja nende objektide 
jälgimist, et ennetada kokkupõrgete 
tagajärjel kosmoseaparaatidele tekkivat 
kahju. Kosmosejäätmete levik avaldab 
mõju ka kontrollimatu taassisenemise 
esinemisele kosmoseobjektide ohu tõttu. 
Seetõttu on vaja võtta taassisenemise 
trajektooride ja teede 
kindlaksmääramiseks kasutusele SST 
teenus, et anda riikide valitsustele ja 
kodanikukaitse teenistustele vajalikku 
teavet.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kosmosejäätmed on muutunud kõige 
tõsisemaks ohuks kosmosetegevuste 
jätkusuutlikkusele. Seetõttu tuleks luua 
kosmose jälgimise ja seire (SST) 
toetusprogramm eesmärgiga toetada 

(5) Kosmosejäätmed on muutunud kõige 
tõsisemaks ohuks kosmosetegevuste 
jätkusuutlikkusele, parimate orbiidi 
asukohtade ja sagedusspektrite 
kättesaadavusele ning võimalustele 
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selliste teenuste väljatöötamist ja 
osutamist, mis hõlmavad kosmoseobjektide 
üle järelevalve tegemist ja nende objektide 
jälgimist, et ennetada kokkupõrgete 
tagajärjel kosmoseaparaatidele tekkivat 
kahju ning samuti hoida ära maapealsele 
infrastruktuurile või inimkonnale tekkiv 
kahju, mis kaasneks, kui kogu 
kosmoseaparaat või selle kosmosejäätmed 
taassiseneksid kontrollimatult Maa 
atmosfääri.

kosmoseaparaatide orbiidile saatmiseks. 
Seetõttu tuleks luua kosmose jälgimise ja 
seire (SST) toetusprogramm eesmärgiga 
toetada selliste teenuste väljatöötamist ja 
osutamist, mis hõlmavad kosmoseobjektide 
üle järelevalve tegemist ja nende objektide 
jälgimist, et ennetada kokkupõrgete 
tagajärjel kosmoseaparaatidele tekkivat 
kahju ning samuti hoida ära maapealsele 
infrastruktuurile või inimkonnale tekkiv 
kahju, mis kaasneks, kui kogu 
kosmoseaparaat või selle kosmosejäätmed 
taassiseneksid kontrollimatult Maa 
atmosfääri.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 911/2010 Maa seire Euroopa programmi 
(GMES) ja selle esialgsete toimingute 
kohta (2011–2013)13. 

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 911/2010 Maa seire Euroopa programmi 
(GMES) ja selle esialgsete toimingute 
kohta (2011–2013)13. 
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Taassisenemishoiatused on kasulikud ka 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele.

Taassisenemishoiatused on kasulikud ka 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele. Lisaks aitavad need 
teenused erakindlustusandjatel 
prognoosida satelliidi eluajal toimunud 
kokkupõrke tagajärjel tekkivaid 
võimalikke hüvitamiskohustusi.

__________________ __________________
12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1. 12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1.
13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1. 13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 911/2010 Maa seire Euroopa programmi 
(GMES) ja selle esialgsete toimingute 
kohta (2011–2013)13. 
Taassisenemishoiatused on kasulikud ka 
kodanikukaitsega tegelevatele 

(6) SST teenuste osutamisest saavad kasu 
kõik kosmosepõhiseid infrastruktuure 
omavad avalik-õiguslikud ja eraettevõtjad, 
sealhulgas Euroopa Liit, pidades silmas 
liidu kohustusi seoses ELi 
kosmoseprogrammidega – need on 
Euroopa Geostatsionaarne 
Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ja 
Galileo programm, mida rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusega (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta,12 ning 
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire 
programm (GMES), mis on ette nähtud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 911/2010 Maa seire Euroopa programmi 
(GMES) ja selle esialgsete toimingute 
kohta (2011–2013)13. Objektide Maa 
atmosfääri kontrollimatu taassisenemise 
ja prognoositava kokkupõrkeaja ja -
kohaga seotud hoiatused on kasulikud ka 
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riigiasutustele. kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele.

__________________ __________________
12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1. 12 ELT L 196, 27.4.2008, lk 1.
13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1. 13 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) SST teenused peaksid täiendama 
teadusuuringuid, mis on seotud 
kosmosepõhise infrastruktuuri kaitsmisega 
ja mis viiakse läbi [viide programmi 
„Horisont 2020” käsitlevale määrusele 
lisatakse siis, kui määrus on vastu võetud] 
alusel kehtestatud programmi "Horisont 
2020” raames, ning samuti peaksid need 
täiendama Euroopa Kosmoseagentuuri 
tegevust selles valdkonnas.

(7) SST teenused peaksid täiendama 
teadusuuringuid, mis on seotud 
kosmosepõhise infrastruktuuri kaitsmisega 
ja mis viiakse läbi [viide programmi 
„Horisont 2020” käsitlevale määrusele 
lisatakse siis, kui määrus on vastu võetud] 
alusel kehtestatud programmi „Horisont 
2020” raames, näiteks jälgimiseks 
kasutatavate optiliste lasertehnoloogiate
ning samuti Euroopa Kosmoseagentuuri 
tegevuse või muude rahvusvaheliste 
teadusuuringute edasiarendamiseks selles
valdkonnas. Lisaks peaksid need 
täiendama ELi juhtivaid 
kosmoseprogramme, st Copernicust ja 
Galileod, selle digitaalarengu tegevuskava 
ja teisi telekommunikatsiooni 
infrastruktuure, mis aitavad kaasa 
infoühiskonna saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) SST teenused peaksid täiendama 
teadusuuringuid, mis on seotud 
kosmosepõhise infrastruktuuri kaitsmisega 
ja mis viiakse läbi [viide programmi 
„Horisont 2020” käsitlevale määrusele 
lisatakse siis, kui määrus on vastu võetud] 
alusel kehtestatud programmi "Horisont 
2020” raames, ning samuti peaksid need 
täiendama Euroopa Kosmoseagentuuri 
tegevust selles valdkonnas.

(7) SST teenused peaksid täiendama 
teadusuuringuid, mis on seotud 
kosmosepõhise infrastruktuuri kaitsmisega 
ja mis viiakse läbi [viide programmi 
„Horisont 2020” käsitlevale määrusele 
lisatakse siis, kui määrus on vastu võetud] 
alusel kehtestatud programmi "Horisont 
2020” raames, ning samuti peaksid need 
täiendama Euroopa Kosmoseagentuuri 
praegust ja tulevast tegevust selles 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) SST toetusprogramm peaks täiendama 
ka kehtivaid leevendusmeetmeid, näiteks 
ÜRO suuniseid kosmosejäätmete 
vähendamiseks, või muid algatusi, näiteks 
liidu ettepanek võtta vastu 
avakosmosetegevuse rahvusvaheline 
tegevusjuhend.

(8) SST toetusprogramm peaks täiendama 
ka kehtivaid leevendusmeetmeid, näiteks 
ÜRO suuniseid kosmosejäätmete 
vähendamiseks, või muid rahvusvahelisi
algatusi, mis tagavad kosmose 
jätkusuutlikkuse, kindlad 
kosmosevaldkonna juhtimisstruktuurid 
ja/või üldise juurdepääsu, näiteks liidu 
ettepanek võtta vastu avakosmosetegevuse 
rahvusvaheline tegevusjuhend.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 
Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid14 ning 
mille liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees 
18. novembril 201115. SST teenuseid tuleks 
osutada ainult tsiviilotstarbel. Käesolevas 
otsuses ei tuleks käsitleda puhtalt sõjalisi
nõudeid.

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 
Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid14 ning 
mille liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees 
18. novembril 201115. SST teenuseid tuleks 
osutada ainult tsiviilotstarbel, kuid see ei 
tohiks piirata Euroopa Kaitseagentuuri 
(EDA) võimalusi nimetatud programmile 
kaasa aidata. Käesolevas otsuses ei tuleks 
käsitleda puhtalt sõjalisi nõudeid.

__________________ __________________
14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011. 14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011.
15 Vt nõukogu dokument 15715/11, 
24.10.2011.

15 Vt nõukogu dokument 15715/11, 
24.10.2011.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 
Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid14 ning 
mille liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees 
18. novembril 201115. SST teenuseid tuleks 
osutada ainult tsiviilotstarbel. Käesolevas 
otsuses ei tuleks käsitleda puhtalt sõjalisi 
nõudeid.

(9) Tsiviil- ja sõjalise valdkonna SSA 
kasutajanõuded määrati kindlaks komisjoni 
talituste töödokumendis, mis käsitleb 
Euroopa kõrgetasemelisi tsiviil- ja sõjalise 
valdkonna SSA kasutajanõudeid ning mille 
liikmesriigid kiitsid heaks nõukogu 
poliitika- ja julgeolekukomitees 
18. novembril 2011. SST teenuseid tuleks 
osutada ainult tsiviilotstarbel. Käesolevas 
otsuses ei tuleks käsitleda puhtalt sõjalisi 
nõudeid. Sõjaväe- või paralleelsete 
satelliitide kaitse on tsiviileesmärk.

__________________ __________________
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14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011. 14 SEK(2011) 1247 (lõplik), 12.10.2011.
15 Vt nõukogu dokument 15715/11, 
24.10.2011.

15 Vt nõukogu dokument 15715/11, 
24.10.2011.

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelisel partnerlusel ning selle käigus 
tuleks kasutada nii olemasolevaid kui ka 
tulevasi riiklikke eksperditeadmisi ja 
varasid, näiteks matemaatilise analüüsi ja 
modelleerimise alast oskusteavet ning 
maapealseid radareid või teleskoope, mille 
osalevad liikmesriigid on kättesaadavaks 
teinud. Omandiõigus ja kontroll 
liikmesriigi varade üle jääb vastavale 
liikmesriigile, kes vastutab jätkuvalt nende 
varade toimimise, hooldamise ja 
uuendamise eest.

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu, liikmesriikide ja 
ESA vahelisel partnerlusel ning selle 
käigus tuleks kasutada nii olemasolevaid 
kui ka tulevasi riiklikke ja ELi 
eksperditeadmisi ja varasid, näiteks 
matemaatilise analüüsi ja modelleerimise 
alast oskusteavet ning maapealseid 
radareid või teleskoope, mille osalevad 
liikmesriigid ja ESA on kättesaadavaks 
teinud. Omandiõigus ja kontroll 
liikmesriigi varade üle jääb vastavale 
liikmesriigile, kes vastutab jätkuvalt nende 
varade toimimise, hooldamise ja 
uuendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelisel partnerlusel ning selle käigus 
tuleks kasutada nii olemasolevaid kui ka 

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
ning asjaomaste ELi ja riiklike asutuste
vahelisel partnerlusel ning selle käigus 



PE523.078v01-00 10/39 AM\1009739ET.doc

ET

tulevasi riiklikke eksperditeadmisi ja 
varasid, näiteks matemaatilise analüüsi ja 
modelleerimise alast oskusteavet ning 
maapealseid radareid või teleskoope, mille 
osalevad liikmesriigid on kättesaadavaks 
teinud. Omandiõigus ja kontroll 
liikmesriigi varade üle jääb vastavale 
liikmesriigile, kes vastutab jätkuvalt nende 
varade toimimise, hooldamise ja 
uuendamise eest.

tuleks kasutada nii olemasolevaid kui ka 
tulevasi riiklikke eksperditeadmisi ja 
varasid, näiteks matemaatilise analüüsi ja 
modelleerimise alast oskusteavet ning 
maapealseid radareid või teleskoope, mille 
osalevad liikmesriigid on kättesaadavaks 
teinud. Omandiõigus ja kontroll 
liikmesriigi varade üle jääb vastavale 
liikmesriigile, kes vastutab jätkuvalt nende 
varade toimimise, hooldamise ja 
uuendamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelisel partnerlusel ning selle käigus 
tuleks kasutada nii olemasolevaid kui ka 
tulevasi riiklikke eksperditeadmisi ja 
varasid, näiteks matemaatilise analüüsi ja 
modelleerimise alast oskusteavet ning 
maapealseid radareid või teleskoope, mille 
osalevad liikmesriigid on kättesaadavaks 
teinud. Omandiõigus ja kontroll 
liikmesriigi varade üle jääb vastavale 
liikmesriigile, kes vastutab jätkuvalt nende 
varade toimimise, hooldamise ja 
uuendamise eest.

(10) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelisel partnerlusel ning selle käigus 
tuleks kasutada nii olemasolevaid kui ka 
tulevasi riiklikke eksperditeadmisi ja 
varasid, näiteks matemaatilise analüüsi ja 
modelleerimise alast oskusteavet ning 
maapealseid radareid või teleskoope, mille 
osalevad liikmesriigid ja ESA on 
kättesaadavaks teinud. Omandiõigus ja 
kontroll liikmesriigi ja ESA varade üle 
jääb vastavale liikmesriigile ja ESA-le, kes 
vastutab jätkuvalt nende varade toimimise, 
hooldamise ja uuendamise eest.

Or. en

Selgitus

ESA programmide raames väljatöötatud varade omanikuks on ESA kui organisatsioon ja 
mitte selle liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 49
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Liidu Võrgu- ja 
Infoturbeamet (ENISA) võiks samuti 
pakkuda täiendavat toetust võrkude ja 
süsteemide terviklikkuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 
teave võib mõjutada Euroopa Liidu või 
tema liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu 
tuleks SST sensorite võrgustiku loomisel ja 
käitamisel, SST andmete töötlemise ja 
analüüsimise suutlikkuse tagamisel ja SST 
teenuste osutamisel võtta arvesse 
asjakohaseid julgeolekukaalutlusi. 
Sellepärast tuleb käesoleva otsusega 
kehtestada üldsätted SST andmete ja teabe 
kasutamise ning turvalise vahetamise kohta 
liikmesriikide, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse ja SST teenuste 
kasutajate vahel. Peale selle peaksid 
Euroopa Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 
teave võib mõjutada Euroopa Liidu või 
tema liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu 
tuleks SST sensorite võrgustiku loomisel ja 
käitamisel, SST andmete töötlemise ja 
analüüsimise suutlikkuse tagamisel ja SST 
teenuste osutamisel võtta arvesse 
asjakohaseid julgeolekukaalutlusi. 
Sellepärast tuleb käesoleva otsusega 
kehtestada üldsätted SST andmete ja teabe 
kasutamise ning turvalise vahetamise kohta 
liikmesriikide, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse, ENISA, EDA ja SST 
teenuste kasutajate vahel. Peale selle 
peaksid Euroopa Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 
teave võib mõjutada Euroopa Liidu või
tema liikmesriikide julgeolekut. Seetõttu 
tuleks SST sensorite võrgustiku loomisel ja 
käitamisel, SST andmete töötlemise ja 
analüüsimise suutlikkuse tagamisel ja SST 
teenuste osutamisel võtta arvesse 
asjakohaseid julgeolekukaalutlusi. 
Sellepärast tuleb käesoleva otsusega 
kehtestada üldsätted SST andmete ja teabe 
kasutamise ning turvalise vahetamise kohta 
liikmesriikide, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskuse ja SST teenuste 
kasutajate vahel. Peale selle peaksid 
Euroopa Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

(12) Teatavate kosmoseobjektide laadi, 
spetsifikatsioone ja asukohta käsitlev täpne 
teave võib mõjutada Euroopa Liidu, tema 
liikmesriikide või isegi kolmandate riikide
julgeolekut. Seetõttu tuleks SST sensorite 
võrgustiku loomisel ja käitamisel, SST 
andmete töötlemise ja analüüsimise 
suutlikkuse tagamisel ja SST teenuste 
osutamisel võtta arvesse asjakohaseid 
julgeolekukaalutlusi. Sellepärast tuleb 
käesoleva otsusega kehtestada üldsätted 
SST andmete ja teabe kasutamise ning 
turvalise vahetamise kohta liikmesriikide, 
Euroopa Liidu Satelliidikeskuse ja SST 
teenuste kasutajate vahel. Peale selle 
peaksid Euroopa Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus kindlaks määrama 
koordineerimismehhanismid, mis on 
vajalikud SST toetusprogrammi 
turvalisusega seotud küsimuste 
käsitlemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nimetatud komitee soovitas luua 
riskijuhtimisstruktuuri eesmärgiga tagada, 
et SST toetusprogrammi rakendamisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse andmete 

(14) Nimetatud komitee soovitas luua 
riskijuhtimisstruktuuri eesmärgiga tagada, 
et SST toetusprogrammi rakendamisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse andmete 
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turvalisuse küsimusi. Selleks peaksid 
osalevad liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus välja töötama asjakohased 
riskijuhtimisstruktuurid ja -menetlused.

turvalisuse küsimusi. Selleks peaksid 
osalevad liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus välja töötama asjakohased 
riskijuhtimisstruktuurid ja -menetlused, 
kus ENISA-l on asjakohane roll võrkude 
ja infoturbe toetamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST 
toetusprogrammile antavad liidu rahalised 
vahendid tuleks leida ajavahemikku 2014–
2020 hõlmavas mitmeaastases 
finantsraamistikus ette nähtavate 
asjaomaste programmide alt.

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST 
toetusprogrammile antavate liidu rahaliste 
vahendite hulk peaks praeguste hindade 
juures olema maksimaalselt 70 miljonit 
eurot. See summa tuleks leida 
ajavahemikku 2014–2020 hõlmavas 
mitmeaastases finantsraamistikus 
kosmosepoliitikale pühendatud
programmide alt, st programmide 
EGNOS/Galileo ja Copernicus alt, ning 
eelistatult konkreetsete eelarveridade 
kaudu nende programmide raames.
Teatavatel juhtudel peaks olema võimalik 
anda rahalist toetust ka 
Sisejulgeolekufondist ja programmist 
„Horisont 2020”, kuid see peaks olema 
rangelt piiratud nende alusaktides 
sätestatud tegevustega, mis on seotud 
vastavalt kriitilise tähtsusega 
infrastruktuuri kaitse ning kosmose- ja 
turbealaste teadusuuringutega. Võimalusi 
liidu rahalise toetuse suurendamiseks 
tuleks otsida programmide Galileo ja 
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Copernicus alt.
__________________ __________________
18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST 
toetusprogrammile antavad liidu rahalised 
vahendid tuleks leida ajavahemikku 2014–
2020 hõlmavas mitmeaastases 
finantsraamistikus ette nähtavate 
asjaomaste programmide alt.

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST 
toetusprogrammile antavad liidu rahalised 
vahendid tuleks leida ajavahemikku 2014–
2020 hõlmavas mitmeaastases 
finantsraamistikus ette nähtavate 
asjaomaste programmide alt. Võimalusi 
liidu rahalise toetuse suurendamiseks 
võib lisaks programmile „Horisont 2020” 
(seoses teadusalaste aspektidega) otsida 
ka programmide Galileo ja Copernicus 
alt, tagades samal ajal, et nende 
programmide endi eesmärkide 
saavutamine ei ole seetõttu ohustatud.

__________________ __________________
18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 18 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesoleva programmi 
nõuetekohase kavandamise tagamiseks 
tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu 
õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290, et võtta 
vastu mitmeaastane tööprogramm. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm (edaspidi „SST 
toetusprogramm”) kehtestatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

Cassini kosmose jälgimise ja seire
toetusprogramm (edaspidi „Cassini
programm”) kehtestatakse ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.
(Käesolev muudatus kehtib seadusandlikus 
tekstis tervikuna; muudatusettepaneku 
vastuvõtmisel on vaja teha tehnilisi 
muudatusi kogu tekstis.)

Or. de

Selgitus

Galileo ja Copernicuse programmidele tuginedes tuleks kasutada raskesti arusaadava 
lühendi asemel nime. Nimi on antud itaalia-prantsuse astronoomi Cassini järgi. Muudatus 
kehtib kogu otsuses seal, kus seni on juttu SST toetusprogrammist.
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Muudatusettepanek 57
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Üldeesmärk

SST toetusprogramm aitab kaasa 
Euroopa ja riiklike 
kosmoseinfrastruktuuride ja -teenuste 
pikaajalise kättesaadavuse tagamisele, 
mille üldeesmärk on kindlustada Euroopa 
Liidule autonoomse kosmose seire 
süsteemi olemasolu, mis on hädavajalik 
Euroopa majanduse, ühiskonna ja 
kodanike julgeoleku tagamiseks, aidates 
peamiselt kaasa kosmosejäätmete leviku 
takistamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „kosmoseobjekt” – avakosmoses asuv 
mis tahes tehislik või looduslik objekt;

(1) „kosmoseobjekt” – avakosmoses asuv 
mis tahes tehislik objekt;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Vittorio Prodi



AM\1009739ET.doc 17/39 PE523.078v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kosmoseaparaat” – konkreetse 
otstarbega mis tahes tehislik 
kosmoseobjekt, sealhulgas tehissatelliidid;

(2) „kosmoseaparaat” – konkreetse 
otstarbega mis tahes tehislik 
kosmoseobjekt, sealhulgas tehis-, mini-, 
mikro-, nano- ja pikosatelliidid;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kosmoseaparaat” – konkreetse 
otstarbega mis tahes tehislik 
kosmoseobjekt, sealhulgas tehissatelliidid;

(2) „kosmoseaparaat” – konkreetse 
otstarbega mis tahes tehislik 
kosmoseobjekt, sealhulgas aktiivsed
tehissatelliidid;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „kosmosejäätmed” – kosmoseaparaat 
või selle osad, mis ei täida enam ühtegi 
konkreetset eesmärki, sealhulgas rakettide 
või tehissatelliitide osad, või mitteaktiivsed 
tehissatelliidid;

(3) „kosmosejäätmed” – kõik Maa orbiidil 
asuvad või Maa atmosfääri taassisenevad 
tehislikud objektid, sealhulgas 
kosmoseaparaadid või nende fragmendid 
ja elemendid, mis ei toimi või mis ei täida 
enam ühtegi konkreetset eesmärki, 
sealhulgas rakettide või tehissatelliitide 
osad, või mitteaktiivsed tehissatelliidid;
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Or. en

Muudatusettepanek 62
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „SST andmed” – kosmoseobjektide 
füüsikalised parameetrid, mis on saadud 
SST sensorite abil;

(5) „SST andmed” – kosmoseobjektide 
füüsikalised parameetrid, mis on saadud 
SST sensorite abil, või kosmoseobjektide 
orbitaalparameetrid, mis on saadud nende 
sensorite jälgimise tulemusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud SST 
suutlikkuse loomisele ning eelkõige 
järgmisi meetmeid:

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud 
kosmosekokkupõrgete ohu vähendamisele 
ja tagajärgede leevendamisele SST 
suutlikkuse loomise kaudu, ning eelkõige 
järgmisi meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud SST 
suutlikkuse loomisele ning eelkõige 
järgmisi meetmeid:

SST toetusprogrammi eesmärk on toetada 
meetmeid, mis on suunatud SST 
suutlikkuse loomisele, mis tagab Euroopa 
Liidule asjakohasel tasemel 
autonoomsuse, ning eelkõige järgmisi 
meetmeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 
seiret;

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine ning 
nimetatud võrgustiku edasiarendamine 
olemasolevate sensorite täiustamise või 
vajaduse korral uute sensorite loomise 
kaudu, eesmärgiga jälgida kosmoseobjekte 
täiesti sõltumatult ja teha nende üle seiret;

Or. fr

Selgitus

Andmete autonoomse kogumise tagamiseks on vaja täiustada olemasolevaid sensoreid ja 
võimaluse korral töötada välja uusi sensoreid.

Muudatusettepanek 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a



PE523.078v01-00 20/39 AM\1009739ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 
seiret;

(a) maapealsete või kosmosepõhiste 
Euroopa SST sensorite, sealhulgas nii 
riiklike kui ka ESA kaudu välja töötatud
sensorite võrgustikku hõlmava 
sensorifunktsiooni loomine ja toimimise 
tagamine eesmärgiga jälgida 
kosmoseobjekte ja teha nende üle seiret;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 
seiret;

(a) maapealsete või kosmosepõhiste 
riiklike sensorite võrgustikku hõlmava 
sensorifunktsiooni loomine ja toimimise 
tagamine eesmärgiga jälgida 
kosmoseobjekte ja teha nende üle seiret 
ning luua andmebaas saadud andmete 
töötlemiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite turvalist 
võrgustikku hõlmava sensorifunktsiooni 
loomine ja toimimise tagamine eesmärgiga 
jälgida kosmoseobjekte ja teha nende üle 
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seiret; seiret;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötlemisfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga töödelda ja 
analüüsida sensorite abil kogutud SST 
andmeid, sealhulgas sellise suutlikkuse 
loomine, mis võimaldab kosmoseobjekte 
avastada ja kindlaks määrata ning 
koostada neid käsitlev kataloog ja seda 
hallata;

(b) töötlemisfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga töödelda ja 
analüüsida SST andmeid, et koostada SST 
teave;

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenindusfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga osutada 
SST teenuseid kosmoseaparaatide 
operaatoritele ja riigiasutustele.

(c) teenindusfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga osutada 
artikli 4 lõikes 1 määratletud SST 
teenuseid artikli 4 lõikes 2 nimetatud 
üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenindusfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga osutada 
SST teenuseid kosmoseaparaatide 
operaatoritele ja riigiasutustele.

(c) teenindusfunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga osutada 
SST teenuseid kosmoseaparaatide 
operaatoritele, riigiasutustele ja 
kosmosealases tegevuses osalevatele 
eraõiguslikele üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon lisab esimeses lõigus sätestatud 
eesmärkide alusel mitmeaastasesse 
tegevusprogrammi erimeetmete kirjelduse 
koos rakendamise näidisajakava ja igaks 
meetmeks eraldatavate summadega.

Or. en

Selgitus

Eesmärgid on huvitavad ja suhteliselt selged, kuid konkreetsete meetmete, ajakava ja eelarve 
kasutamine on läbipaistmatu isegi ettevalmistavat laadi programmi jaoks.

Muudatusettepanek 73
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kosmoseaparaatide või (a) kosmoseaparaatide või 
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kosmoseaparaadi ja kosmosejäätmete 
vahelise kokkupõrke ohu hindamine ning 
kokkupõrke vältimiseks hoiatuste 
koostamine kosmoseaparaatide orbiidile 
saatmise ja orbiidil tegutsemise ajal;

kosmoseaparaadi ja kosmosejäätmete või 
kosmoseaparaadi ja kosmoseobjektide
vahelise kokkupõrke ohu hindamine ning 
kokkupõrke vältimiseks hoiatuste 
koostamine kosmoseaparaatide orbiidile 
saatmise ja orbiidil tegutsemise ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) orbiidil toimuvate plahvatuste, rikete 
või kokkupõrgete avastamine ja nende 
esinemise ohu hindamine;

(b) orbiidil toimuvate osadeks 
purunemiste, rikete või kokkupõrgete 
avastamine ja iseloomustamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kosmoseobjektide ja kosmosejäätmete 
Maa atmosfääri taassisenemisega seotud 
ohu hindamine ja hoiatused ning 
kokkupõrkeaja ja -koha prognoosimine.

(c) kosmoseobjektide ja kosmosejäätmete 
Maa atmosfääri kontrollimatu
taassisenemisega seotud ohu hindamine ja 
hoiatused ning kokkupõrkeaja ja -koha 
prognoosimine.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) orbiidi riskihinnangute koostamine 
kogu kosmoseaparaadi eluea jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. SST teenuseid osutatakse 
liikmesriikidele, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, avalik-
õiguslikele ja erasektoris tegutsevatele 
kosmoseaparaatide operaatoritele ning
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele. SST teenuseid osutatakse 
kooskõlas SST andmete ja teabe kasutamist 
ja vahetamist käsitlevate sätetega, mis on 
esitatud artiklis 9.

2. SST teenuseid osutatakse 
liikmesriikidele, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, avalik-
õiguslikele ja erasektoris tegutsevatele 
kosmoseaparaatide operaatoritele, 
kodanikukaitsega tegelevatele 
riigiasutustele ning kindlustusettevõtjatele, 
kui see on asjakohane. SST teenuseid 
osutatakse kooskõlas SST andmete ja teabe 
kasutamist ja vahetamist käsitlevate 
sätetega, mis on esitatud artiklis 9.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalevad liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus ja komisjon ei vastuta mis 
tahes kahju eest, mis tekib SST teenuste 
osutamises esinevate puudujääkide või 

välja jäetud
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teenuseosutamise katkemise, teenuste 
osutamisel esinevate viivituste või SST 
teenuste kaudu pakutava teabe ebatäpsuse 
tõttu.

Or. ro

Muudatusettepanek 79
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalevad liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus ja komisjon ei vastuta mis 
tahes kahju eest, mis tekib SST teenuste 
osutamises esinevate puudujääkide või 
teenuseosutamise katkemise, teenuste 
osutamisel esinevate viivituste või SST 
teenuste kaudu pakutava teabe ebatäpsuse 
tõttu.

3. Osalevad liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus, ENISA ja komisjon ei 
vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib SST 
teenuste osutamises esinevate 
puudujääkide või teenuseosutamise 
katkemise, teenuste osutamisel esinevate 
viivituste või SST teenuste kaudu pakutava 
teabe ebatäpsuse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. SST toetusprogrammi kaudu ei toetata 
uute SST sensorite väljatöötamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. SST toetusprogrammi kaudu ei toetata
uute SST sensorite väljatöötamist.

2. SST toetusprogrammi kaudu tuleks 
toetada uute SST sensorite väljatöötamist 
ja osaleda olemasolevate sensorite 
täiustamises.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) haldab SST toetusprogrammi jaoks 
leitavaid rahalisi vahendeid ja tagab SST 
toetusprogrammi rakendamise;

(a) haldab SST toetusprogrammi jaoks 
leitavaid rahalisi vahendeid ja tagab SST 
toetusprogrammi rakendamise, tagades 
samal ajal läbipaistvuse ja selguse 
erinevate rahastamisallikate puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab vastastikuse täiendavuse 
SST toetusprogrammi ja teadusuuringute 
vahel, mis on seotud kosmosepõhise 
infrastruktuuri kaitsmisega ja mis viiakse 
läbi [viide programmi „Horisont 2020” 
käsitlevale määrusele lisatakse siis, kui 
määrus on vastu võetud] alusel 
kehtestatud programmi „Horisont 2020” 
raames. Samuti lihtsustab komisjon selle 
vastastikust täiendavust muu Euroopa ja 
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rahvusvahelise tegevusega selles 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kehtestab koostöös Euroopa 
välisteenistusega vajalikud 
koordinatsioonimehhanismid, et tagada 
programmi turvalisus.

(c) kehtestab koostöös Euroopa 
välisteenistuse, Euroopa Kaitseagentuuri 
ja Euroopa Liidu Võrgu- ja 
Infoturbeametiga vajalikud 
koordinatsioonimehhanismid, et tagada 
programmi turvalisus.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) määrab kindlaks SST Euroopa 
teenuse juhtimis- ja andmepoliitika, täites 
aktiivset rolli konsortsiumi loomisel ja 
jälgides tähelepanelikult programmi 
tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamises osaleda soovivad 
liikmesriigid esitavad komisjonile taotluse, 
tõendades järgmiste kriteeriumide 
täitmist:

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamises osaleda soovivad 
liikmesriigid esitavad tõendid alljärgneva 
kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 87
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamises osaleda soovivad 
liikmesriigid esitavad komisjonile taotluse, 
tõendades järgmiste kriteeriumide täitmist:

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamises osaleda soovivad 
liikmesriigid esitavad komisjonile vahetult 
või konsortsiumi või liikmesriigi või 
rahvusvahelise ametiasutuse kaudu
taotluse, tõendades järgmiste kriteeriumide 
täitmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) neil on SST sensorid ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid või 
andmetöötlussuutlikkus;

(a) neil on suutlikkus tagada SST 
süsteemile mis tahes järgmine element:
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– SST sensorid ja nende toimimise 
tagamiseks piisavad tehnilised vahendid ja 
inimressursid või

– spetsiaalselt SST jaoks välja töötatud 
analüüsi- ja andmetöötlussuutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) neil on SST sensorid ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid või 
andmetöötlussuutlikkus;

(a) neil on SST sensorid või 
andmetöötlussuutlikkus ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) neil on SST sensorid ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid või 
andmetöötlussuutlikkus;

(a) neil on SST sensorid ja nende 
toimimise tagamiseks piisavad tehnilised 
vahendid ja inimressursid või 
andmetöötlussuutlikkus või nad toetavad 
SST programmi rahaliselt;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on koostatud tegevuskava artiklis 3 
sätestatud eesmärkide rakendamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 92
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada SST 
toetusprogrammist rahalist toetust. 
Komisjon avaldab liikmesriikide 
nimekirja oma veebisaidil ja ajakohastab 
seda.

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada SST 
toetusprogrammist rahalist toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada SST 
toetusprogrammist rahalist toetust. 
Komisjon avaldab liikmesriikide nimekirja 
oma veebisaidil ja ajakohastab seda.

4. Lõikes 1 sätestatud kriteeriumid täitnud 
liikmesriikidel, kes on artiklis 10 osutatud 
kokkuleppe osalised, on õigus saada SST 
toetusprogrammist rahalist toetust. 
Komisjon avaldab liikmesriikide ja nende 
vastavate rahaliste toetuste nimekirja oma 
veebisaidil ja ajakohastab seda.
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Or. en

Muudatusettepanek 94
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe. Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus vastutab lõppkasutajatele 
vahendamise ülesannete täitmise eest. 
Nimetatud keskus töötab välja ja 
rakendab vahendeid SST andmete 
kogumiseks ja teenuste levitamiseks 
artikli 4 lõikes 2 määratletud üksuste 
hulgas.

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artiklis 3 sätestatud põhitegevuste
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust, 
tingimusel et sõlmitud on artiklis 10 
osutatud kokkulepe.

Euroopa Liidu Satelliidikeskus osaleb 
artikli 3 punktis c sätestatud eesmärgi 
rakendamises ning keskusel on õigus saada 
SST toetusprogrammist rahalist toetust 
ülemmäärani, tingimusel et sõlmitud on 
artiklis 10 osutatud kokkulepe.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST andmete ja teabe kasutamine ja 
vahetamine artiklis 3 osutatud eesmärkide 
rakendamiseks toimub järgmiste 
põhimõtete kohaselt:

SST andmete ja SST teabe kasutamine ja 
vahetamine artiklis 3 osutatud eesmärkide 
rakendamiseks toimub järgmiste 
põhimõtete kohaselt ning samuti võetakse 
vastu rakendusakt, millega täpsustatakse 
nende eesmärkide täitmiseks kasutatavad 
vahendid ning meetmed, mida tuleb 
rakendada asjaomaste kriteeriumide 
täitmise tagamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST andmete ja teabe kasutamine ja 
vahetamine artiklis 3 osutatud eesmärkide
rakendamiseks toimub järgmiste 
põhimõtete kohaselt:

SST andmete ja teabe kasutamine ja 
vahetamine artiklis 3 osutatud 
põhitegevuste rakendamiseks toimub 
järgmiste põhimõtete kohaselt:

Or. en

Muudatusettepanek 99
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele vastavad liikmesriigid ja
Euroopa Liidu Satelliidikeskus sõlmivad 
kokkuleppe, millega nähakse ette eeskirjad 
ja mehhanismid koostöö tegemiseks 
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamisel. Eelkõige sisaldab kõnealune 
kokkulepe järgmisi küsimusi käsitlevaid 
sätteid:

Liikmesriigid, Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus ja ENISA sõlmivad 
kokkuleppe, millega nähakse ette eeskirjad 
ja mehhanismid koostöö tegemiseks 
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
rakendamisel. Eelkõige sisaldab kõnealune 
kokkulepe järgmisi küsimusi käsitlevaid 
sätteid:

Or. en

Muudatusettepanek 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESA võib anda SST programmi rahalise 
toetuse selle kosmose olukorrast ülevaate 
saamise programmis (SSA programm) 
osalevate liikmesriikide nimel.

Or. en
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Selgitus

Kõikide materiaalsete ja immateriaalsete varade omanikuna ei vaja ESA oma SSA 
programmis osalevate liikmesriikide nõusolekut.

Muudatusettepanek 101
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

SST toetusprogrammile antavad liidu 
rahalised vahendid tuleks leida 
ajavahemikku 2014–2020 hõlmavas 
mitmeaastases finantsraamistikus ette 
nähtavate muude programmide alt 
täielikus kooskõlas nende õigusliku 
alusega.

ELi toetus SST toetusprogrammile 
ajavahemikus 2014–2020 on praeguste 
hindade juures maksimaalselt 70 miljonit 
eurot ning see tuleks leida peamiselt teises 
lõigus osutatud õigusaktide alusel loodud 
programmide alt ning seda võrdsetes 
kogustes.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […] Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta,21 artikkel 1, artikli 3 
punktid c ja d ning artikkel 4;

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […] Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta,21 artikkel 1, artikli 3 
punktid c ja d ning artikkel 4, seadmata 
seejuures ohtu programmide EGNOS ja 
Galileo täielikku toimimist.

__________________ __________________
21 KOM(2011) 814 (lõplik), 31.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

21 KOM(2011) 814 (lõplik), 31.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr [...], millega luuakse 
Copernicuse programm21a, artikli 5 
punkt c.

__________________ __________________
21a ELT L ....

Or. en

Muudatusettepanek 104
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr […], millega luuakse 
Copernicuse programm ja tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010, 
artikli 5 punkt c;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on nimetada programmid, millest on võimalik rahalisi 
vahendeid ümber paigutada, määramata siiski kindlaks protsendimäära, et tagada 
rahastamise paindlikkus.

Muudatusettepanek 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu otsus nr […], millega 
kehtestatakse raamprogrammi “Horisont 
2020” rakendamise eriprogramm,22

artikli 2 lõike 2 punktid b ja c, I lisa II osa 
punkti 1.6.2 alapunkt d ja I lisa III osa 
punkt 6.3.4;

(b) osa rahalisest toetusest võib piiratud 
ulatuses ja vastavalt nende alusaktidele 
otsida ka programmide alt, mis on loodud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr [...], millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend21a, artikli 3 lõike 2 
punkt b ja lõike 3 punkt e, ning nõukogu 
otsusega nr […], millega kehtestatakse 
raamprogrammi “Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm,22 artikli 2 
lõike 2 punktid b ja c, I lisa II osa 
punkti 1.6.2 alapunkt d ja I lisa III osa 
punkt 6.3.4;

__________________ __________________
21a ELT L ...

22 KOM(2011) 811 (lõplik), 30.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

22 KOM(2011) 811 (lõplik), 30.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr […], millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend,23 artikli 3 lõike 2 
punkt b ja lõike 3 punkt e.

välja jäetud

__________________
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23 KOM(2011) 753 lõplik, 15.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […], millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend,23 artikli 3 lõike 2 
punkt b ja lõike 3 punkt e.

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […], millega kehtestatakse Maa 
seire Euroopa programmi (Copernicus) 
rahastamine ja haldamine aastateks 
2014–2020, seadmata seejuures ohtu 
programmi täielikku toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
heaks iga-aastased eraldised vastavalt 
limiitidele, mis on tegevusele ette nähtud 
nende programmide kohaselt, millest 
rahalised vahendid on leitud.

2. Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
heaks iga-aastased eraldised vastavalt 
limiitidele, mis on tegevusele ette nähtud 
nende programmide kohaselt, millest 
rahalised vahendid on leitud. Võimalusi 
liidu rahalise toetuse suurendamiseks 
otsitakse programmide Galileo ja 
Copernicus alt.

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erasektori rahastamist otsitakse 
finantseerimisasutustest, millel on 
ilmselge huvi kosmoseaparaadi kaitsmise 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb järelevalvet SST 
toetusprogrammi rakendamise üle.

1. Komisjon teeb järelevalvet SST 
toetusprogrammi rakendamise üle ja 
teavitab igal aastal Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu selle tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ressursside kasutamise tulemuslikkus. (b) ressursside kasutamise tulemuslikkus, 
võttes eelkõige arvesse rahaliste vahendite 
eraldamist Euroopa Liidu 
Satelliidikeskusele.

Or. en
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