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Tarkistus 37
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Avaruusromusta on tullut vakavin uhka 
avaruustoimintojen kestävyydelle. Sen 
vuoksi olisi perustettava avaruusvalvonnan 
ja -seurannan, jäljempänä ’SST’, 
tukiohjelma, jonka tavoitteena on perustaa 
ja tarjota palvelut, jotka muodostuvat 
avaruusesineiden valvonnasta ja 
seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään 
sekä törmäyksistä avaruusaluksille 
aiheutuvat vahingot että avaruusalusten
tai niiden romun valvomattomasta maan 
ilmakehään paluusta 
maainfrastruktuurille tai ihmisille 
aiheutuvat vahingot.

(5) Avaruusromusta on tullut vakava uhka 
avaruustoimintojen kestävyydelle. Sen 
vuoksi olisi perustettava avaruusvalvonnan 
ja -seurannan, jäljempänä ’SST’, 
tukiohjelma, jonka tavoitteena on perustaa 
ja tarjota palvelut, jotka muodostuvat 
avaruusesineiden valvonnasta ja 
seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään 
törmäyksistä avaruusaluksille aiheutuvat 
vahingot. Avaruusromun leviäminen 
vaikuttaa myös valvomattomaan maan 
ilmakehään paluuseen aiheuttamalla 
avaruusesineriskin. Siksi on aiheellista
ottaa käyttöön SST-palvelu, jolla voidaan 
ennakoida liikeratoja ja paluureittejä ja 
tarjota sen avulla hallituksille ja 
pelastuspalveluviranomaisille hyödyllisiä 
tietoja.

Or. fr

Tarkistus 38
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Avaruusromusta on tullut vakavin uhka 
avaruustoimintojen kestävyydelle. Sen 
vuoksi olisi perustettava avaruusvalvonnan 
ja -seurannan, jäljempänä ’SST’, 
tukiohjelma, jonka tavoitteena on perustaa 
ja tarjota palvelut, jotka muodostuvat 
avaruusesineiden valvonnasta ja 

(5) Avaruusromusta on tullut vakavin uhka 
avaruustoimintojen kestävyydelle, 
ensisijaisten kiertoratapaikkojen ja 
taajuusalueiden saatavuudelle sekä 
sopiville tilaisuuksille laukaista 
avaruusaluksia. Sen vuoksi olisi 
perustettava avaruusvalvonnan ja 
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seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään 
sekä törmäyksistä avaruusaluksille 
aiheutuvat vahingot että avaruusalusten tai 
niiden romun valvomattomasta maan 
ilmakehään paluusta maainfrastruktuurille 
tai ihmisille aiheutuvat vahingot.

-seurannan, jäljempänä ’SST’, tukiohjelma, 
jonka tavoitteena on perustaa ja tarjota 
palvelut, jotka muodostuvat 
avaruusesineiden valvonnasta ja 
seurannasta ja joilla pyritään ehkäisemään 
sekä törmäyksistä avaruusaluksille 
aiheutuvat vahingot että avaruusalusten tai 
niiden romun valvomattomasta maan 
ilmakehään paluusta maainfrastruktuurille 
tai ihmisille aiheutuvat vahingot.

Or. en

Tarkistus 39
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 
22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta 
koskevat varoitukset hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia.

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 
22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta 
koskevat varoitukset hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia. Lisäksi nämä palvelut 
auttavat yksityisiä vakuutuksenantajia 
arvioimaan mahdollisia vastuita
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törmäyksistä satelliitin käyttöiän aikana.
__________________ __________________
12 EUVL L 196, 27.4 2008, s. 1. 12 EUVL L 196, 27.4 2008, s. 1.
13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Tarkistus 40
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 
22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Ilmakehään paluuta 
koskevat varoitukset hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia.

(6) SST-palvelut hyödyttävät kaikkia 
julkisia ja yksityisiä 
avaruusinfrastruktuurin operaattoreita ja 
siten myös unionia, joka vastaa EU:n 
avaruusohjelmista. Tällaisia ohjelmia ovat 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 683/200812 täytäntöönpantavat 
Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä EGNOS ja 
Galileo sekä Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 
22 päivänä syyskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 911/201013 perustettu 
Copernicus/GMES. Valvomatonta 
ilmakehään paluuta koskevat varoitukset ja 
putoamisille arvioidut aikavyöhykkeet ja 
aikataulut hyödyttävät myös 
pelastuspalveluista vastaavia kansallisia 
viranomaisia.

__________________ __________________
12 EUVL L 196, 27.7.2008, s. 1. 12 EUVL L 196, 27.7.2008, s. 1.
13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.
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Or. fr

Tarkistus 41
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) SST-palveluilla olisi täydennettävä 
tutkimustoimia, jotka koskevat [reference 
to Horizon 2020 Regulation to be added 
once adopted] perustetun Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 
liittyviä toimia, sekä Euroopan 
avaruusjärjestön toimia tällä alalla.

(7) SST-palveluilla olisi täydennettävä 
tutkimustoimia, jotka koskevat [reference 
to Horizon 2020 Regulation to be added 
once adopted] perustetun Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 
liittyviä toimia, kuten optisen 
laserteknologian kehittäminen seurantaa 
varten, sekä Euroopan avaruusjärjestön tai 
muun kansainvälisen tutkimustahon
toimia tällä alalla. Lisäksi niiden olisi 
täydennettävä unionin avaruuden 
lippulaivaohjelmia, joita ovat muun 
muassa Copernicus ja Galileo, 
digitaalistrategia ja muut 
televiestintäinfrastruktuurit, joilla tuetaan 
tietoyhteiskunnan toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) SST-palveluilla olisi täydennettävä 
tutkimustoimia, jotka koskevat [reference 
to Horizon 2020 Regulation to be added 
once adopted] perustetun Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 

(7) SST-palveluilla olisi täydennettävä 
tutkimustoimia, jotka koskevat [reference 
to Horizon 2020 Regulation to be added 
once adopted] perustetun Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 
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liittyviä toimia, sekä Euroopan 
avaruusjärjestön toimia tällä alalla.

liittyviä toimia, sekä Euroopan 
avaruusjärjestön nykyisiä ja tulevia toimia 
tällä alalla.

Or. en

Tarkistus 43
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä 
myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
suuntaviivoja avaruusromun 
vähentämiseksi, ja muita aloitteita, kuten 
unionin ehdotusta ulkoavaruuden toimintaa 
koskeviksi kansainvälisiksi 
käytännesäännöiksi.

(8) SST-tukiohjelmalla olisi täydennettävä 
myös nykyisiä lieventäviä toimenpiteitä, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
suuntaviivoja avaruusromun 
vähentämiseksi, ja muita kansainvälisiä
aloitteita avaruustoimintojen kestävyyden, 
järkevän avaruusasioiden 
hallintorakenteen ja/tai yleisen pääsyn 
varmistamiseksi, kuten unionin ehdotusta 
ulkoavaruuden toimintaa koskeviksi 
kansainvälisiksi käytännesäännöiksi.

Or. en

Tarkistus 44
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”14, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”14, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 
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neuvoston poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava vain 
siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus 
käsitellä tässä päätöksessä.

neuvoston poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava vain 
siviilikäyttöä, mutta tämä ei estä 
Euroopan puolustusvirastoa (EDA) 
edistämästä ohjelmaa. Puhtaasti 
sotilaskäyttöä koskevia vaatimuksia ei ole 
tarkoitus käsitellä tässä päätöksessä.

__________________ __________________
14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011.
15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.

15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.

Or. en

Tarkistus 45
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa14 ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 
neuvoston poliittisten ja
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava vain 
siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus 
käsitellä tässä päätöksessä.

(9) SSA-valmiuksien siviili-sotilaskäyttäjiä 
koskevat vaatimukset määriteltiin 
komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa14 ”European space 
situational awareness high-level civil-
military user requirements”, jonka 
jäsenvaltiot hyväksyivät 18 päivänä 
marraskuuta 2011 kokoontuneessa 
neuvoston poliittisten ja 
turvallisuusasioiden komiteassa15. SST-
palvelujen olisi palveltava vain 
siviilikäyttöä. Puhtaasti sotilaskäyttöä 
koskevia vaatimuksia ei ole tarkoitus 
käsitellä tässä päätöksessä. Sotilas- ja 
kaksikäyttösatelliittien suojaaminen 
koskee siviilikäyttöä.

__________________ __________________
14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011. 14 SEC(2011)1247 final, 12.10.2011.
15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.

15 Neuvoston asiakirja 15715/11, 
24.10.2011.
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Or. fr

Tarkistus 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden 
väliseen kumppanuuteen sekä olemassa 
olevien ja tulevien kansallisten resurssien 
ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot asettavat 
saataville. Jäsenvaltiot omistavat edelleen 
omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä 
sekä vastaavat niiden toiminnasta, 
ylläpidosta ja uusimisesta.

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin, jäsenvaltioiden ja 
ESA:n väliseen kumppanuuteen sekä 
olemassa olevien ja tulevien kansallisten ja 
eurooppalaisten resurssien ja 
asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot ja ESA
asettavat saataville. Jäsenvaltiot omistavat 
edelleen omat resurssinsa ja valvovat 
niiden käyttöä sekä vastaavat niiden 
toiminnasta, ylläpidosta ja uusimisesta.

Or. en

Tarkistus 47
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden 
väliseen kumppanuuteen sekä olemassa 
olevien ja tulevien kansallisten resurssien 
ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot asettavat 

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden 
sekä asianomaisten eurooppalaisten ja 
kansallisten virastojen väliseen 
kumppanuuteen sekä olemassa olevien ja 
tulevien kansallisten resurssien ja 
asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
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saataville. Jäsenvaltiot omistavat edelleen 
omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä 
sekä vastaavat niiden toiminnasta, 
ylläpidosta ja uusimisesta.

sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot asettavat 
saataville. Jäsenvaltiot omistavat edelleen 
omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä 
sekä vastaavat niiden toiminnasta, 
ylläpidosta ja uusimisesta.

Or. en

Tarkistus 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden 
väliseen kumppanuuteen sekä olemassa 
olevien ja tulevien kansallisten resurssien 
ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot asettavat 
saataville. Jäsenvaltiot omistavat edelleen 
omat resurssinsa ja valvovat niiden käyttöä 
sekä vastaavat niiden toiminnasta, 
ylläpidosta ja uusimisesta.

(10) SST-palvelujen toiminnan olisi 
perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden 
väliseen kumppanuuteen sekä olemassa 
olevien ja tulevien kansallisten resurssien 
ja asiantuntemuksen käyttöön, kuten 
matemaattisiin analyyseihin ja 
mallinnustietämykseen sekä maahan 
sijoitettaviin tutkiin tai teleskooppeihin, 
jotka osallistuvat jäsenvaltiot ja ESA
asettavat saataville. Jäsenvaltiot ja ESA
omistavat edelleen omat resurssinsa ja 
valvovat niiden käyttöä sekä vastaavat 
niiden toiminnasta, ylläpidosta ja 
uusimisesta.

Or. en

Perustelu

ESA:n ohjelmissa kehitetyt resurssit ovat ESA:n omaisuutta järjestönä, eivät sen 
jäsenvaltioiden.

Tarkistus 49
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Myös Euroopan unionin verkko- ja 
tietoturvavirasto (ENISA) voi tarjota 
lisätukea verkkojen ja järjestelmien 
eheyden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 50
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, SST-
tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä SST-
palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä 
päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset 
säännökset, jotka koskevat SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja turvallista 
vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja 
SST-palvelujen vastaanottajien välillä. 
Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä 
koordinointimekanismit, joita tarvitaan 
SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelyssä.

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, SST-
tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä SST-
palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä 
päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset 
säännökset, jotka koskevat SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja turvallista 
vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n, 
ENISA:n, EDA:n ja SST-palvelujen 
vastaanottajien välillä. Lisäksi Euroopan 
komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon 
olisi määriteltävä koordinointimekanismit, 
joita tarvitaan SST-tukiohjelman 
turvallisuuteen liittyvien asioiden 
käsittelyssä.

Or. en
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Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, SST-
tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä SST-
palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä 
päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset 
säännökset, jotka koskevat SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja turvallista 
vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja 
SST-palvelujen vastaanottajien välillä. 
Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä 
koordinointimekanismit, joita tarvitaan 
SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelyssä.

(12) Tarkat tiedot tiettyjen 
avaruusesineiden luonteesta, 
ominaisuuksista ja sijainnista voivat 
vaikuttaa Euroopan unionin, sen 
jäsenvaltioiden ja jopa kolmansien maiden 
turvallisuuteen. Siksi 
turvallisuuskysymykset olisi huomioitava 
riittävällä tavalla SST-tunnistinverkoston 
perustamisessa ja toiminnassa, SST-
tietojen määritys- ja 
analysointikapasiteetissa sekä SST-
palvelujen tarjonnassa. Sen vuoksi tässä 
päätöksessä on aiheellista vahvistaa yleiset 
säännökset, jotka koskevat SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja turvallista 
vaihtamista jäsenvaltioiden, EUSK:n ja 
SST-palvelujen vastaanottajien välillä. 
Lisäksi Euroopan komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon olisi määriteltävä 
koordinointimekanismit, joita tarvitaan 
SST-tukiohjelman turvallisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelyssä.

Or. fr

Tarkistus 52
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Neuvoston turvallisuuskomitea 
suositteli riskinhallintarakenteen luomista 
sen varmistamiseksi, että 
tietoturvakysymykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon SST-

(14) Neuvoston turvallisuuskomitea 
suositteli riskinhallintarakenteen luomista 
sen varmistamiseksi, että 
tietoturvakysymykset otetaan 
asianmukaisesti huomioon SST-
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tukiohjelman täytäntöönpanossa. Tätä 
varten osallistuvien jäsenvaltioiden ja 
EUSK:n olisi perustettava asianmukaiset 
riskinhallintarakenteet ja -menettelyt.

tukiohjelman täytäntöönpanossa. Tätä 
varten osallistuvien jäsenvaltioiden ja 
EUSK:n olisi perustettava asianmukaiset 
riskinhallintarakenteet ja -menettelyt, 
joihin sisältyy ENISA:n asianmukainen 
rooli verkkojen ja tiedon turvaamisessa.

Or. en

Tarkistus 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-
tukiohjelmalle myönnettävä unionin 
rahoitusosuus olisi otettava käyttöön 
asianmukaisilta ohjelmilta, joista 
säädetään monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020.

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-
tukiohjelmalle myönnettävä unionin 
rahoitusosuus saisi olla enintään 
70 miljoonaa euroa nykyhinnoin. Se olisi 
otettava ensisijaisesti käyttöön vuosien 
2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä avaruuspolitiikkaan 
liittyviltä ohjelmilta eli EGNOS/Galileolta 
ja Copernicukselta mieluiten näitä 
ohjelmia koskevista erityisistä 
budjettikohdista. Joissakin tapauksissa 
rahoitusta voitaisiin ottaa käyttöön myös 
sisäisen turvallisuuden rahastosta tai 
Horisontti 2020 -ohjelmasta, mutta tätä 
rahoitusta ei saisi kohdentaa muihin kuin 
kyseisen rahaston tai ohjelman 
oikeusperustan mukaisiin toimiin, jotka 
liittyvät ensimmäisen kohdalla kriittisen 
infrastruktuurin turvaamiseen ja 
jälkimmäisen kohdalla avaruus- ja 
turvallisuustutkimukseen. Unionin 
rahoitusosuuden mahdollinen lisääminen 
olisi rahoitettava Galileo- ja Copernicus-
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ohjelmista.
__________________ __________________
18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-
tukiohjelmalle myönnettävä unionin 
rahoitusosuus olisi otettava käyttöön 
asianmukaisilta ohjelmilta, joista säädetään 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020.

(15) Unionin olisi myönnettävä rahoitusta 
SST-tukiohjelmalle unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201218 mukaisesti. SST-
tukiohjelmalle myönnettävä unionin 
rahoitusosuus olisi otettava käyttöön 
asianmukaisilta ohjelmilta, joista säädetään 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Tutkimusnäkökohtien osalta 
lisäystä unionin rahoitusosuuteen 
voidaan hakea Horisontti 2020 -ohjelman 
lisäksi myös Galileo- ja Copernicus-
ohjelmista varmistaen, että niiden omat 
tavoitteet eivät vaarannu.

__________________ __________________
18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Ohjelman asianmukaisen 
suunnittelun varmistamiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat monivuotisen 
työohjelman hyväksymistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 56
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 
alkavaksi ja 31 päivään joulukuuta 2020 
päättyväksi ajanjaksoksi avaruusvalvonnan 
ja -seurannan, jäljempänä ’SST’, 
tukiohjelma.

Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014 
alkavaksi ja 31 päivään joulukuuta 2020 
päättyväksi ajanjaksoksi avaruusvalvonnan 
ja -seurannan tukiohjelma nimeltä Cassini, 
jäljempänä ’Cassini-ohjelma’.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. de

Perustelu

Galileo- ja Copernicus-ohjelmien tapaan tulee vaikeatajuisen lyhenteen sijaan käyttää nimeä. 
Nimi viittaa italialais-ranskalaiseen astronomiin nimeltä Cassini. Muutos koskee kaikkia 
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päätöksen kohtia, joissa tähän asti on mainittu ”SST-tukiohjelma”.

Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Yleinen tavoite

SST-tukiohjelmalla varmistetaan osaltaan 
Euroopan ja kansallisten 
avaruusinfrastruktuurien ja -palvelujen 
säilyttäminen pitkällä aikavälillä, kun 
yleinen tavoite on, että Euroopan 
unionilla on unionin talouksien, 
yhteiskuntien ja kansalaisten 
turvallisuudelle välttämätön itsenäinen 
avaruusvalvonta- ja seurantajärjestelmä, 
jonka avulla pääasiassa estetään romun 
leviämistä avaruuteen.

Or. fr

Tarkistus 58
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’avaruusesineellä’ mitä tahansa 
ulkoavaruudessa olevaa valmistettua tai 
luonnostaan esiintyvää esinettä;

(1) ’avaruusesineellä’ mitä tahansa 
ulkoavaruudessa olevaa valmistettua 
esinettä;

Or. fr
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Tarkistus 59
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’avaruusaluksella’ mitä tahansa 
valmistettua avaruusesinettä, jolla on tietty 
tarkoitus, myös keinotekoista satelliittia;

(2) ’avaruusaluksella’ mitä tahansa 
valmistettua avaruusesinettä, jolla on tietty 
tarkoitus, myös keinotekoista satelliittia, 
minisatelliittia, mikrosatelliittia, 
nanosatelliittia ja pikosatelliittia;

Or. en

Tarkistus 60
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’avaruusaluksella’ mitä tahansa 
valmistettua avaruusesinettä, jolla on tietty 
tarkoitus, myös keinotekoista satelliittia;

(2) ’avaruusaluksella’ mitä tahansa 
valmistettua avaruusesinettä, jolla on tietty 
tarkoitus, myös toimivaa keinotekoista 
satelliittia;

Or. fr

Tarkistus 61
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’avaruusromulla’ avaruusalusta tai sen 
osia, joita ei enää käytetä mihinkään 
tarkoitukseen, myös rakettien ja 
keinotekoisten satelliittien osia tai 
toimimattomia keinotekoisia satelliitteja;

(3) ’avaruusromulla’ kaikkia kiertoradalla 
olevia tai maan ilmakehään palaavia 
valmistettuja esineitä, myös avaruusalusta 
tai sen fragmentteja ja osia, jotka eivät 
enää ole toiminnassa tai joita ei enää 
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käytetä mihinkään tarkoitukseen, myös 
rakettien ja keinotekoisten satelliittien osia 
tai toimimattomia keinotekoisia 
satelliitteja;

Or. en

Tarkistus 62
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’SST-datalla: SST-tunnistimilla 
mitattuja avaruusesineiden fyysisiä 
parametreja;

(5) ’SST-datalla: SST-tunnistimilla 
mitattuja avaruusesineiden fyysisiä 
parametreja tai näiden antureiden 
havainnoista johdettuja avaruusesineiden 
kiertorataparametreja;

Or. fr

Tarkistus 63
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään perustamaan SST-
valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään vähentämään 
törmäysten vaaraa avaruudessa ja 
lieventämään niiden seurauksia 
perustamalla eurooppalaiset SST-
valmiudet ja pitämään niitä yllä. Erityisesti 
tavoitteena on:

Or. en
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Tarkistus 64
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään perustamaan SST-
valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

SST-tukiohjelman tavoitteena on tukea 
toimia, joilla pyritään perustamaan 
Euroopan unionille riittävän 
itsenäisyyden tason antavat SST-
valmiudet. Erityisesti tavoitteena on:

Or. fr

Tarkistus 65
Rachida Dati

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
ja tämän verkoston kehittäminen 
parantamalla olemassa olevia tunnistimia 
tai uusien tunnistimien käyttöönotto 
tarvittaessa avaruusesineiden valvomiseksi 
ja seuraamiseksi itsenäisesti;

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa tietojen itsenäinen tuotanto, on tarpeen parantaa olemassa olevia 
tunnistimia ja mahdollisuuksien mukaan kehittää uusia tunnistimia.

Tarkistus 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
eurooppalaisten SST-tunnistimien, sekä
kansallisten tunnistimien että ESA:ssa 
kehitettyjen tunnistimien, verkostosta 
muodostuvan tunnistustoiminnon 
perustaminen ja käyttö avaruusesineiden 
valvomiseksi ja seuraamiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
kansallisten tunnistimien verkostosta 
muodostuvan tunnistustoiminnon 
perustaminen ja käyttö avaruusesineiden 
valvomiseksi ja seuraamiseksi ja niihin 
liittyvän tietokannan tuottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 68
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 

(a) maahan tai avaruuteen sijoitettujen 
olemassa olevien kansallisten tunnistimien 
turvallisesta verkostosta muodostuvan 
tunnistustoiminnon perustaminen ja käyttö 
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avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

avaruusesineiden valvomiseksi ja 
seuraamiseksi;

Or. en

Tarkistus 69
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analysointitoiminnon perustaminen ja 
käyttö tunnistimilla saadun SST-datan 
määrittämiseksi ja analysoimiseksi; tähän 
sisältyy myös avaruusesineiden 
havaitsemis- ja tunnistamisvalmiudet sekä 
luettelon laatiminen avaruusesineistä ja 
kyseisen luettelon ylläpito;

(b) analysointitoiminnon perustaminen ja 
käyttö SST-datan määrittämiseksi ja 
analysoimiseksi SST-tietojen tuottamista 
varten;

Or. fr

Tarkistus 70
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedotustoiminnon perustaminen ja 
käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi 
avaruusalusten operaattoreille ja 
viranomaisille.

(c) tiedotustoiminnon perustaminen ja 
käyttö 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen 
SST-palvelujen tuottamiseksi 4 artiklan 
2 kohdassa mainituille tahoille.

Or. fr

Tarkistus 71
Vittorio Prodi
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedotustoiminnon perustaminen ja 
käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi 
avaruusalusten operaattoreille ja
viranomaisille.

(c) tiedotustoiminnon perustaminen ja 
käyttö SST-palvelujen tuottamiseksi 
avaruusalusten operaattoreille, 
viranomaisille sekä avaruustoimintoihin 
osallistuville yksityisille tahoille.

Or. en

Tarkistus 72
Vladimír Remek

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää 1 kohdassa esitettyjen 
tavoitteiden perusteella monivuotisessa 
työsuunnitelmassa kuvauksen 
erityistoimista sekä alustavan 
täytäntöönpanoaikataulun ja kullekin 
toimille alustavasti osoitettavat määrät.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet ovat mielenkiintoisia ja suhteellisen selkeitä, mutta konkreettiset toimet, ajoitus ja 
määrärahojen käyttö ovat edelleen epäselviä vaikkakin vasta valmisteluvaiheessa olevalle 
ohjelmalle.

Tarkistus 73
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) avaruusalusten välisten tai 
avaruusaluksen ja avaruusromun välisten 
törmäysten riskinarviointi ja hälytysten 
antaminen törmäysten välttämiseksi 
avaruusalusten laukaisun ja kiertoradalla 
toiminnan aikana;

(a) avaruusalusten välisten tai 
avaruusaluksen ja avaruusromun välisten 
tai avaruusalusten ja avaruusesineiden 
välisten törmäysten riskinarviointi ja 
hälytysten antaminen törmäysten 
välttämiseksi avaruusalusten laukaisun ja 
kiertoradalla toiminnan aikana;

Or. en

Tarkistus 74
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kiertoradalla tapahtuvien räjähdysten, 
rikkoutumisten tai törmäysten 
havaitseminen ja riskinarviointi;

(b) kiertoradalla tapahtuvien 
pirstoutumisten, rikkoutumisten tai 
törmäysten havaitseminen ja kuvaus;

Or. fr

Tarkistus 75
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) avaruusesineiden ja avaruusromun 
maan ilmakehään paluuhun liittyvä 
riskinarviointi ja niihin liittyvät hälytykset
sekä maahan iskeytymisen ajankohdan ja 
sijainnin ennakointi.

(c) avaruusesineiden ja avaruusromun 
valvomattomaan maan ilmakehään 
paluuhun liittyvä riskinarviointi sekä 
putoamisen aikavyöhykkeiden ja 
aikataulujen ennakointi.

Or. fr
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Tarkistus 76
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kiertoradan riskinarvioinnit 
avaruusaluksen käyttöiän aikana.

Or. en

Tarkistus 77
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja 
yksityisille avaruusalusten operaattoreille 
sekä pelastuspalvelusta vastaaville 
viranomaisille. SST-palvelut tuotetaan 
9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista 
koskevien säännösten mukaisesti.

2. SST-palveluja tuotetaan jäsenvaltioille, 
neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, julkisille ja 
yksityisille avaruusalusten operaattoreille,
pelastuspalvelusta vastaaville 
viranomaisille ja tarvittaessa 
vakuutusyhtiöille. SST-palvelut tuotetaan 
9 artiklassa vahvistettujen SST-datan ja 
SST-tietojen käyttöä ja vaihtamista 
koskevien säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 78
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja 
komissio eivät ole vastuussa vahingoista, 

Poistetaan.



AM\1009739FI.doc 25/39 PE523.078v01-00

FI

jotka aiheutuvat SST-palvelujen 
puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka 
viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta 
tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

Or. ro

Tarkistus 79
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK ja 
komissio eivät ole vastuussa vahingoista, 
jotka aiheutuvat SST-palvelujen
puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka 
viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta 
tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

3. Osallistuvat jäsenvaltiot, EUSK, ENISA
ja komissio eivät ole vastuussa vahingoista, 
jotka aiheutuvat SST-palvelujen 
puuttumisesta tai keskeytymisestä taikka 
viiveistä eivätkä SST-palvelujen kautta 
tuotettujen tietojen epätarkkuudesta.

Or. en

Tarkistus 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. SST-tukiohjelmasta ei myönnetä tukea 
uusien SST-tunnistimien kehittämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. SST-tukiohjelmasta ei myönnetä tukea 
uusien SST-tunnistimien kehittämiseen.

2. SST-tukiohjelmasta voidaan myöntää
tukea uusien SST-tunnistimien 
kehittämiseen tai osallistua olemassa 
olevien antureiden parantamiseen.

Or. fr

Tarkistus 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle 
myönnettäviä varoja ja varmistaa SST-
tukiohjelman täytäntöönpanon;

(a) hallinnoi SST-tukiohjelmalle 
myönnettäviä varoja ja varmistaa SST-
tukiohjelman täytäntöönpanon ja samalla 
eri rahoituslähteiden avoimuuden ja 
selkeyden;

Or. en

Tarkistus 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että SST-
tukiohjelmalla täydennetään 
tutkimustoimia, jotka koskevat asetuksella 
[lisätään viittaus Horisontti 2020 
-asetukseen, kun se hyväksytään] 
perustetun Horisontti 2020 -ohjelman 
puitteissa toteutettavia 
avaruusinfrastruktuurin suojelemiseen 
liittyviä toimia. Sen avulla myös 
täydennetään alan muita eurooppalaisia 
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ja kansainvälisiä toimia.

Or. en

Tarkistus 84
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) perustaa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa tarvittavat 
koordinointimekanismit, joilla 
varmistetaan ohjelman turvallisuus.

(c) perustaa yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, Euroopan 
puolustusviraston ja Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvaviraston kanssa 
tarvittavat koordinointimekanismit, joilla 
varmistetaan ohjelman turvallisuus.

Or. en

Tarkistus 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) määrittää eurooppalaisen SST-
palvelun hallinto- ja tietopolitiikan, toimii 
aktiivisesti konsortion muodostamisessa 
sekä seuraa tiiviisti ohjelman toimia.

Or. en

Tarkistus 86
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat 
halukkaita osallistumaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon, on toimitettava 
komissiolle hakemus, josta käy ilmi, että 
seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat 
halukkaita osallistumaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon, on esitettävä todisteet 
seuraavasta:

Or. en

Tarkistus 87
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat 
halukkaita osallistumaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon, on toimitettava 
komissiolle hakemus, josta käy ilmi, että 
seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat 
halukkaita osallistumaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon, on toimitettava 
komissiolle suoraan tai kansallisen tai 
monikansallisen konsortion tai 
julkisyhteisön kautta hakemus, josta käy 
ilmi, että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) SST-tunnistimien omistajuus ja 
riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit 
niiden käyttämiseksi tai 
tietojenkäsittelyvalmiudet;

(a) valmiudet tarjota SST-järjestelmälle 
jotain seuraavista:
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– SST-tunnistimia ja riittävät tekniset ja
inhimilliset resurssit niiden käyttämiseksi, 
tai 

– erityisesti SST-järjestelmää varten 
suunnitellut analyysi- ja 
tietojenkäsittelyvalmiudet;

Or. en

Tarkistus 89
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät 
tekniset ja inhimilliset resurssit niiden 
käyttämiseksi tai 
tietojenkäsittelyvalmiudet;

(a) SST-tunnistimien tai 
tietojenkäsittelyvalmiuksien omistajuus ja 
riittävät tekniset ja inhimilliset resurssit 
niiden käyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 90
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät 
tekniset ja inhimilliset resurssit niiden 
käyttämiseksi tai 
tietojenkäsittelyvalmiudet;

(a) SST-tunnistimien omistajuus ja riittävät 
tekniset ja inhimilliset resurssit niiden 
käyttämiseksi tai tietojenkäsittelyvalmiudet 
tai osuus SST-ohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 91
Vittorio Prodi
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Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimintasuunnitelma 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 92
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee 
luettelon jäsenvaltioista 
verkkosivustollaan ja pitää luettelon ajan 
tasalla.

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia.

Or. en

Tarkistus 93
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee 
luettelon jäsenvaltioista verkkosivustollaan 

4. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
ne täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut kriteerit 
ja ovat 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen osapuolia. Komissio julkaisee 
luettelon jäsenvaltioista ja niiden 
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ja pitää luettelon ajan tasalla. rahoitusosuuksista verkkosivustollaan ja 
pitää luettelon ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 94
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen.

Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan c 
alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen. EUSK vastaa 
yhteystoiminnoista loppukäyttäjien 
kanssa. Se perustaa ja ottaa käyttöön 
SST-tietojen tallennuskeinoja ja 
palvelujen jakelukeinoja 4 artiklan 
2 kohdassa määritetyille tahoille.

Or. fr

Tarkistus 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus päätökseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen.

Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklassa 
tarkoitettujen tärkeimpien toimien
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen.

Or. en
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Tarkistus 96
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta, mikäli 
se tekee 10 artiklassa tarkoitetun 
sopimuksen.

Euroopan unionin satelliittikeskus, 
jäljempänä ’EUSK’, osallistuu 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetun tavoitteen 
toteuttamiseen, ja sille voidaan myöntää 
rahoitustukea SST-tukiohjelmasta tiettyyn 
enimmäismäärään saakka, mikäli se tekee 
10 artiklassa tarkoitetun sopimuksen.

Or. en

Tarkistus 97
Sajjad Karim

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
sovelletaan seuraavia sääntöjä, ja niiden 
keinojen täsmentämiseksi, joilla tavoitteet 
on määrä saavuttaa, ja toimenpiteiden
täsmentämiseksi, jotka on otettava 
käyttöön asianomaisten kriteerien 
noudattamisen varmistamiseksi, annetaan 
täytäntöönpanosäädös:

Or. en

Tarkistus 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera



AM\1009739FI.doc 33/39 PE523.078v01-00

FI

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

SST-datan ja SST-tietojen käyttöön ja 
vaihtamiseen 3 artiklassa tarkoitettujen 
tärkeimpien toimien
täytäntöönpanemiseksi sovelletaan 
seuraavia sääntöjä:

Or. en

Tarkistus 99
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden ja 
EUSK:n on tehtävä sopimus, jossa 
määrätään 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävää 
yhteistyötä koskevista säännöistä ja 
mekanismeista. Sopimuksen on sisällettävä 
määräyksiä muun muassa seuraavista 
seikoista:

Jäsenvaltioiden, EUSK:n ja ENISAn on 
tehtävä sopimus, jossa määrätään 
3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi tehtävää yhteistyötä 
koskevista säännöistä ja mekanismeista. 
Sopimuksen on sisällettävä määräyksiä 
muun muassa seuraavista seikoista:

Or. en

Tarkistus 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ESA voi osallistua SST-ohjelmaan 
avaruustilannetietoisuusohjelmaan (SSA-
ohjelma) osallistuvien jäsenvaltioidensa 
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puolesta.

Or. en

Perustelu

Aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistajana ESA ei tarvitse sopimusta SSA-ohjelmaan 
osallistuvien jäsenvaltioidensa kanssa.

Tarkistus 101
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin SST-tukiohjelmalle myöntämä 
rahoitus otetaan käyttöön muilta 
ohjelmilta, joista säädetään 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020, noudattaen täysin niiden 
oikeusperustaa.

Unionin SST-tukiohjelmalle vuosiksi 
2014–2020 myöntämä rahoitus on 
enintään 70 miljoonaa euroa 
nykyhinnoin, ja se otetaan käyttöön
ensisijaisesti ja yhtä suurina osuuksina
ohjelmilta, jotka on perustettu toisessa 
kohdassa tarkoitetuilla säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 
3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla;

(a) Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien 
täytäntöönpanosta ja käytöstä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]21 1 artikla, 
3 artiklan c ja d kohta sekä 4 artikla, ilman 
että vaarannetaan EGNOS- ja Galileo-
ohjelmien toimivuus;
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__________________ __________________
21 KOM(2011) 814 lopullinen, 31.11.2011. 
Viite päivitetään hyväksymisen jälkeen.

21 KOM(2011) 814 lopullinen, 31.11.2011. 
Viite päivitetään hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Copernicus-ohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o […]21 a

5 artiklan c kohta.
__________________ __________________

21 a EUVL L ….

Or. en

Tarkistus 104
Norbert Glante

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Copernicus-ohjelman perustamisesta 
ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o [...] 5 artiklan c alakohta;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on nimetä ohjelmia, joista voidaan ottaa käyttöön rahoitusta 
määrittämättä kuitenkaan prosenttiosuutta, jolloin voidaan varmistaa rahoituksen joustavuus.
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Tarkistus 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) puiteohjelman ”Horisontti 2020” 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta annetun neuvoston 
päätöksen N:o […]22 2 artiklan 2 kohdan b 
ja c alakohta, liitteessä olevan II osan 
1.6.2 kohta ja liitteessä olevan III osan 
6.3.4 kohta;

(b) rajoitettu osa rahoituksesta voidaan 
myös ottaa käyttöön poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen 
sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen 
turvallisuuden rahastoa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]21 a 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan 
e alakohdan sekä puiteohjelman 
”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta annetun 
neuvoston päätöksen N:o […]22 2 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan, liitteessä olevan 
II osan 1.6.2 kohdan ja liitteessä olevan 
III osan 6.3.4 kohdan mukaisesti
edellyttäen, että toimet ovat kyseisten 
asetusten perussäädösten mukaisia;

__________________ __________________
21 a EUVL L …

22 KOM(2011) 811 lopullinen, 31.11.2011. 
Viite päivitetään hyväksymisen jälkeen.

22 KOM(2011) 811 lopullinen, 31.11.2011. 
Viite päivitetään hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden 
ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen 

Poistetaan.
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turvallisuuden rahastoa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]23 3 artiklan 
2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan 
e alakohta.
__________________
23 KOM(2011) 753 lopullinen, 31.11.2011. 
Reference to be updated after adoption.

Or. en

Tarkistus 107
Sajjad Karim

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) poliisiyhteistyön, rikollisuuden 
ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusvälineen 
perustamisesta osana sisäisen 
turvallisuuden rahastoa annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o […]23 3 artiklan 
2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan 
e alakohta.

(c) Euroopan maanseurantaohjelman 
(Copernicus) 2014–2020 rahoituksesta ja 
toiminnasta annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EU) N:o […], ilman
että vaarannetaan ohjelman toimivuus.

Or. en

Tarkistus 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen 
rajoissa, joka tälle toiminnalle on 
myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, 

2. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy 
vuosittaiset määrärahat sen rahoituksen 
rajoissa, joka tälle toiminnalle on 
myönnetty niiden ohjelmien puitteissa, 



PE523.078v01-00 38/39 AM\1009739FI.doc

FI

joilta rahoitus otetaan käyttöön. joilta rahoitus otetaan käyttöön. Unionin 
rahoitusosuuden mahdollinen lisääminen 
on rahoitettava Galileo- ja Copernicus-
ohjelmista.

Or. en

Tarkistus 109
Vittorio Prodi

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityinen rahoitus hankitaan 
rahoituslaitoksilta, joiden kannalta 
avaruusalusten suojeleminen on 
merkityksellistä.

Or. en

Tarkistus 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman 
toteuttamista.

1. Komissio valvoo SST-tukiohjelman 
toteuttamista ja tiedottaa siitä vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 111
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) resurssien käytön tehokkuus. (b) resurssien käytön tehokkuus, ottaen 
erityisesti huomioon varojen tarjoamisen 
EUSK:lle.

Or. en


