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Ändringsförslag 37
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rymdskrotet har blivit det största hotet
mot rymdverksamheterna. Ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning (nedan 
kallat SST) skulle därför inrättas i syfte att 
upprätta och driva tjänster bestående av 
kontroll och kartläggning av rymdföremål i 
syfte att förhindra skador på rymdfarkoster 
till följd av kollisioner, liksom för att 
förhindra skador på markinfrastruktur 
eller befolkningen till följd av 
okontrollerade återinträden av hela 
rymdfarkoster eller rymdskrot från dessa 
in i jordens atmosfär.

(5) Rymdskrotet har blivit ett stort hot mot 
rymdverksamheterna. Ett stödprogram för 
rymdövervakning och spårning (nedan 
kallat SST) bör därför inrättas i syfte att 
upprätta och driva tjänster bestående av 
kontroll och kartläggning av rymdföremål i 
syfte att förhindra skador på rymdfarkoster 
till följd av kollisioner. Den allt större 
mängden rymdskrot påverkar även 
förekomsten av farliga okontrollerade 
återinträden av rymdföremål. Det bär 
därför inrättas en SST-tjänst för att 
förutsäga kurser och återinträden i syfte 
att förse regeringar och civilskydd med 
användbar information.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rymdskrotet har blivit det största hotet 
mot rymdverksamheterna. Ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning (nedan 
kallat SST) skulle därför inrättas i syfte att 
upprätta och driva tjänster bestående av 
kontroll och kartläggning av rymdföremål i 
syfte att förhindra skador på rymdfarkoster 
till följd av kollisioner, liksom för att 
förhindra skador på markinfrastruktur eller 
befolkningen till följd av okontrollerade 
återinträden av hela rymdfarkoster eller 

(5) Rymdskrotet har blivit det största hotet 
mot rymdverksamheterna, tillgången till de 
främsta omloppsbanorna och 
frekvensspektrumen samt möjligheterna 
att uppsända rymdfarkoster. Ett 
stödprogram för rymdövervakning och 
spårning (nedan kallat SST) skulle därför 
inrättas i syfte att upprätta och driva 
tjänster bestående av kontroll och 
kartläggning av rymdföremål i syfte att 
förhindra skador på rymdfarkoster till följd 
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rymdskrot från dessa in i jordens atmosfär. av kollisioner, liksom för att förhindra 
skador på markinfrastruktur eller 
befolkningen till följd av okontrollerade 
återinträden av hela rymdfarkoster eller 
rymdskrot från dessa in i jordens atmosfär.

Or. en

Ändringsförslag 39
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 
kommer att gynna alla offentliga och 
privata operatörer av rymdbaserade 
infrastrukturer, inbegripet unionen med 
avseende på ansvaret för dess 
rymdprogram – Egnos (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) 
och Galileo, som genomförs genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 
den 22 september 2010 om 
Copernicus/GMES och dess inledande 
driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 
återinträden kommer även att vara till nytta 
för offentliga myndigheter med ansvar för 
civilskydd.

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 
kommer att gynna alla offentliga och 
privata operatörer av rymdbaserade 
infrastrukturer, inbegripet unionen med 
avseende på ansvaret för dess 
rymdprogram – Egnos (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) 
och Galileo, som genomförs genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 
den 22 september 2010 om 
Copernicus/GMES och dess inledande 
driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 
återinträden kommer även att vara till nytta 
för offentliga myndigheter med ansvar för 
civilskydd. Dessa tjänster kommer att 
vara till hjälp för privata försäkringsbolag 
när de beräknar eventuellt skadestånd till 
följd av kollision under en satellits 
livslängd.

__________________ __________________
12 EUT C 196, 27.7.2008, s. 1. 12 EUT C 196, 27.7.2008, s. 1.
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13 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 40
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 
kommer att gynna alla offentliga och 
privata operatörer av rymdbaserade 
infrastrukturer, inbegripet unionen med 
avseende på ansvaret för dess 
rymdprogram – Egnos (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) 
och Galileo, som genomförs genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 
den 22 september 2010 om 
Copernicus/GMES och dess inledande 
driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 
återinträden kommer även att vara till nytta 
för offentliga myndigheter med ansvar för 
civilskydd.

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 
kommer att gynna alla offentliga och 
privata operatörer av rymdbaserade 
infrastrukturer, inbegripet unionen med 
avseende på ansvaret för dess 
rymdprogram – Egnos (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) 
och Galileo, som genomförs genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 
den 22 september 2010 om 
Copernicus/GMES och dess inledande 
driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 
okontrollerade återinträden i jordens 
atmosfär och beräkningar av i vilka 
områden och vid vilken tidpunkt 
nedslagen kommer att ske kommer även 
att vara till nytta för offentliga myndigheter 
med ansvar för civilskydd.

__________________ __________________
12 EUT C 196, 27.7.2008, s. 1. 12 EUT C 196, 27.7.2008, s. 1.
13 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. fr
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Ändringsförslag 41
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 
forskningsverksamheter som hör samman 
med det skydd av rymdbaserad 
infrastruktur som säkerställs inom ramen 
för Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet], liksom 
Europeiska rymdorganisationens 
verksamheter inom detta område.

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 
forskningsverksamheter som hör samman 
med det skydd av rymdbaserad 
infrastruktur som säkerställs inom ramen 
för Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet], såsom 
utveckling av optisk laserteknik för 
spårning, liksom Europeiska 
rymdorganisationens verksamheter eller 
annan internationell 
forskningsverksamhet inom detta område. 
De bör även komplettera unionens 
flaggskeppsprogram på rymdområdet, dvs. 
Copernicus och Galileo, dess initiativ om 
en digital agenda och andra 
telekominfrastrukturer som bidrar till att
förverkliga informationssamhället.

Or. en

Ändringsförslag 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 
forskningsverksamheter som hör samman 
med det skydd av rymdbaserad 
infrastruktur som säkerställs inom ramen 
för Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet], liksom 

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 
forskningsverksamheter som hör samman 
med det skydd av rymdbaserad 
infrastruktur som säkerställs inom ramen 
för Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet], liksom 
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Europeiska rymdorganisationens 
verksamheter inom detta område.

Europeiska rymdorganisationens befintliga 
och framtida verksamheter inom detta 
område.

Or. en

Ändringsförslag 43
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) SST-stödprogrammet bör också 
komplettera befintliga 
begränsningsåtgärder såsom Förenta 
nationernas (FN) riktlinjer för minskning 
av rymdskrot eller andra initiativ, t.ex. 
unionens förslag om en internationell 
uppförandekod för verksamhet i yttre 
rymden.

(8) SST-stödprogrammet bör också 
komplettera befintliga 
begränsningsåtgärder såsom Förenta 
nationernas (FN) riktlinjer för minskning 
av rymdskrot eller andra internationella 
initiativ för att säkerställa rymdhållbarhet, 
stabila rymdförvaltningsstrukturer 
och/eller allmän tillgång, t.ex. unionens 
förslag om en internationell uppförandekod 
för verksamhet i yttre rymden.

Or. en

Ändringsförslag 44
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De civila och militära SSA-
användarkraven definierades i 
kommissionens arbetsdokument European 
space situational awareness high-level 
civil-military user requirements14

(europeiska civila och militära SSA-
användarkrav på hög nivå) som godkändes 
av medlemsstaterna i rådets kommitté för 
utrikes- och säkerhetspolitik av den 

(9) De civila och militära SSA-
användarkraven definierades i 
kommissionens arbetsdokument European 
space situational awareness high-level 
civil-military user requirements 
(europeiska civila och militära SSA-
användarkrav på hög nivå)14 som 
godkändes av medlemsstaterna i rådets 
kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik 



PE523.078v01-00 8/38 AM\1009739SV.doc

SV

18 november 201115. Tillhandahållandet av 
SST-tjänsterna skulle endast tjäna civila 
syften. Rent militära krav bör inte 
behandlas i detta beslut.

av den 18 november 201115. 
Tillhandahållandet av SST-tjänsterna 
skulle endast tjäna civila syften, men detta 
bör inte hindra Europeiska försvarsbyrån 
från att bidra till programmet.  Rent 
militära krav bör inte behandlas i detta 
beslut.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 slutlig, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 slutlig, 12.10.2011.
15 Se rådsdokument nr 15715/11, 
24.10.2011.

15 Se rådsdokument nr 15715/11, 
24.10.2011.

Or. en

Ändringsförslag 45
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De civila och militära SSA-
användarkraven definierades i 
kommissionens arbetsdokument European 
space situational awareness high-level 
civil-military user requirements14

(europeiska civila och militära SSA-
användarkrav på hög nivå) som godkändes 
av medlemsstaterna i rådets kommitté för 
utrikes- och säkerhetspolitik av den 
18 november 201115. Tillhandahållandet av 
SST-tjänsterna skulle endast tjäna civila 
syften. Rent militära krav bör inte 
behandlas i detta beslut.

(9) De civila och militära SSA-
användarkraven definierades i 
kommissionens arbetsdokument European 
space situational awareness high-level 
civil-military user requirements14

(europeiska civila och militära SSA-
användarkrav på hög nivå) som godkändes 
av medlemsstaterna i rådets kommitté för 
utrikes- och säkerhetspolitik av den 
18 november 201115. Tillhandahållandet av 
SST-tjänsterna skulle endast tjäna civila 
syften. Rent militära krav bör inte 
behandlas i detta beslut. Skyddet av 
militära satelliter eller satelliter med 
dubbla användningsområden ska 
betraktas som ett civilt ändamål.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 slutlig, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 slutlig, 12.10.2011.
15 Se rådsdokument nr 15715/11, 
24.10.2011.

15 Se rådsdokument nr 15715/11, 
24.10.2011.



AM\1009739SV.doc 9/38 PE523.078v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Driften av SST-tjänstena bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen och 
medlemsstaterna och använda befintliga 
och framtida nationella sakkunskaper och 
tillgångar, t.ex. matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna.
Medlemsstaterna fortsätter att äga och 
kontrollera sina tillgångar och förblir 
ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

(10) Driften av SST-tjänsterna bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen, 
medlemsstaterna och ESA och använda 
befintliga och framtida nationella och 
europeiska sakkunskaper och tillgångar, 
t.ex. matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna och ESA. 
Medlemsstaterna fortsätter att äga och 
kontrollera sina tillgångar och förblir 
ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

Or. en

Ändringsförslag 47
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Driften av SST-tjänstena bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen och 
medlemsstaterna och använda befintliga 
och framtida nationella sakkunskaper och 
tillgångar, t.ex. matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna.
Medlemsstaterna fortsätter att äga och 
kontrollera sina tillgångar och förblir 

(10) Driften av SST-tjänsterna bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen och 
medlemsstaterna och relevanta 
unionsorgan och nationella organ och 
använda befintliga och framtida nationella 
sakkunskaper och tillgångar, t.ex. 
matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna. 
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ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

Medlemsstaterna fortsätter att äga och 
kontrollera sina tillgångar och förblir 
ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

Or. en

Ändringsförslag 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Driften av SST-tjänstena bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen och 
medlemsstaterna och använda befintliga 
och framtida nationella sakkunskaper och 
tillgångar, t.ex. matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna.
Medlemsstaterna fortsätter att äga och 
kontrollera sina tillgångar och förblir 
ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

(10) Driften av SST-tjänsterna bör baseras 
på ett partnerskap mellan unionen och 
medlemsstaterna och använda befintliga 
och framtida nationella sakkunskaper och 
tillgångar, t.ex. matematiska analyser och 
modelleringskunskap, markbaserade radar 
eller teleskop som görs tillgängliga av de 
deltagande medlemsstaterna och ESA. 
Medlemsstaterna och ESA fortsätter att äga 
och kontrollera sina tillgångar och förblir 
ansvariga för att driva, underhålla och byta 
ut dessa.

Or. en

Motivering

ESA i egenskap av organisation, inte dess medlemsstater, äger de tillgångar som utvecklats 
inom ramen för ESA:s program.

Ändringsförslag 49
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska byrån för nät- och 
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informationssäkerhet (Enisa) skulle också 
kunna tillhandahålla kompletterande stöd 
för att säkerställa nätverkens och 
systemens integritet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka EU:s 
eller medlemsstaternas säkerhet. Lämpliga 
säkerhetsöverväganden bör därför beaktas 
vid inrättandet och driften av nätverket av 
SST-sensorer, kapaciteten att bearbeta och 
analysera SST-data och tillhandahållandet 
av SST-tjänsterna. Det krävs därför att man 
fastställer allmänna bestämmelser om 
användningen och säkra utbyten av SST-
data och SST-information mellan 
medlemsstaterna, EUSC och mottagarna av 
SST-tjänsterna i detta beslut. Dessutom bör 
Europeiska kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör SST-
stödprogrammets säkerhet.

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka EU:s 
eller medlemsstaternas säkerhet. Lämpliga 
säkerhetsöverväganden bör därför beaktas 
vid inrättandet och driften av nätverket av 
SST-sensorer, kapaciteten att bearbeta och 
analysera SST-data och tillhandahållandet 
av SST-tjänsterna. Det krävs därför att man 
fastställer allmänna bestämmelser om 
användningen och säkra utbyten av SST-
data och SST-information mellan 
medlemsstaterna, EUSC, Enisa, 
Europeiska försvarsbyrån och mottagarna 
av SST-tjänsterna i detta beslut. Dessutom 
bör Europeiska kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör SST-
stödprogrammets säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Skäl 12



PE523.078v01-00 12/38 AM\1009739SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka EU:s 
eller medlemsstaternas säkerhet. Lämpliga 
säkerhetsöverväganden bör därför beaktas 
vid inrättandet och driften av nätverket av 
SST-sensorer, kapaciteten att bearbeta och 
analysera SST-data och tillhandahållandet 
av SST-tjänsterna. Det krävs därför att man 
fastställer allmänna bestämmelser om 
användningen och säkra utbyten av SST-
data och SST-information mellan 
medlemsstaterna, EUSC och mottagarna av 
SST-tjänsterna i detta beslut. Dessutom bör
Europeiska kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör SST-
stödprogrammets säkerhet.

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 
specifikationerna och platsen för vissa 
rymdföremål kan komma att påverka EU:s,
medlemsstaternas eller tredjeländers
säkerhet. Lämpliga säkerhetsöverväganden 
bör därför beaktas vid inrättandet och 
driften av nätverket av SST-sensorer, 
kapaciteten att bearbeta och analysera SST-
data och tillhandahållandet av SST-
tjänsterna. Det krävs därför att man 
fastställer allmänna bestämmelser om 
användningen och säkra utbyten av SST-
data och SST-information mellan 
medlemsstaterna, EUSC och mottagarna av 
SST-tjänsterna i detta beslut. Dessutom bör 
Europeiska kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten fastställa vilka 
samordningsmekanismer som krävs för att 
ta itu med de frågor som rör SST-
stödprogrammets säkerhet.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Rådets säkerhetskommitté har 
rekommenderat att man skapar en 
riskhanteringsstruktur för att se till att 
datasäkerhetsfrågor vederbörligen beaktas 
vid inrättandet av SST-stödprogrammet.
Därför bör lämpliga strukturer och 
förfaranden för riskhantering inrättas av de 
deltagande medlemsstaterna och EUSC.

(14) Rådets säkerhetskommitté har 
rekommenderat att man skapar en 
riskhanteringsstruktur för att se till att 
datasäkerhetsfrågor vederbörligen beaktas 
vid inrättandet av SST-stödprogrammet. 
Därför bör lämpliga strukturer och 
förfaranden för riskhantering inrättas av de 
deltagande medlemsstaterna och EUSC, 
där Enisa har en lämplig stödjande roll 
för säkerheten hos nätverk och uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör tas 
från de relevanta program som avses i den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör vara
högst 70 miljoner euro i löpande priser.
Det bör främst tas från program med 
inriktning på rymdpolitik i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, dvs. 
Egnos/Galileo och Copernicus, 
företrädelsevis genom särskilda 
budgetposter inom dessa program. I vissa 
fall bör bidrag från fonden för inre 
säkerhet och Horisont 2020 också vara 
möjliga, men då strikt begränsas till de 
insatser som avses i deras grundläggande 
rättsakter och som rör skydd av kritisk 
infrastruktur respektive rymd- och 
säkerhetsforskning. En eventuell höjning 
av unionens bidrag bör tas från 
Galileoprogrammet och 
Copernicusprogrammet.

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

Or. en

Ändringsförslag 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör tas 
från de relevanta program som avses i den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 
av unionen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget18. Unionens 
anslag till SST-stödprogrammet bör tas 
från de relevanta program som avses i den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020. En 
eventuell höjning av unionens bidrag får 
göras och, utöver Horisont 2020 avseende 
forskningsaspekter, även tas från 
Galileoprogrammet och 
Copernicusprogrammet, samtidigt som det 
säkerställs att målen för dessa program 
inte blir lidande.

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I syfte att säkerställa en god 
planering av programmet bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på antagandet av ett flerårigt 
arbetsprogram. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
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relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 56
Norbert Glante

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning (nedan kallat SST) inrättas för 
perioden mellan den 1 januari 2014 och 
den 31 december 2020.

Programmet Cassini – ett stödprogram för 
rymdövervakning och spårning (nedan 
kallat Cassiniprogrammet) inrättas för 
perioden mellan den 1 januari 2014 och 
den 31 december 2020.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. de

Motivering

I analogi med programmen Galileo och Copernicus bör ett namn användas i stället för en 
svårtydd förkortning. Namnet �Cassini� åsyftar de italiensk-franska astronomerna Cassini. 
Ändringen berör alla delar av förslaget till beslut där det refereras till �SST-
stödprogrammet�.

Ändringsförslag 57
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Övergripande mål
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SST-stödprogrammet ska bidra till att 
säkerställa en långsiktig tillgång till 
europeiska och nationella 
rymdinfrastrukturer och rymdtjänster 
med det övergripande målet att förse EU 
med ett självständigt system för 
rymdövervakning, vilket är väsentligt för 
ekonomins, samhällets och medborgarnas 
säkerhet i Europa, huvudsakligen genom 
att bidra till att minska mängden 
rymdskrot.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. rymdföremål: alla konstgjorda eller 
naturliga föremål i yttre rymden,

1. rymdföremål:  alla konstgjorda föremål i 
yttre rymden,

Or. fr

Ändringsförslag 59
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. rymdfarkost: alla konstgjorda 
rymdföremål som tjänar ett visst syfte, 
inbegripet artificiella satelliter,

2. rymdfarkost: alla konstgjorda 
rymdföremål som tjänar ett visst syfte, 
inbegripet artificiella satelliter, 
minisatelliter, mikrosatelliter, 
nanosatelliter och picosatelliter,

Or. en
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Ändringsförslag 60
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. rymdfarkost: alla konstgjorda 
rymdföremål som tjänar ett visst syfte, 
inbegripet artificiella satelliter,

2. rymdfarkost: alla konstgjorda 
rymdföremål som tjänar ett visst syfte, 
inbegripet artificiella aktiva satelliter,

Or. fr

Ändringsförslag 61
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. rymdskrot: rymdfarkost eller delar av 
sådan som inte längre tjänar något visst 
syfte, inbegripet delar av raketer eller 
artificiella satelliter, eller uttjänta 
artificiella satelliter,

3. rymdskrot: alla konstgjorda föremål, 
inklusive rymdfarkoster eller fragment 
och bitar av sådana, i omloppsbana runt 
jorden eller i återinträde i jordens 
atmosfär som inte längre fungerar eller 
inte längre tjänar något visst syfte, 
inbegripet delar av raketer eller artificiella 
satelliter, eller uttjänta artificiella satelliter,

Or. en

Ändringsförslag 62
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. SST-data: rymdföremålens fysiska 
parametrar, som samlas in av SST-
sensorerna,

5. SST-data: rymdföremålens fysiska 
parametrar, som samlas in av SST-
sensorerna eller banparametrarna för 
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rymdföremål som hämtats från dessa 
sensorers observationer,

Or. fr

Ändringsförslag 63
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 
att stödja åtgärder som syftar till att inrätta 
ett SST-system, och i synnerhet

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 
att stödja åtgärder som syftar till att 
begränsa risken och följderna av 
rymdkollisioner genom att inrätta och 
upprätthålla ett europeiskt SST-system, 
och i synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 64
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 
att stödja åtgärder som syftar till att inrätta 
ett SST-system, och i synnerhet

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 
att stödja åtgärder som syftar till att inrätta 
ett SST-system som ger EU en lämplig 
nivå av självständighet, och i synnerhet

Or. fr

Ändringsförslag 65
Rachida Dati

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
befintliga nationella sensorer för att
kartlägga och följa rymdföremål,

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
befintliga nationella sensorer och en 
utbyggnad av detta nätverk genom 
uppgradering av befintliga sensorer eller 
inrättande av nya sensorer om så är 
nödvändigt, i syfte att helt oberoende
kartlägga och följa rymdföremål.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att uppgradera befintliga sensorer och om möjligt utveckla nya för att 
garantera att data genereras på ett självständigt sätt.

Ändringsförslag 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
befintliga nationella sensorer för att 
kartlägga och följa rymdföremål,

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
europeiska SST-sensorer, inbegripet såväl 
nationella SST-sensorer som dem som 
utvecklats av ESA, för att kartlägga och 
följa rymdföremål,

Or. en

Ändringsförslag 67
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
befintliga nationella sensorer för att 
kartlägga och följa rymdföremål,

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
nationella sensorer för att kartlägga och 
följa rymdföremål och skapa en 
tillhörande databas,

Or. fr

Ändringsförslag 68
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett nätverk av 
markbaserade eller rymdbaserade 
befintliga nationella sensorer för att 
kartlägga och följa rymdföremål,

a) inrättandet och driften av en 
sensorfunktion som består av ett säkert
nätverk av markbaserade eller 
rymdbaserade befintliga nationella sensorer 
för att kartlägga och följa rymdföremål,

Or. en

Ändringsförslag 69
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) inrättandet och driften av en 
bearbetningsfunktion för att bearbeta och 
analysera de SST-data som samlas in av 
sensorerna, inbegripet kapacitet att 
upptäcka och identifiera rymdföremål och 
att skapa och underhålla ett register över 
dessa,

b) inrättandet och driften av en 
bearbetningsfunktion för att bearbeta och 
analysera SST-data i syfte att producera 
SST-information,
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Or. fr

Ändringsförslag 70
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upprättandet och driften av en 
servicefunktion för att förse 
rymdfarkostoperatörer och offentliga 
myndigheter med SST-tjänster.

c) upprättandet och driften av en 
servicefunktion för att förse de enheter 
som avses i artikel 4.2 med SST-tjänster 
enligt definitionen i artikel 4.1.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) upprättandet och driften av en 
servicefunktion för att förse 
rymdfarkostoperatörer och offentliga 
myndigheter med SST-tjänster.

c) upprättandet och driften av en 
servicefunktion för att förse 
rymdfarkostoperatörer, offentliga 
myndigheter och privata enheter som 
deltar i rymdverksamhet med SST-tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 72
Vladimír Remek

Förslag till beslut
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av de mål 



PE523.078v01-00 22/38 AM\1009739SV.doc

SV

som fastställs in punkt 1, i en flerårig 
verksamhetsplan beskriva de specifika 
åtgärderna, med en preliminär tidsplan 
för genomförande och det ungefärliga
belopp som ska tilldelas varje åtgärd.

Or. en

Motivering

Målsättningar är intressanta och relativt tydliga men konkreta åtgärder, tidsplaner och 
budgetutnyttjanden tycks fortfarande vara oklara, till och med för ett program som ska vara 
förberedande.

Ändringsförslag 73
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Riskbedömning av en kollision mellan 
rymdfarkoster eller mellan rymdfarkoster 
och rymdskrot och utfärdande av 
kollisionsvarningar under uppsändning och 
drift i omloppsbana av rymdfarkoster.

a) Riskbedömning av en kollision mellan 
rymdfarkoster, mellan rymdfarkoster och 
rymdskrot eller mellan rymdfarkoster och 
rymdföremål och utfärdande av 
kollisionsvarningar under uppsändning och 
drift i omloppsbana av rymdfarkoster.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upptäckt och riskbedömning av 
explosioner eller uppdelningar i 
omloppsbana eller kollisioner.

b) Upptäckt och karaktärisering av 
uppsplittringar eller sönderbrytningar i 
omloppsbana eller kollisioner.

Or. fr
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Ändringsförslag 75
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Riskbedömning av och varningar
rörande återinträden av rymdföremål och 
rymdskrot i jordens atmosfär och 
förutsägelse av när och var nedslaget 
kommer att ske.

c) Riskbedömning rörande okontrollerade 
återinträden av rymdföremål och 
rymdskrot i jordens atmosfär och 
förutsägelse av områden och tidpunkter 
för nedslaget.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Riskbedömning vid drift i 
omloppsbana under en rymdfarkosts 
livslängd.

Or. en

Ändringsförslag 77
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 
medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 
Europeiska utrikestjänsten, offentliga och 
privata rymdfarkostoperatörer och

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 
medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 
Europeiska utrikestjänsten, offentliga och 
privata rymdfarkostoperatörer, offentliga 
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offentliga myndigheter med ansvar för 
civilskydd. De ska tillhandahållas i 
enlighet med de bestämmelser om 
användning och utbyte av SST-data och 
SST-information som anges i artikel 9.

myndigheter med ansvar för civilskydd och 
i tillämpliga fall försäkringsbolag. De ska 
tillhandahållas i enlighet med de
bestämmelser om användning och utbyte 
av SST-data och SST-information som 
anges i artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 78
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De deltagande medlemsstaterna, EUSC 
och kommissionen ska inte hållas 
ansvariga för eventuella skador på grund 
av frånvaro av eller avbrott i 
tillhandahållandet av SST-tjänster, 
förseningar vid tillhandahållandet av 
dessa eller felaktigheter i den information 
som tillhandahålls genom SST-tjänsterna.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 79
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De deltagande medlemsstaterna, EUSC 
och kommissionen ska inte hållas 
ansvariga för eventuella skador på grund 
av frånvaro av eller avbrott i 
tillhandahållandet av SST-tjänster, 
förseningar vid tillhandahållandet av dessa 
eller felaktigheter i den information som 
tillhandahålls genom SST-tjänsterna.

3. De deltagande medlemsstaterna, EUSC,
Enisa och kommissionen ska inte hållas 
ansvariga för eventuella skador på grund 
av frånvaro av eller avbrott i 
tillhandahållandet av SST-tjänster, 
förseningar vid tillhandahållandet av dessa 
eller felaktigheter i den information som 
tillhandahålls genom SST-tjänsterna.
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Or. en

Ändringsförslag 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SST-stödprogrammet ska inte 
tillhandahålla stöd till utvecklingen av 
nya SST-sensorer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 81
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. SST-stödprogrammet ska inte 
tillhandahålla stöd till utvecklingen av nya 
SST-sensorer.

2. SST-stödprogrammet får omfatta stöd 
till utvecklingen av nya SST-sensorer eller 
bidra till uppgraderingen av befintliga 
sensorer.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förvalta de medel som ska avsättas till 
SST-stödprogrammet och säkerställa 
genomförandet av SST-stödprogrammet,

a) förvalta de medel som ska avsättas till 
SST-stödprogrammet och säkerställa 
genomförandet av SST-stödprogrammet 
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med öppenhet och klarhet om de olika 
finansieringskällorna,

Or. en

Ändringsförslag 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska även säkerställa att 
SST-stödprogrammet kompletterar 
program- och forskningsverksamhet som 
rör skyddet av rymdbaserad infrastruktur 
och som bedrivs inom ramen för 
Horisont 2020-programmet, vilket 
inrättades genom [en hänvisning till 
Horisont 2020-förordningen kommer att 
läggas till efter antagandet]. Den ska även 
främja programmets komplementaritet 
med annan europeisk och internationell 
verksamhet på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 84
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) i samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten inrätta nödvändiga 
samordningsmekanismer för att säkerställa 
programmets säkerhet.

c) i samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten, Europeiska försvarsbyrån 
och Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet inrätta nödvändiga 
samordningsmekanismer för att säkerställa 
programmets säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) fastställa en förvaltnings- och 
datastrategi för den europeiska SST-
tjänsten, spela en aktiv roll i inrättandet 
av konsortiet och nära övervaka 
programmets verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 86
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som vill delta i 
genomförandet av de syften som anges i 
artikel 3 ska lämna in en ansökan till 
kommissionen som styrker att följande 
kriterier uppfylls:

1. De medlemsstater som vill delta i 
genomförandet av de syften som anges i 
artikel 3 ska lägga fram bevis för

Or. en

Ändringsförslag 87
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som vill delta i 
genomförandet av de syften som anges i 

1. De medlemsstater som vill delta i 
genomförandet av de syften som anges i 
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artikel 3 ska lämna in en ansökan till 
kommissionen som styrker att följande 
kriterier uppfylls:

artikel 3 ska direkt eller via ett konsortium 
eller ett offentligt organ på nationell eller 
multinationell nivå lämna in en ansökan 
till kommissionen som styrker att följande 
kriterier uppfylls:

Or. fr

Ändringsförslag 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 
förfogar över de tekniska och mänskliga 
resurser som krävs för att driva dem eller 
datahanteringskapaciteter.

a) Kapaciteten att förse SST-systemet med 
något av följande:

SST-sensorer och de tekniska och 
mänskliga resurser som krävs för att driva 
dem eller 
– Analys- och datahanteringskapaciteter 
som särskilt utformats för SST.

Or. en

Ändringsförslag 89
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 
förfogar över de tekniska och mänskliga
resurser som krävs för att driva dem eller 
datahanteringskapaciteter.

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer eller 
datahanteringskapaciteter och förfogar 
över de tekniska och mänskliga resurser 
som krävs för att driva dem.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 
förfogar över de tekniska och mänskliga 
resurser som krävs för att driva dem eller 
datahanteringskapaciteter.

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 
förfogar över de tekniska och mänskliga 
resurser som krävs för att driva dem eller 
datahanteringskapaciteter, eller bidrag till 
ett SST-program.

Or. en

Ändringsförslag 91
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inrättandet av en handlingsplan för 
genomförandet av de syften som avses i 
artikel 3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De medlemsstater som uppfyller 
kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 
avtal som avses i artikel 10 ska vara 
behöriga för finansiella bidrag från SST-

4. De medlemsstater som uppfyller 
kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 
avtal som avses i artikel 10 ska vara 
behöriga för finansiella bidrag från SST-
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stödprogrammet. Kommissionen ska 
offentliggöra och uppdatera en 
förteckning över medlemsstaterna på sin 
webbplats.

stödprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De medlemsstater som uppfyller 
kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 
avtal som avses i artikel 10 ska vara 
behöriga för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet. Kommissionen ska 
offentliggöra och uppdatera en förteckning 
över medlemsstaterna på sin webbplats.

4. De medlemsstater som uppfyller 
kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 
avtal som avses i artikel 10 ska vara 
behöriga för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet. Kommissionen ska 
offentliggöra och uppdatera en förteckning 
över medlemsstaterna och deras respektive 
ekonomiska bidrag på sin webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 94
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet förutsatt att det avtal som 
avses i artikel 10 tecknas.

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet förutsatt att det avtal som 
avses i artikel 10 tecknas. EUSC ska 
ansvara för gränssnittsfunktionerna med 
slutanvändarna. EUSC ska fastställa och 
inrätta metoder för att återskapa SST-data 
och distribuera tjänster till de enheter som 
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anges i artikel 4.2.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet förutsatt att det avtal som 
avses i artikel 10 tecknas.

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i bedrivandet av den 
huvudsakliga verksamhet som anges i 
artikel 3 och ska vara behörigt för 
finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet förutsatt att det avtal som 
avses i artikel 10 tecknas.

Or. en

Ändringsförslag 96
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag från SST-
stödprogrammet förutsatt att det avtal som 
avses i artikel 10 tecknas.

Europeiska unionens satellitcentrum 
(EUSC) ska delta i genomförandet av 
syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 
för finansiella bidrag upp till ett tak från 
SST-stödprogrammet förutsatt att det avtal 
som avses i artikel 10 tecknas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sajjad Karim
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Förslag till beslut
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen och utbytet av SST-data och 
SST-information för genomförandet av de 
syften som avses i artikel 3 ska omfattas av 
följande regler:

Användningen och utbytet av SST-data och 
SST-information för genomförandet av de 
syften som avses i artikel 3 ska omfattas av 
följande regler, och en genomförandeakt 
ska inrättas för att precisera hur dessa 
mål ska uppnås och vilka åtgärder som 
ska införas för att säkerställa att relevanta
kriterier följs:

Or. en

Ändringsförslag 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användningen och utbytet av SST-data och 
SST-information för genomförandet av de 
syften som avses i artikel 3 ska omfattas av 
följande regler:

Användningen och utbytet av SST-data och 
SST-information för bedrivandet av den 
huvudsakliga verksamhet som anges i 
artikel 3 ska omfattas av följande regler:

Or. en

Ändringsförslag 99
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medlemsstater som uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 7.1 och EUSC 
ska teckna ett avtal om fastställande av 
regler och mekanismer för deras samarbete 
vid genomförandet av de syften som avses 

Medlemsstaterna, EUSC och Enisa ska 
teckna ett avtal om fastställande av regler 
och mekanismer för deras samarbete vid 
genomförandet av de syften som avses i 
artikel 3. I synnerhet ska avtalet innehålla 
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i artikel 3. I synnerhet ska avtalet innehålla 
bestämmelser som följande:

bestämmelser som följande:

Or. en

Ändringsförslag 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESA får bidra till SST-programmet för 
dess medlemsstaters räkning, vilka deltar i 
SSA-programmet (space situational 
awareness)

Or. en

Motivering

Eftersom ESA äger alla materiella och immateriella tillgångar behövs inget avtal med dess 
deltagande medlemsstater i SSA-programmet.

Ändringsförslag 101
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens anslag till SST-stödprogrammet 
ska tas från andra program som omfattas 
av den fleråriga budgetramen för 2014–
2010, i full överensstämmelse med deras 
rättsliga grund.

Unionens totala bidrag till SST-
stödprogrammet ska vara högst 
70 miljoner euro i löpande priser för 
perioden 2014–2020, som främst, och i 
lika delar, ska tas från program som
inrättats genom de rättsakter som anges i 
andra stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 
och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen21, artiklarna 1, 
3 c och 3 d och 4.

a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 
och drift av de europeiska 
satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 
c och 3 d och 4, utan att Egnos- och 
Galileoprogrammen blir lidande och kan 
fortsätta att fungera fullt ut.

__________________ __________________
21 KOM(2011) 814 slutlig, 31.11.2011. 
Hänvisningen kommer att uppdateras efter 
antagandet.

21 COM(2011)0814, 31.11.2011. 
Hänvisningen kommer att uppdateras efter 
antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande av 
Copernicusprogrammet21a, artikel 5 c.
__________________
21a EUT L ...

Or. en

Ändringsförslag 104
Norbert Glante
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Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [...] om inrättande av 
programmet Copernicus och om 
upphävande av förordning (EU) nr 
911/2010, artikel 5 c.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att namnge de program från vilka anslag kan tas, dock utan att 
ange en procentsats för att säkerställa flexibilitet i samband med finansieringen. 

Ändringsförslag 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Rådets beslut nr […] om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 202022, 
artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 
d och bilaga III punkt 6.3.4.

b) Delar av bidraget få även, i begränsad 
utsträckning och i enlighet med 
programmens grundläggande rättsakter, 
tas från program som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande, 
som en del av fonden för inre säkerhet, av 
ett instrument för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt 
krishantering21a, artikel 3.2 b, och 3 e, 
samt rådets beslut nr […] om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 202022, artikel 
2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 d och 
bilaga III punkt 6.3.4.

__________________ __________________
21a EUT L ...

22 KOM(2011) 811 slutlig, 31.11.2011. 22 KOM(2011)0811, 30.11.2011.
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Hänvisningen kommer att uppdateras efter 
antagandet.

Hänvisningen kommer att uppdateras efter 
antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande, 
som en del av fonden för inre säkerhet, av 
ett instrument för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt 
krishantering23, artikel 3.2 b och 3.3 e.

utgår

__________________
23 KOM(2011) 753 slutlig, 15.11.2011. 
Hänvisningen kommer att uppdateras 
efter antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sajjad Karim

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om inrättande, 
som en del av fonden för inre säkerhet, av 
ett instrument för ekonomiskt stöd till 
polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt 
krishantering23, artikel 3.2 b och 3.3 e.

c) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […] om finansiering 
och drift av det europeiska 
jordövervakningsprogrammet Copernicus
för perioden 2014–2020, utan att 
programmets fulla funktion äventyras.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 
av den budgetansvariga myndigheten inom 
de tidsramar som planeras för denna 
verksamhet inom ramen för de program 
från vilka anslagen tas.

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 
av den budgetansvariga myndigheten inom 
de tidsramar som planeras för denna 
verksamhet inom ramen för de program 
från vilka anslagen tas. En eventuell 
höjning av unionens bidrag ska tas från 
Galileoprogrammet och 
Copernicusprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 109
Vittorio Prodi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Privat finansiering ska tas från 
finansiella institutioner med ett påvisbart 
intresse för skyddet av rymdfarkoster.

Or. en

Ändringsförslag 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av SST-stödprogrammet.

1. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av SST-stödprogrammet 
och årligen informera Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Effektiviteten i resursanvändningen. b) Effektiviteten i resursanvändningen, 
särskilt med hänsyn till de medel som 
tillhandahålls EUSC.

Or. en


