
PR\1007763DA.doc PE521.718v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2013/0064(COD)

23.10.2013

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et 
støtteprogram for overvågning og sporing i rummet
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Amelia Andersdotter



PE521.718v02-00 2/24 PR\1007763DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0107),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 189, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0061/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

der forvoldes skade på jordinfrastruktur 
eller mennesker som følge af ukontrolleret 
genindtrængen af hele rumfartøjer eller 
rumskrot i Jordens atmosfære.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den velkomne adfærdskodeks fra EU bør "lede" rumprogrammet. Den indeholder principper 
for anvendelse af det ydre rum til fredelige formål, undertegnende staters ansvar for at træffe 
alle hensigtsmæssige foranstaltninger og samarbejde i god tro om at forebygge skadelig 
indblanding i aktiviteter i det ydre rum samt deres ansvar for at udøve videnskabelige, civile, 
kommercielle og militære aktiviteter og fremme fredelig udforskning og anvendelse af det 
ydre rum og træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at forhindre, at det ydre rum 
bliver en konfliktarena.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) SST-støtteprogrammet bør være 
første skridt i en global strategi for 
udvikling af en uafhængig og omfattende 
europæisk SSA-kapacitet baseret på en 
bred og diversificeret geografisk fordeling 
af sensorer.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Inden for rammerne af SST-
støtteprogrammet er det nødvendigt at 
overveje et hensigtsmæssigt samarbejde til 
videnskabelige formål med internationale 
partnere, som kan bidrage til at styrke den 
europæiske SST-viden. 

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med Rådets beslutning af 25. november 2010 citeret i betragtning 3.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De potentielt følsomme SST-data 
betyder, at SST-støtteprogrammet skal 
fremme et samarbejde baseret på 
effektivitet og gensidig tillid, herunder på 
den måde, som SST-data behandles og 
analyseres. Anvendelse af open source-
software, der giver autoriserede SST-
dataleverandører sikker adgang til 
kildekoden til at foretage driftsændringer 
og forbedringer, bør bidrage til dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

SST-støtteprogrammet bør finansieres af 
EU i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 
om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget18. EU-
finansieringen af SST-støtteprogrammet
bør fastsættes til 70 mio. EUR i løbende 
priser og bør hentes fra relevante 
programmer, der er omfattet af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
navnlig instrumentet for finansiel støtte til 
politisamarbejde, forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet samt 
krisestyring under Fonden for Intern 
Sikkerhed, som er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/201318a, Galileo- og EGNOS-
programmet, som er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/201318b, og 
Copernicusprogrammet, som er oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 



PE521.718v02-00 10/24 PR\1007763DA.doc

DA

forordning (EF) nr. …/201418c.
__________________ __________________
18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 18 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

18a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om et instrument for finansiel støtte til 
politisamarbejde, forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet samt 
krisestyring som en del af Fonden for 
Intern Sikkerhed (EUT L …).
18b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om etablering og drift af de europæiske 
satellitbaserede navigationssystemer og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 
(EUT L …).
18c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om oprettelse af Copernicusprogrammet 
og om ophævelse af forordning (EU) nr. 
911/2010 (EUT L …).

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne afgørelse for så 
vidt angår vedtagelse af et flerårigt 
arbejdsprogram og medlemsstaternes 
overholdelse af kriterierne for deltagelse i 
SST-støtteprogrammet, bør 
gennemførelsesbeføjelserne overdrages til 
Kommissionen. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 

(17) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne afgørelse for så 
vidt angår medlemsstaternes overholdelse 
af kriterierne for deltagelse i SST-
støtteprogrammet, bør 
gennemførelsesbeføjelserne overdrages til 
Kommissionen. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
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generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser19.

medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser19.

__________________ __________________
19 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 19 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Generelt mål

SST-støtteprogrammet bør bidrage til at 
sikre, at der på langt sigt findes 
europæiske og nationale 
ruminfrastrukturer og -tjenester, som er 
vigtige for Europas økonomis, samfunds 
og borgeres sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette minder om programmets målsætning.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Specifikke mål

SST-støtteprogrammet bidrager til 
følgende specifikke mål:
a) mindskelse af risiciene i forbindelse 
med opsendelse af europæiske 
rumfartøjer
b) vurdering og mindskelse af risiciene 
for kollisioner i forbindelse med 
europæiske rumfartøjers 
kredsløbsoperationer, hvilket gør det 
muligt for operatører af rumfartøjer at 
planlægge og gennemføre afbødende 
foranstaltninger mere effektivt
c) overvågning af ukontrolleret 
genindtrængen i atmosfæren af 
rumfartøjer eller skrot heraf og levering 
af mere nøjagtige og effektive varsler med 
henblik på at mindske risiciene for 
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europæiske borgeres sikkerhed og afbøde 
potentielle skader på kritisk jordbaseret 
infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Med disse specifikke målsætninger udstikkes programmets retning og handlinger yderligere.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Formålet med SST-støtteprogrammet De vigtigste foranstaltninger i SST-
støtteprogrammet

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at nå de generelle og specifikke mål i 
henholdsvis artikel 1a og 2a består de 
vigtigste foranstaltninger i SST-
støtteprogrammet af:

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

som består af et net af jordbaserede og 
rumbaserede nationale SST-sensorer og 
relevante SST-sensorer, som er udviklet 
på europæisk plan, herunder gennem 
ESA, til registrering og sporing af 
rumobjekter

Or. en

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en frit tilgængelig og genanvendelig 
offentlig informationstjeneste om dele af 
rumobjekter, som er i kredsløb omkring 
jorden 

Or. en

Begrundelse

Offentligheden vil kunne kende og genanvende de vigtigste kredsløbskarakteristika for 
rumobjekter.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) andre relevante SST-oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. SST-støtteprogrammet skal yde støtte til
foranstaltningerne til opnåelse af målene
i artikel 3 i henhold til det arbejdsprogram, 
der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og på de 
særlige betingelser, der er omhandlet i 
artikel 7.

1. SST-støtteprogrammet skal yde støtte til
de vigtigste foranstaltninger i artikel 3
samt specifikke foranstaltninger i henhold 
til det arbejdsprogram, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 2, og på de særlige 
betingelser, der er omhandlet i artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forvalter de midler, der tilføres SST-
støtteprogrammet, og sikrer 
gennemførelsen af SST-programmet

a) er ansvarlig for SST-støtteprogrammet,
forvalter de tildelte midler og sikrer 
gennemførelsen deraf

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter, som etablerer et 
flerårigt arbejdsprogram for SST-
støtteprogrammet, som i relevant omfang
supplerer de arbejdsprogrammer, der
indgår i de programmer, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 1. Arbejdsprogrammet 
specificerer de opstillede mål, de 
forventede resultater, de foranstaltninger, 
der skal finansieres, tidsplanen for 
gennemførelsen af disse aktioner, 
gennemførelsesmetoden, den maksimale 
sats for EU's samfinansiering og de 
specifikke betingelser for EU-tilskud under 
SST-støtteprogrammet. Disse 
gennemførelsesretsakter gennemføres 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
14, stk. 2.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
14a, som etablerer et flerårigt 
arbejdsprogram for SST-støtteprogrammet,
idet der i relevant omfang tages hensyn til
de arbejdsprogrammer, der er fastlagt i de 
programmer, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 1. Arbejdsprogrammet specificerer de 
opstillede mål, de forventede resultater, de 
foranstaltninger, der skal finansieres, 
tidsplanen for gennemførelsen af disse 
aktioner, gennemførelsesmetoden, den 
maksimale sats for EU's samfinansiering 
og de specifikke betingelser for EU-tilskud 
under SST-støtteprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Uautoriseret videregivelse af data og 
oplysninger skal forhindres, idet effektive 
operationer og optimering af anvendelsen 
af de generede oplysninger samtidig skal 
tillades

d) Effektive operationer skal sikres, og 
anvendelse af de genererede oplysninger 
skal optimeres samtidig med, at
uautoriseret videregivelse af data og 
oplysninger skal forhindres

Or. en

Begrundelse

Ordlyden minder blot om prioriteringen, idet videregivelse af oplysninger, som reducerer 
risikoen for kollisioner, er målet, og undgåelse af uønsket videregivelse af oplysninger er et af 
de nødvendige midler til at nå dette mål.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) SST-datasikkerheden skal være sikret e) SST-dataintegriteten skal være sikret
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Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, som indgår aftalen i 
stk. 1, kan indgå en aftale med ESA om 
ESA's levering af aktiver eller ekspertise 
eller brug af ESA's data til beskyttelse af 
rumfartøjer eller overvågning af 
rumskrot.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – afsnit 1 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse aftaler og ændringer i dem skal 
meddeles Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Der bør hentes midler til EU-
finansieringen af SST-støtteprogrammet
fra andre programmer, der er omfattet af 
den flerårige finansielle ramme for 2014-
2020, i fuld overensstemmelse med disses 
retsgrundlag.

EU-finansieringen til SST-
støtteprogrammet for perioden 2014-2020 
udgør 70 mio. EUR, som hentes fra de 
finansielle rammebeløb, som er tildelt
andre programmer, der er omfattet af den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020, 
i fuld overensstemmelse med disses 
retsgrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – nr. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 De relevante programmer, hvorfra der vil 
kunne hentes midler til finansiering,
omfatter de programmer, der er oprettet 
ved følgende retsakter:

De programmer, hvorfra der kan hentes 
midler til finansiering, er de programmer, 
der er oprettet ved følgende retsakter:

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – nr. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om etablering og 
drift af de europæiske satellitbaserede 
navigationssystemer21, artikel 1, artikel 3, 
litra c) og d), og artikel 4, op til højst [45 
%] af beløbet i første afsnit

__________________ __________________
21 KOM(2011) 814 endelig af 31.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

21 KOM(2011) 814 endelig af 31.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om oprettelse af 
Copernicusprogrammet og om ophævelse 
af forordning (EU) nr. 911/2010, artikel 
5, litra c), op til højst [5 %] af beløbet i 
første afsnit

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Rådets afgørelse nr. […] om 
særprogrammet til gennemførelse af 
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Horisont 202022 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), 
artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, 
punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, 
punkt 6.3.4

Horisont 202022 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), 
artikel 2, stk. 2, litra b) og c), bilag I, del II, 
punkt 1.6.2, litra d), og bilag I, del III, 
punkt 6.3.4, op til højst [15 %] af beløbet i 
første afsnit

__________________ __________________
22 KOM(2011) 811 endelig af 30.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

22 KOM(2011) 811 endelig af 30.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om et instrument 
for finansiel støtte til politisamarbejde, 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet samt krisestyring som en del af 
Fonden for Intern Sikkerhed23, artikel 3, 
stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e).

c) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om et instrument 
for finansiel støtte til politisamarbejde, 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet samt krisestyring som en del af 
Fonden for Intern Sikkerhed23, artikel 3, 
stk. 2, litra b, og stk. 3, litra e), op til højst 
[40 %] af beløbet i første afsnit.

__________________ __________________
23 KOM(2011) 753 endelig af 15.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

23 KOM(2011) 753 endelig af 15.11.2011. 
Referencen opdateres efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter de præcise 
beløb, som skal hentes fra hvert program, 
under hensyntagen til de i litra a) til c) 
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fastlagte lofter.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Udøvelse af delegering

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter på de i denne artikel anførte 
betingelser tillægges Kommissionen.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, for en 
ubegrænset periode fra den 1. januar 
2014.
3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 6, 
stk. 2, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse 
herom.
5. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
to måneder fra meddelelsen af den 
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pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Det foreslåede program har til formål at bidrage til opbygningen af en uafhængig europæisk 
kapacitet for overvågning og sporing i rummet (SST), der skal forebygge og overvåge den 
voksende risiko for kollision mellem ruminfrastrukturer og andre rumfartøjer eller rumskrot. 
Behovet for SST deles på internationalt og nationalt plan, både af offentlige myndigheder og 
industrien som helhed, afhængigt af ruminfrastrukturerne. Dette er navnlig relevant med 
henblik på at sikre, at der på langt sigt findes europæiske rumaktiver som satellitterne fra 
Galileo og Copernicus. Det er det første forsøg på EU-plan af sin art, og Kommissionen 
foreslår at starte med at samle de tilgængelige aktiver og færdigheder i medlemsstaterne og 
yde tjenester til brugerne.

Ordføreren foreslår muligheden for at udnytte ESA's knowhow gennem en aftale mellem ESA 
og de bidragende medlemsstater. ESA er det eneste organ på EU-plan, som har ekspertise 
inden for SST og mere globalt SSA. Selv om ESA ikke kan forvalte eller kontrollere 
programmet, bør det kunne bidrage til det. 

Tjenesterne bør omfatte udarbejdelse af et offentligt tilgængeligt katalog over dele af 
rumobjekter, som er i kredsløb, for generelt at øge opmærksomheden derpå og gøre det muligt 
at anvende dem til forretningsbrug samt for at være åben over for eventuelle yderligere 
tjenester, som Kommissionen kan foreslå på et senere tidspunkt, og dermed give mulighed for 
kommende forbedringer.

Ordføreren foreslår at tage definitionen af programmets rammelovgivning et skridt videre ved 
at minde om det generelle anvendelsesområde og de specifikke målsætninger i begyndelsen af 
den centrale tekst (ny artikel 1a og 2a). Hun foreslår endvidere at definere oprettelsen af 
sensornetværk, databehandling og SST-tjenester i artikel 3 som vigtige foranstaltninger i 
stedet for målsætninger, som Kommissionen vil anvende til at udvikle specifikke 
foranstaltninger i sit flerårige arbejdsprogram (artikel 5).

Ordføreren ønsker, at Europa-Parlamentet overvejer det flerårige arbejdsprogram, inden det 
træder i kraft, via en delegeret procedure i artikel 6.

Budgettet på 70 mio. EUR er indarbejdet i den centrale tekst (artikel 11) og hentes fra Fonden 
for Intern Sikkerhed, Galileo, Copernicus og H2020.


