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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
millega luuakse kosmose jälgimise ja seire toetusprogramm
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0107),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 189 lõiget 2, 
mille kohaselt komisjon esitas ettepaneku parlamendile (C7-0061/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

taassiseneksid kontrollimatult Maa 
atmosfääri.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tervitatud ELi tegevusjuhend peaks „suunama” tema kosmoseprogramme. See sätestab 
kosmose rahumeelsetel eesmärkidel kasutamise põhimõtted, alla kirjutanud liikmesriikide 
kohustuse rakendada asjakohaseid meetmeid ja teha heauskselt koostööd, et ennetada 
kahjulikke vahejuhtumeid avakosmosetegevuses, ning nende kohustuse teostada teadus-, 
tsiviil-, äri- ja militaartegevusi, et soodustada avakosmose rahumeelset uurimist ja kasutamist 
ning rakendada kõiki asjakohaseid meetmeid, et ennetada avakosmose muutumist 
konfliktipiirkonnaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) SST toetusprogramm peaks olema 
esimeseks sammuks ülemaailmses 
strateegias, millega arendatakse välja 
Euroopa sõltumatu ja ulatuslik 
kosmoseteadlikkuse alane võimekus, mis 
põhineb sensorite laiaulatuslikul ja 
mitmekesisel geograafilisel jaotusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) SST toetusprogrammi raames on 
vajalik kaaluda asjakohast teaduslikku 
koostööd rahvusvaheliste partneritega, 
kes suudavad anda panuse Euroopa SST-
alaste teadmiste suurendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõla nõukogu 25. novembri 2010. aasta resolutsiooniga, mida on tsiteeritud põhjenduses 
3.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) SST andmete võimaliku 
tundlikkuse tõttu on vajalik, et SST 
toetusprogramm soodustaks koostööd, mis 
põhineks tõhususel ja vastastikkusel 
usaldusel, sh seoses SST andmete 
töötlemise ja analüüsimise viisiga. Sellele 
eesmärgile peaks kaasa aitama avatud 
lähtekoodil põhineva tarkvara 
kasutamine, mis võimaldaks volitatud SST 
andmete allikate turvalist juurdepääsu 
lähtekoodile, et selle talitlust muuta ja 
parandada.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Komisjon rakendab programmi 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju18. SST 
toetusprogrammile antavate liidu rahaliste 
vahendite hulk tuleks praeguste hindade 
juures seada 70 miljoni euro tasemele ja 
tuleks leida ajavahemikku 2014–2020 
hõlmavas mitmeaastases finantsraamistikus 
ette nähtavate asjaomaste programmide alt, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr …/201318 a loodud 
sisejulgeolekufondist rahastatava 
politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise 
ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje 
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rahastamisvahendi, Euroopa Parlamendi 
määrusega (EL) nr …/201318 b loodud 
programmide Galileo ja EGNOS ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr …/201418 c loodud 
programmiga Copernicus.

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

18 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrus (EL) nr …/2013, 
millega loodi sisejulgeolekufondi osana 
politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise 
ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend (ELT L …).
18 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrus (EL) nr …/2013 
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide 
rajamise ja kasutamise kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 876/2002 ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EÜ) nr 683/2008 
(ELT L …).
18 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrus (EL) nr …/2013, 
millega luuakse Copernicuse programm 
ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 
911/2010 (ELT L …).

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Et tagada käesoleva otsuse 
rakendamise ühetaolised tingimused seoses 
mitmeaastase tööprogrammi 
vastuvõtmisega ja sellega, kuidas 
liikmesriigid täidavad SST 
toetusprogrammis osalemiseks vajalikke 
kriteeriume, tuleks komisjonile anda 

(17) Et tagada käesoleva otsuse 
rakendamise ühetaolised tingimused seoses 
sellega, kuidas liikmesriigid täidavad SST 
toetusprogrammis osalemiseks vajalikke 
kriteeriume, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
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rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes19.

nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes19.

__________________ __________________
19 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 19 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Programmi nõuetekohase 
planeerimine tagamiseks tuleks seoses 
mitmeaastase tööprogrammi 
vastuvõtmisega delegeerida komisjonile 
volitused õigusaktide vastuvõtmiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290. Eriti tähtis on, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohased konsultatsioonid, sh 
spetsialistide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud akte ette valmistades ja 
koostades tagama asjakohaste 
dokumentide samaaegse, õigeaegse ja 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Üldeesmärk

SST toetusprogramm aitab kaasa 
Euroopa majanduse, ühiskonna ja 
kodanike kaitsmiseks oluliste Euroopa ja 
riiklike kosmoseinfrastruktuuride ja -
teenuste pikaajalise kättesaadavuse 
kaitsmisele.

Or. en

Selgitus

See tuletab meelde programmi eesmärki.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Erieesmärgid

SST toetusprogramm aitab saavutada 
järgmisi erieesmärke:
(a) vähendada Euroopa 
kosmoseaparaatide orbiidilesaatmisega 
seotud riske;
(b) hinnata ja vähendada Euroopa 
kosmoseaparaatide orbiidil toimimisega 
seotud kokkupõrkeohtu ning võimaldada 
kosmoseaparaatide operaatoritel 
tõhusamalt kavandada ja võtta 
leevendusmeetmeid;
(c) teha seiret kosmoseaparaatide või 
nendega seotud kosmosejäätmete Maa 
atmosfääri kontrollimatu taassisenemise 
üle ning anda täpsemaid ja tõhusamaid 
varajasi hoiatusi eesmärgiga vähendada 
potentsiaalset ohtu Euroopa kodanike 
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turvalisusele ning leevendada 
potentsiaalse kahju tekkimist maapealsele 
elutähtsale infrastruktuurile.

Or. en

Selgitus

Need erieesmärgid täpsustavad programmi suunda ja tegevusi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 SST toetusprogrammi eesmärgid SST toetusprogrammi põhitegevused

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Et saavutada vastavalt artiklites 1 a ja 2 a 
sätestatud üld- ja erieesmärgid, koosnevad 
SST toetusprogrammi põhitegevused 
järgmistest tegevustest:

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate maapealsete või 
kosmosepõhiste riiklike sensorite 

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

Euroopa tasandil, sh ESA kaudu, välja 
töötatud SST sensorite võrgustikku 
hõlmava sensorifunktsiooni loomine ja 
toimimise tagamine eesmärgiga jälgida 
kosmoseobjekte ja teha nende üle seiret;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vabalt kättesaadav ja taaskasutatav 
avalik infoteenus Maa orbiidil olevate 
kosmoseobjektide orbitaalelementidest;

Or. en

Selgitus

Avalikkus saab teada ja taaskasutada kosmoseobjektide peamisi orbiteerimisomadusi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) kogu muu asjakohane SST teave.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

liikmesriikidele, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, avalik-
õiguslikele ja erasektoris tegutsevatele 
kosmoseaparaatide omanikele ja/või 
operaatoritele ning kodanikukaitsega 
tegelevatele riigiasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. SST toetusprogrammi kaudu toetatakse 
artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamisele suunatud meetmeid, mis on 
ette nähtud artikli 6 lõikes 2 osutatud 
tööprogrammis, ning seda tehakse artiklis 7 
osutatud konkreetsetel tingimustel.

1. SST toetusprogrammi kaudu toetatakse 
artiklis 3 sätestatud põhitegevusi ja mis 
tahes eritegevusi, mis on ette nähtud 
artikli 6 lõikes 2 osutatud tööprogrammis, 
ning seda tehakse artiklis 7 osutatud 
konkreetsetel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) on vastutav SST toetusprogrammi eest, 
haldab sinna suunatud rahalisi vahendeid 
ja tagab selle rakendamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse SST 
toetusprogrammi mitmeaastane 
tööprogramm, mis vajadusel täiendab
korral artikli 11 lõikes 1 osutatud 
programmide kohaselt ette nähtud
tööprogramme. Selles tööprogrammis 
täpsustatakse taotletavad eesmärgid, 
oodatavad tulemused, rahastatavad 
meetmed, nende meetmete rakendamise 
ajakava, rakendamismeetod, Euroopa Liidu 
kaasrahastamise maksimaalne määr ning 
SST toetusprogrammi raames antava 
Euroopa Liidu toetuse suhtes kohaldatavad 
konkreetsed tingimused. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 14 a 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse SST toetusprogrammi 
mitmeaastane tööprogramm, võttes
vajadusel arvesse artikli 11 lõikes 1 
osutatud programmidega sätestatud
tööprogramme. Selles tööprogrammis 
täpsustatakse taotletavad eesmärgid, 
oodatavad tulemused, rahastatavad 
meetmed, nende meetmete rakendamise 
ajakava, rakendamismeetod, Euroopa Liidu 
kaasrahastamise maksimaalne määr ning 
SST toetusprogrammi raames antava 
Euroopa Liidu toetuse suhtes kohaldatavad 
konkreetsed tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hoitakse ära andmete ja teabe
lubamatu avaldamine, võimaldades samas
tõhusat toimimist ja maksimeerides 
loodud teabe kasutamist;

(d) tagatakse tõhus toimimine ja
maksimeeritakse loodud teabe kasutamist, 
ennetades samas andmete ja teabe
lubamatut avaldamist;

Or. en

Selgitus

Sõnastus tuletab lihtsalt meelde sihtmärgi seisukohalt kokkupõrkeriske vähendava teabe 
pakkumise ja muu hulgas vajaliku meetmena teabe soovimatu avaldamise vältimise 
prioriteetsust selle eesmärgi saavutamise jaoks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagatakse SST andmete turvalisus; (e) tagatakse SST andmete terviklikkus;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 sätestatud lepingu sõlminud 
liikmesriigid võivad sõlmida lepingu 
ESAga seoses ESA-poolsete varade või 
oskusteabe pakkumise või ESA andmete 
kasutamisega kosmosesõidukite kaitseks 
või kosmosejäätmete jälgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendest lepingutest ja nende mis tahes 
muudatustest teavitatakse Euroopa 
Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

SST toetusprogrammile eraldatud liidu 
rahaliste vahendite hulk ajavahemikuks 
2014–2020 on 70 miljonit eurot, mis 
tuleneb ajavahemikku 2014–2020 
hõlmavas mitmeaastases finantsraamistikus 
ette nähtud muudele programmidele 
eraldatud rahastamispakettidest täielikus 
kooskõlas nende õigusliku alusega.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased programmid, mille alt rahalisi 
vahendeid võib leida, hõlmavad järgmiste 
õigusaktidega kehtestatud programme:

Programmid, mille alt rahalisi vahendeid 
võib leida, on järgmiste õigusaktidega 
kehtestatud programmid:

Or. en
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […] Euroopa 
satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja 
kasutamise kohta,21 artikkel 1, artikli 3 
punktid c ja d ning artikkel 4, kuni [45%] 
ulatuses esimeses lõigus osutatud 
summast;

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

21 COM(2011) 814 final, 31.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõukogu otsus nr […], millega (b) nõukogu otsus nr […], millega 
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kehtestatakse raamprogrammi “Horisont 
2020” rakendamise eriprogramm,22 artikli 
2 lõike 2 punktid b ja c, I lisa II osa punkti 
1.6.2 alapunkt d ja I lisa III osa punkt 
6.3.4;

kehtestatakse raamprogrammi “Horisont 
2020” rakendamise eriprogramm,22 artikli 
2 lõike 2 punktid b ja c, I lisa II osa punkti 
1.6.2 alapunkt d ja I lisa III osa punkt 
6.3.4, kuni [15%] esimeses lõigus 
osutatud summast;

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

22 COM(2011) 811 final, 30.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) nr […], millega luuakse 
Sisejulgeolekufondi osana politseikoostöö, 
kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu 
võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend,23 artikli 3 lõike 2 punkt 
b ja lõike 3 punkt e, kuni [40%] esimeses 
lõigus osutatud summast;

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

23 COM(2011) 753 final, 15.11.2011. 
Viide ajakohastatakse pärast vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon otsustab täpsed summad, mis 
igast programmist võetakse, pidades 
samas kinni punktides a kuni c sätestatud 
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ülemmääradest.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Delegeerimise teostamine

1. Komisjonile antakse valitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimuste alusel.
2. Komisjonile antakse artikli 6 lõikes 2 
osutatud volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks tähtajatuks 
ajavahemikuks alates 1. jaanuarist 2014.
3. Artikli 6 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise võib mis tahes ajal 
tühistada Euroopa Parlament või 
nõukogu. Tühistamisotsus lõpetab selles 
otsuses määratletud volituste 
delegeerituse. See jõustub üks päev pärast 
vastava otsuse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas või selles määratletud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta mis tahes juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Komisjon teavitab nii pea, kui ta 
delegeeritud õigusakti vastu võtab, sellest 
samal ajal Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
5. Artikli 6 lõike 2 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud aktid jõustuvad ainult juhul, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu pole esitanud vastuväidet kahe 
kuu jooksul alates Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu sellest õigusaktist teavitamisest 
või, kui Euroopa Parlament ja nõukogu 
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on mõlemad enne selle ajavahemiku 
lõppu komisjoni teavitanud sellest, et neil 
puuduvad vastuväited. Seda 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel kahe 
kuu võrra.

Or. en
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SELETUSKIRI

Kavandatud programm üritab aidata üles ehitada Euroopa sõltumatut kosmose jälgimise ja 
seire (SST) suutlikkus, mille eesmärgiks on kosmoseinfrastruktuuride ja muude 
kosmosesõidukite või -jäätmete vaheliste kokkupõrgete kasvava riski ennetamine ja 
jälgimine. SST vajalikkus on ühine nii rahvusvahelisel kui ka siseriiklikul tasandil, kuna nii 
avalikud asutused kui ka tööstus üldiselt sõltuvad kosmoseinfrastruktuuridest. See on ka eriti 
tähtis Euroopa kosmosevarade, nagu Galileo ja Copernicuse satelliidid, pikaajalise 
kättesaadavuse tagamiseks. See on esimene omataoline katse ELi tasandil ning komisjon teeb 
ettepaneku alustada liikmesriikides saadaval olevate varade ja oskuste koondamisega ning 
pakkuda teenuseid kasutajatele.
Raportöör pakub välja võimaluse kaasata ESA oskusteavet ESA ja osalevate liikmesriikide 
vahelise lepingu sõlmimise kaudu. ESA on ainuke SSTd puudutavate oskustega organ 
Euroopa tasandil ja SSAd puudutavate oskustega üle maailma. Arvestades, et ESA ei saa 
programmi hallata või juhtida, peaks tal olema võimalik selles osaleda. 
Teenuste ulatus peaks hõlmama avalikult kättesaadava kosmoseobjektide orbitaalelementide 
kataloogi ülesseadmist, et suurendada üldist teadlikkust ja võimaldada sellest tulenevaid mis 
tahes võimalikke ärirakendusi ning olla avatud mis tahes täiendavate asjakohaste teenuste 
suhtes, mille ettepaneku soovib Euroopa Komisjon hilisemas staadiumis teha, et jätta „uks 
lahti“ mis tahes tulevaste paranduste jaoks.
Raportöör teeb ettepaneku määratleda järgmise sammuna programmi õigusraamistik, 
tuletades meelde põhiteksti alguses mainitud üldist reguleerimisala ja erieesmärke (uued 
artiklid 1 a ja 2 a). Ta teeb ka ettepaneku määratleda sensorite võrgustiku loomise, 
andmetöötluse ja SST teenused artiklis 3 pigem põhitegevuste kui eesmärkidena, millest 
komisjon töötab välja spetsiifilised tegevused oma mitmeaastases tööprogrammis (artikkel 5).
Raportöör soovib, et Euroopa Parlament kaaluks mitmeaastast tööprogrammi enne seda, kui 
see jõustub artiklis 6 sätestatud delegeeritud õigusakti menetluse kaudu.
Eelarve mahuga 70 miljonit eurot on põhitekstis hõlmatud (artikkel 11) ning see tuleneks 
sisejulgeolekufondist, programmidest Galileo ja Copernicus ning raamprogrammist Horisont 
2020.


