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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 
tot instelling van een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0107),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 189, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0061/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging, indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ruimteschroot is inmiddels de 
ernstigste bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 
een ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
“SST”) worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 

(5) Ruimteschroot is inmiddels een 
ernstige bedreiging voor de haalbaarheid 
op lange termijn van 
ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 
een ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring (hierna 
“SST”) worden opgezet met het doel om de 
oprichting en exploitatie te ondersteunen 
van diensten, bestaande uit de monitoring 
en bewaking van voorwerpen in de ruimte 
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om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen of schade aan 
terrestrische infrastructuur of de menselijke 
bevolking als gevolg van de 
ongecontroleerde terugkeer in de 
dampkring van de aarde van complete 
ruimtevaartuigen of -schroot te voorkomen.

om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 
gevolge van botsingen of schade aan 
terrestrische infrastructuur of de menselijke 
bevolking als gevolg van de 
ongecontroleerde terugkeer in de 
dampkring van de aarde van complete 
ruimtevaartuigen of -schroot te voorkomen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma’s –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma’s voor navigatie per 
satelliet (Egnos en Galileo)12 en 
Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013)13. 
Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 
belang van de nationale overheden die 
belast zijn met de burgerbescherming.

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 
het belang van alle openbare en particuliere 
exploitanten van infrastructuren in de 
ruimte, met inbegrip van de Unie in 
verband met haar verantwoordelijkheden 
voor de EU-ruimtevaartprogramma’s –
Egnos (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) en Galileo, die worden 
uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma’s voor navigatie per 
satelliet (Egnos en Galileo)12 en 
Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
september 2010 inzake het Europees 
programma voor monitoring van de aarde 
(GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011-2013)13. 
Terugkeerwaarschuwingen en schatting 
van de plaats en het tijdstip van de inslag 
zijn ook in het belang van de nationale 
overheden die belast zijn met de 
burgerbescherming.

__________________ __________________
12 PB L 196 van 27.4.2008, blz. 1. 12 PB L 196 van 27.4.2008, blz. 1.
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13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1. 13 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet ook een aanvulling vormen op de 
bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 
VN-richtlijnen omtrent het beperken van 
ruimteschroot en andere initiatieven, zoals
het voorstel van de Unie voor een 
internationale gedragscode voor 
ruimteactiviteiten.

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet ook een aanvulling vormen op de 
bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 
VN-richtlijnen omtrent het beperken van 
ruimteschroot en andere initiatieven, en 
stroken met het voorstel van de Unie voor 
een internationale gedragscode voor 
ruimteactiviteiten.

Or. en

Motivering

De goed onthaalde gedragscode van de EU moet "richting geven" aan haar 
ruimteprogramma’s. Hierin worden de volgende beginselen geformuleerd: de ruimte moet 
voor vreedzame doeleinden worden gebruikt; de ondertekenende staten hebben de 
verantwoordelijkheid alle passende maatregelen te treffen en in goed vertrouwen samen te 
werken om schadelijke verstoring van de activiteiten in de ruimte te voorkomen, en zij moeten 
bij hun wetenschappelijke, commerciële, civiele en militaire activiteiten vreedzame 
verkenning en vreedzaam gebruik van de ruimte bevorderen, alsmede alle passende 
maatregelen treffen om te voorkomen dat de ruimte het toneel van conflicten wordt.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het SST-
ondersteuningsprogramma moet de eerste 
stap zijn in een mondiale strategie voor de 
ontwikkeling van een onafhankelijke en 
alomvattende Europese SSA-capaciteit 
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gebaseerd op een brede en diverse 
geografische verspreiding van sensoren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) In het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma moet worden 
nagedacht over de totstandbrenging van 
een passende wetenschappelijke 
samenwerking met internationale 
partners die kunnen bijdragen aan het 
vergroten van de Europese kennis over 
SST.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale 
deskundigheid en middelen, zoals 
wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten ter beschikking 
worden gesteld. De respectieve lidstaten 
behouden de eigendom en controle van hun 
middelen en blijven verantwoordelijk voor 
de exploitatie, het onderhoud en de 
vernieuwing.

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 
gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 
de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 
van bestaande en toekomstige nationale en 
Europese deskundigheid en middelen, 
zoals wiskundige analyses en kennis op het 
gebied van modellering, terrestrische 
radars of telescopen die door de 
deelnemende lidstaten en ESA ter 
beschikking worden gesteld. De 
respectieve lidstaten behouden de 
eigendom en controle van hun middelen en 
blijven verantwoordelijk voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
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vernieuwing.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor consistentie met de in overweging (3) genoemde resolutie van de 
Raad van 25 november 2010.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Omdat SST-gegevens gevoelig 
kunnen zijn moet het SST-
ondersteuningsprogramma op efficiëntie 
en onderling vertrouwen gebaseerde 
samenwerking bevorderen bij onder meer 
de manier waarop SST-gegevens worden 
verwerkt en geanalyseerd. Het gebruik 
van open source software, waarmee 
gemachtigde SST-gegevensverstrekkers 
veilig toegang kunnen krijgen tot de 
broncode voor het aanbrengen van 
operationele wijzigingen en 
verbeteringen, moet aan het bereiken van 
die doelstelling bijdragen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 
moet door de Unie worden gefinancierd in 
overeenstemming met Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
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houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Uniefinanciering voor 
het SST-ondersteuningsprogramma moet 
worden gehaald uit relevante programma’s 
die in het meerjarige financiële kader voor 
2014-2020 zijn opgenomen.

houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Unie18. Het bedrag van de 
Uniefinanciering voor het SST-
ondersteuningsprogramma moet worden 
vastgesteld op 70 miljoen euro in huidige 
prijzen, en moet worden gehaald uit 
relevante programma’s die in het 
meerjarige financiële kader voor 2014-
2020 zijn opgenomen, met name het 
instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheer, uit hoofde van het Fonds 
voor interne veiligheid dat is vastgesteld 
in Verordening (EU) nr..../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad18 bis, de 
programma’s Galileo en EGNOS, die zijn 
vastgesteld in Verordening (EU) 
nr..../2013 van het Europees Parlement en 
de Raad18 ter en het Copernicus-
programma, dat is vastgesteld in 
Verordening (EG) nr..../2014 van het 
Europees Parlement en de Raad18 quater.

__________________ __________________
18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 18 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

18 bis Verordening (EU) nr..../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van... 
2013 tot vaststelling, als onderdeel van het 
Fonds voor interne veiligheid, van het 
instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en 
bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheer (PB L...).
18 ter Verordening (EU) nr..../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van... 
2013 betreffende de uitvoering en 
exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
876/2002 en Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad (PB L...).
18 quater Verordening (EU) nr..../2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
… 2013 tot vaststelling van het 
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Copernicus-programma en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 911/2010 (PB 
L...).

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van dit 
besluit ten aanzien van de goedkeuring 
van een meerjarig werkprogramma en de 
naleving door de lidstaten van de 
voorwaarden voor hun deelname aan het 
SST-ondersteuningsprogramma, moeten 
uitvoerende bevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren19.

(17) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van dit 
besluit ten aanzien van de naleving door de 
lidstaten van de voorwaarden voor hun 
deelname aan het SST-
ondersteuningsprogramma, moeten 
uitvoerende bevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren19.

__________________ __________________
19 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 19 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om een correcte planning van het 
programma te waarborgen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de vaststelling van een meerjarig 
werkprogramma. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Algemene doelstelling

Het SST-ondersteuningsprogramma 
draagt bij tot het waarborgen van de 
beschikbaarheid op lange termijn van 
Europese en nationale 
ruimtevaartinfrastructuren en -diensten 
die essentieel zijn voor de veiligheid van 
de Europese economie, maatschappij en 
burgers.

Or. en
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Motivering

Hiermee wordt aan de doelstelling van het programma herinnerd.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Specifieke doelstellingen

Het SST-ondersteuningsprogramma 
draagt bij aan de volgende specifieke 
doelstellingen:
(a) het verminderen van de risico’s 
gerelateerd aan de lancering van 
Europese ruimtevaartuigen;
(b) het beoordelen en verminderen van de 
risico’s voor de operationele diensten van 
zich in hun baan bevindende Europese 
ruimtevaartuigen met betrekking tot 
botsingen, waardoor exploitanten van 
ruimtevaartuigen de 
beperkingsmaatregelen efficiënter 
kunnen plannen en uitvoeren;
(c) het bewaken van de ongecontroleerde 
terugkeer in de atmosfeer van 
ruimtevaartuigen of -schroot, het geven 
van nauwkeurigere en efficiëntere 
vroegtijdige waarschuwingen met als doel 
het verminderen van de potentiële risico’s 
voor de veiligheid van de burgers van de 
Unie en het verminderen van potentiële 
schade aan vitale terrestrische 
infrastructuur.

Or. en

Motivering

Met deze specifieke doelstellingen worden de richting en de acties van het programma verder 
afgebakend
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma

Belangrijkste acties van het SST-
ondersteuningsprogramma

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstellingen van het SST-
ondersteuningsprogramma hebben 
betrekking op de ondersteuning van acties 
gericht op het instellen van een SST-
capaciteit, met name:

Om de in artikel 1 bis, respectievelijk 
artikel 2 bis vastgestelde, algemene en 
specifieke doelstellingen te kunnen 
bereiken, bestaan de belangrijkste acties
van het SST-ondersteuningsprogramma
uit:

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van bestaande, op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale sensoren voor het 
bewaken en volgen van voorwerpen in de 
ruimte;

(a) de oprichting en exploitatie van een 
sensorfunctie bestaande uit een netwerk 
van op aarde of in de ruimte 
gestationeerde, nationale SST-sensoren en 
relevante, op Europees niveau en onder 
meer via ESA ontwikkelde SST-sensoren
voor het bewaken en volgen van 
voorwerpen in de ruimte;
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Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een gratis toegankelijke en 
herbruikbare openbare informatiedienst 
over orbitale elementen van 
ruimteobjecten die zich in een baan om de 
aarde bevinden;

Or. en

Motivering

De burgers krijgen de mogelijkheid de belangrijkste eigenschappen van de omloopbaan van 
ruimteobjecten te leren kennen en deze opnieuw te gebruiken.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) alle overige passende SST-
gegevens.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. SST-diensten worden verstrekt aan 
lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 
openbare en particuliere exploitanten van 

2. SST-diensten worden verstrekt aan 
lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 
openbare en particuliere eigenaren en/of 
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ruimtevaartuigen en overheden belast met 
burgerbescherming. De SST-diensten 
worden verstrekt in overeenstemming met 
de bepalingen voor het gebruik en de 
uitwisseling van SST-gegevens en -
informatie als bedoeld in artikel 9.

exploitanten van ruimtevaartuigen en 
overheden belast met burgerbescherming.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het SST-ondersteuningsprogramma 
geeft ondersteuning aan de acties gericht 
op de realisatie van de doelstellingen als 
bedoeld in artikel 3, waarin wordt voorzien 
door het werkprogramma vermeld in 
artikel 6, lid 2, en aan de hand van de 
specifieke voorwaarden vermeld in artikel 
7.

1. Het SST-ondersteuningsprogramma 
geeft ondersteuning aan de belangrijkste 
acties als bedoeld in artikel 3, en alle 
specifieke acties waarin wordt voorzien 
door het werkprogramma vermeld in 
artikel 6, lid 2, en aan de hand van de 
specifieke voorwaarden vermeld in artikel 
7.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beheert de voor het SST-
ondersteuningsprogramma uit te trekken 
financiële middelen en zorgt voor de 
tenuitvoerlegging van het SST-
ondersteuningsprogramma;

(a) draagt de verantwoordelijkheid voor
het SST-ondersteuningsprogramma, 
beheert de daarvoor uitgetrokken 
financiële middelen en zorgt voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast, die een 
meerjarig werkprogramma voor het SST-
ondersteuningsprogramma vastleggen, 
waar van toepassing in aanvulling op de 
werkprogramma’s waarin door de in artikel 
11, lid 1, genoemde programma’s wordt 
voorzien. Het werkprogramma vermeldt de 
beoogde doelstellingen, de verwachte 
resultaten, de te financieren acties, het 
tijdschema voor de uitvoering van die 
acties, de wijze van uitvoering, het 
maximale percentage cofinanciering van de 
Unie en de specifieke voorwaarden voor 
subsidies van de Unie in het kader van het 
SST-ondersteuningsprogramma. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 14 bis gedelegeerde handelingen
vast, die een meerjarig werkprogramma 
voor het SST-ondersteuningsprogramma 
vastleggen, waar van toepassing rekening 
houdend met de werkprogramma’s waarin 
door de in artikel 11, lid 1, genoemde 
programma’s wordt voorzien. Het 
werkprogramma vermeldt de beoogde 
doelstellingen, de verwachte resultaten, de 
te financieren acties, het tijdschema voor 
de uitvoering van die acties, de wijze van 
uitvoering, het maximale percentage 
cofinanciering van de Unie en de 
specifieke voorwaarden voor subsidies van 
de Unie in het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de doelstelling
vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 
aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.

Het satellietcentrum van de Europese Unie 
(EUSC) neemt deel aan de 
tenuitvoerlegging van de belangrijkste 
acties vermeld in artikel 3 en komt in 
aanmerking voor een financiële bijdrage in 
het kader van het SST-
ondersteuningsprogramma, mits de 
overeenkomst als bedoeld in artikel 10 
wordt gesloten.
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Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 
de volgende regels:

Voor het gebruik en de uitwisseling van 
SST-gegevens en -informatie met het oog 
op de tenuitvoerlegging van de 
belangrijkste acties vermeld in artikel 3 
gelden de volgende regels:

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Ongeoorloofde openbaarmaking van 
gegevens en informatie wordt voorkomen, 
terwijl een efficiënte exploitatie en een 
optimale benutting van de gegenereerde 
informatie mogelijk worden gemaakt;

(d) Efficiënte exploitatie wordt 
gewaarborgd en het gebruik van de 
gegenereerde informatie wordt 
geoptimaliseerd, terwijl ongeoorloofde 
openbaarmaking van gegevens en
informatie wordt voorkomen;

Or. en

Motivering

Deze formulering herinnert er eenvoudigweg aan dat de prioriteit ligt bij het leveren van 
informatie om de risico’s van botsingen te verminderen - hetgeen de doelstelling is - evenals 
bij het voorkomen van ongewenste openbaarmaking van informatie, als een van de 
noodzakelijke middelen om deze doelstelling te bereiken.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) De veiligheid van de SST-gegevens 
wordt gewaarborgd;

(e) De integriteit van de SST-gegevens 
wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten die voldoen aan de criteria als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, en het EUSC 
sluiten een overeenkomst tot vaststelling 
van de regels en mechanismen voor hun 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 
de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 
Die overeenkomst bevat in het bijzonder 
bepalingen inzake het volgende:

De lidstaten die voldoen aan de criteria als 
bedoeld in artikel 7, lid 1, en het EUSC 
sluiten een overeenkomst tot vaststelling 
van de regels en mechanismen voor hun 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 
de in artikel 3 genoemde belangrijkste 
acties. Die overeenkomst bevat in het 
bijzonder bepalingen inzake het volgende:

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die de in lid 1 vastgestelde 
overeenkomst sluiten, mogen een 
overeenkomst aangaan met ESA wat 
betreft het door ESA beschikbaar stellen 
van middelen en deskundigheid of het 
gebruik van gegevens van ESA voor de 
bescherming van ruimtevaartuigen of het 
monitoren van ruimteschroot.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement wordt van 
dergelijke overeenkomsten en van de 
hierin aangebrachte wijzigingen in kennis 
gesteld.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Uniefinanciering voor het SST-
ondersteuningsprogramma wordt gehaald 
uit andere programma’s die in het 
meerjarige financiële kader voor 2014-
2020 zijn opgenomen, volledig in 
overeenstemming met de wettelijke 
grondslag ervan.

Het bedrag van de Uniefinanciering dat 
wordt toegewezen aan het SST-
ondersteuningsprogramma voor de periode 
2014-2020 wordt vastgesteld op 70 miljoen 
euro en wordt gehaald uit de budgets voor 
andere programma’s die in het meerjarige 
financiële kader voor 2014-2020 zijn 
opgenomen, volledig in overeenstemming 
met de wettelijke grondslag ervan.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De desbetreffende programma’s waaruit 
financiering zou kunnen worden gehaald, 
betreffen onder meer de bij de volgende 

De programma’s waaruit financiering kan 
worden gehaald, dienen bij een van de 
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wetten ingestelde programma’s: volgende wetten te zijn ingesteld:

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
invoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen21, artikelen 1, 3, 
onder c) en d), en 4;

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
invoering en exploitatie van de Europese 
satellietnavigatiesystemen21, artikelen 1, 3, 
onder c) en d), en 4, met een maximum 
van [45%] van het in de eerste alinea 
vermelde bedrag;

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 def. van 10.10.2011. 
Verwijzing aanpassen na vaststelling.

21 COM(2011) 814 def. van 10.10.2011. 
Verwijzing aanpassen na vaststelling.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Verordening (EU) nr. [...] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Copernicus-
programma en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 911/2010, artikel 5, 
onder c), met een maximum van [5%] van 
het in de eerste alinea vermelde bedrag;

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van Horizon 202022, artikel 
2, lid 2, onder b) en c), bijlage deel II, punt 
1.6.2, onder d), en bijlage deel III, punt 
6.3.4;

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van Horizon 202022, artikel 
2, lid 2, onder b) en c), bijlage deel II, punt 
1.6.2, onder d), en bijlage deel III, punt 
6.3.4, met een maximum van [15%] van 
het in de eerste alinea vermelde bedrag;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 definitief van 
30.11.2011. Verwijzing aanpassen na 
vaststelling.

22 COM(2011) 811 definitief van 
30.11.2011. Verwijzing aanpassen na 
vaststelling.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het instrument 
voor financiële steun voor politiële 
samenwerking, voorkoming en bestrijding 
van criminaliteit, en crisisbeheer23, artikel 
3, lid 2, onder b), en lid 3, onder e).

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling, als onderdeel van het Fonds 
voor interne veiligheid, van het instrument 
voor financiële steun voor politiële 
samenwerking, voorkoming en bestrijding 
van criminaliteit, en crisisbeheer23, artikel 
3, lid 2, onder b), en lid 3, onder e), met 
een maximum van [40%] van het in de 
eerste alinea vermelde bedrag;

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 definitief van 
15.11.2011. Verwijzing aanpassen na 
vaststelling.

23 COM(2011) 753 definitief van 
15.11.2011. Verwijzing aanpassen na 
vaststelling.

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beslist over de precieze 
bedragen die uit ieder programma worden 
gehaald, met inachtneming van de 
maximumbedragen als vastgelegd onder 
a) tot en met c).

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De bevoegdheid om de in artikel 6, 
lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt de Commissie met 
ingang van 1 januari 2014 voor 
onbepaalde tijd verleend.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
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geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Volgens artikel 6, lid 2, vastgestelde 
gedelegeerde handelingen treden alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft meegedeeld 
daartegen geen bezwaar te zullen maken. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.

Or. en
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TOELICHTING

Met het voorgestelde programma wil men bijdragen aan de opbouw van een onafhankelijke 
Europese capaciteit voor ruimtebewaking en -monitoring (SST), met als doel het toenemende 
risico op botsingen tussen ruimte-infrastructuur en andere ruimtevaartuigen of -schroot te 
voorkomen en te monitoren. De behoefte aan SST wordt erkend op zowel internationaal als 
nationaal niveau, door zowel de overheidssector als de betrokken industrie, die afhankelijk is 
van ruimtevaartinfrastructuren. Dit is met name ook van belang om op lange termijn de 
beschikbaarheid van Europese ruimtemiddelen, zoals de satellieten voor Galileo en 
Copernicus, te waarborgen. Dit is de eerste poging van deze aard op Europees niveau, en de 
Commissie stelt voor om eerst de in de lidstaten beschikbare middelen en deskundigheid te 
poolen, en diensten te verlenen aan gebruikers.
De rapporteur stelt voor om gebruikmaking van knowhow van ESA mogelijk te maken op 
basis van een overeenkomst tussen ESA en de bijdragende lidstaten. ESA is het enige orgaan 
op Europees niveau met deskundigheid op het gebied van SST, en in mondiaal opzicht, van 
SSA. Aangezien ESA het programma niet kan beheren of controleren, moet het de 
mogelijkheid krijgen hieraan bij te dragen. 
Tot de te verlenen diensten moet ook behoren het opzetten van een voor het publiek 
beschikbare catalogus van orbitale elementen van ruimteobjecten om het bewustzijn onder het 
publiek te vergroten en zakelijke toepassingen mogelijk te maken. Ook moet er sprake zijn 
van openheid ten aanzien van relevante aanvullende diensten die de Commissie in een later 
stadium zou kunnen voorstellen, om de deur open te houden voor toekomstige verbeteringen.
De rapporteur stelt voor het wetgevingskader van het programma nauwkeuriger te bepalen 
door aan het begin van de kerntekst (artikelen 1 bis en 2 bis) te herinneren aan het algemene 
toepassingsgebied en de specifieke doelstellingen. Zij stelt ook voor het opzetten van 
sensornetwerken, de verwerking van gegevens en de SST-diensten in artikel 3 als 
belangrijkste acties en niet als doelstellingen te definiëren, op basis waarvan de Commissie in 
haar meerjarige werkprogramma specifieke acties zal ontwikkelen (artikel 5).
De rapporteur pleit ervoor dat het meerjarenprogramma door het Europees Parlement wordt 
behandeld voordat het middels een procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 6 in werking wordt gesteld.
In de kerntekst (artikel 11) is sprake van een begroting van 70 miljoen euro en dit bedrag zou 
worden gehaald uit het Fonds voor interne veiligheid, Galileo, Copernicus en H2020.


