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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 

ett stödprogram för rymdövervakning och spårning 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0107), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 189.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0061/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A7-0030/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Rymdskrotet har blivit det största hotet 

mot rymdverksamheterna. Ett stödprogram 

för rymdövervakning och spårning (nedan 

kallat SST) skulle därför inrättas i syfte att 

upprätta och driva tjänster bestående av 

kontroll och kartläggning av rymdföremål i 

syfte att förhindra skador på rymdfarkoster 

till följd av kollisioner, liksom för att 

förhindra skador på markinfrastruktur 

(5) Rymdskrotet har blivit ett stort hot mot 

rymdverksamheterna, tillgången till de 

främsta omloppsbanorna och 

radiofrekvensspektrumen samt 

möjligheterna att uppsända 

rymdfarkoster. Ett stödprogram för 

rymdövervakning och spårning (nedan 

kallat SST) bör därför inrättas i syfte att 

upprätta och driva tjänster bestående av 
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eller befolkningen till följd av 

okontrollerade återinträden av hela 

rymdfarkoster eller rymdskrot från dessa 

in i jordens atmosfär. 

kontroll och kartläggning av rymdföremål i 

syfte att förhindra skador på rymdfarkoster 

till följd av kollisioner. Den allt större 

mängden rymdskrot påverkar även 

förekomsten av farliga okontrollerade 

återinträden av rymdföremål. Det bär 

därför inrättas en SST-tjänst för att 

förutsäga kurser och återinträden i syfte 

att förse förvaltningar och 

civilskyddsmyndigheter med användbar 

information. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 

kommer att gynna alla offentliga och 

privata operatörer av rymdbaserade 

infrastrukturer, inbegripet unionen med 

avseende på ansvaret för dess 

rymdprogram – Egnos (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) 

och Galileo, som genomförs genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 

det fortsatta genomförandet av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

(Egnos och Galileo) och GMES (Global 

Monitoring for Environment and Security), 

som inrättades genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 

den 22 september 2010 om 

Copernicus/GMES och dess inledande 

driftsfas (2011–2013). Varningar om 

återinträden kommer även att vara till nytta 

för offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. 

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 

kommer att gynna alla offentliga och 

privata operatörer av rymdbaserade 

infrastrukturer, inbegripet unionen med 

avseende på ansvaret för dess 

rymdprogram – Egnos (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) 

och Galileo, som genomförs genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 

det fortsatta genomförandet av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

(Egnos och Galileo) och GMES (Global 

Monitoring for Environment and Security), 

som inrättades genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 

den 22 september 2010 om 

Copernicus/GMES och dess inledande 

driftsfas (2011–2013). Varningar om 

okontrollerade återinträden och beräknade 

nedslagsplatser och tidpunkter för 

nedslagen kommer även att vara till nytta 

för offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. Dessa tjänster kan dessutom 

hjälpa privata försäkringsbolag att 

beräkna potentiella skadestånd till följd av 

kollision under en satellits livslängd. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 

forskningsverksamheter som hör samman 

med det skydd av rymdbaserad 

infrastruktur som säkerställs inom ramen 

för Horisont 2020-programmet, vilket 

inrättades genom [en hänvisning till 

Horisont 2020-förordningen kommer att 

läggas till efter antagandet], liksom 

Europeiska rymdorganisationens 

verksamheter inom detta område. 

(7) SST-tjänsterna bör komplettera de 

forskningsverksamheter som hör samman 

med det skydd av rymdbaserad 

infrastruktur som säkerställs inom ramen 

för Horisont 2020-programmet, vilket 

inrättades genom [en hänvisning till 

Horisont 2020-förordningen kommer att 

läggas till efter antagandet], såsom 

utveckling av optisk laserteknik för 

spårning, liksom Europeiska 

rymdorganisationens verksamheter eller 

annan internationell pågående eller 

framtida forskningsverksamhet inom detta 

område. De bör även komplettera 

unionens flaggskeppsprogram på 

rymdområdet, dvs. Copernicus och 

Galileo samt dess initiativ för den digitala 

agendan och andra 

telekominfrastrukturer som bidrar till att 

förverkliga informationssamhället. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) SST-stödprogrammet bör bidra till 

säkerställandet av fredlig användning och 

utforskning av rymden. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) SST-stödprogrammet bör också 

komplettera befintliga 

begränsningsåtgärder såsom Förenta 

nationernas (FN) riktlinjer för minskning 

av rymdskrot eller andra initiativ, t.ex. 

unionens förslag om en internationell 

uppförandekod för verksamhet i yttre 

rymden. 

(8) SST-stödprogrammet bör också 

komplettera befintliga 

begränsningsåtgärder såsom Förenta 

nationernas (FN) riktlinjer för minskning 

av rymdskrot eller andra internationella 

initiativ för att säkerställa hållbarhet i 

rymden och strukturer för god 

rymdförvaltning samt vara förenligt med 

unionens förslag om en internationell 

uppförandekod för verksamhet i yttre 

rymden. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) STT-stödprogrammet går ut på att 

samordna och använda SST-sensorer för 

att tillhandahålla SST-tjänster. När detta 

har uppnåtts kan och bör man verka för 

att SST-stödprogrammet ska stödja 

utvecklingen av nya sensorer eller bidra 

till uppgraderingen av befintliga sensorer. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 8b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8b) Kommissionen bör, i nära samarbete 

med Europeiska rymdorganisationen och 

andra intressenter, fortsätta att föra 

rymddialoger med strategiska partner. Ett 

nära samarbete med Förenta staterna i 

fråga om de europeiska SST-tjänsterna 

bör upprätthållas och stärkas. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 8c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8c) Parallellt med behovet av en 

långsiktig och omfattande SSA-kapacitet 

bör unionen prioritera, stödja och dra 

fördel av initiativ för aktiva åtgärder för 

att bortskaffa och passivisera rymdskrot, 

t.ex. det initiativ som ESA tagit fram, då 

detta är det effektivaste sättet att minska 

riskerna för kollisioner och riskerna för 

att rymdskrot okontrollerat återinträder i 

jordens atmosfär. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De civila och militära SSA-

användarkraven definierades i 

kommissionens arbetsdokument European 

space situational awareness high-level 

civil-military user requirements14 

(europeiska civila och militära SSA-

användarkrav på hög nivå) som godkändes 

av medlemsstaterna i rådets kommitté för 

utrikes- och säkerhetspolitik av den 

18 november 201115. Tillhandahållandet av 

SST-tjänsterna skulle endast tjäna civila 

syften. Rent militära krav bör inte 

behandlas i detta beslut. 

(9) De civila och militära SSA-

användarkraven definierades i 

kommissionens arbetsdokument European 

space situational awareness high-level 

civil-military user requirements14 

(europeiska civila och militära SSA-

användarkrav på hög nivå), som godkändes 

av medlemsstaterna i rådets kommitté för 

utrikes- och säkerhetspolitik den 

18 november 201115. Tillhandahållandet av 

SST-tjänsterna bör tjäna både civila och 

militära syften, vilket inte bör hindra att 

Europeiska försvarsbyrån bidrar till 

programmet. Det bör göras en ingående 

analys av hur EU-medlemsstaternas 
militära förmåga kommer att gynnas av 

SST-tjänsterna samt av hur SST-

tjänsterna kommer att bidra till att trygga 

genomförandet av rymdfördraget.  

__________________ __________________ 

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

24.10.2011. 

15 Se rådsdokument nr 15715/11, 

24.10.2011. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Driften av SST-tjänstena bör baseras 

på ett partnerskap mellan unionen och 

medlemsstaterna och använda befintliga 

och framtida nationella sakkunskaper och 

tillgångar, t.ex. matematiska analyser och 

modelleringskunskap, markbaserade radar 

eller teleskop som görs tillgängliga av de 

deltagande medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna fortsätter att äga och 

kontrollera sina tillgångar och förblir 

ansvariga för att driva, underhålla och byta 

ut dessa. 

(10) Driften av SST-tjänsterna bör baseras 

på ett partnerskap mellan unionen och 

medlemsstaterna, med relevanta bidrag av 

ESA, unionsorgan och nationella organ, 

och använda befintliga och framtida 

nationella och europeiska sakkunskaper 

och tillgångar, t.ex. matematiska analyser 

och modelleringskunskap, markbaserade 

radar eller teleskop som görs tillgängliga 

av de deltagande medlemsstaterna och 

ESA. Medlemsstaterna och ESA fortsätter 

att äga och kontrollera sina tillgångar och 

förblir ansvariga för att driva, underhålla 

och byta ut dessa. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC), en EU-byrå som inrättades genom 

rådets gemensamma åtgärd av den 

20 juli 2001 om inrättande av Europeiska 

unionens satellitcentrum 

(2001/555/Gusp)16, som tillhandahåller 

geospatiala bildtjänster och produkter med 

olika nivåer av 

säkerhetsskyddsklassificering till civila och 

militära användare skulle kunna ansvara 

för driften och tillhandahållandet av SST-

tjänsterna. Dess sakkunskap inom 

hantering av sekretessbelagd information i 

en säker miljö och nära koppling till 

(11) Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC), en EU-byrå som inrättades genom 

rådets gemensamma åtgärd av den 

20 juli 2001 om inrättande av Europeiska 

unionens satellitcentrum 

(2001/555/Gusp)16, som tillhandahåller 

geospatiala bildtjänster och produkter med 

olika nivåer av 

säkerhetsskyddsklassificering till civila och 

militära användare skulle kunna ansvara 

för driften och tillhandahållandet av SST-

tjänsterna. Dess sakkunskap inom 

hantering av hemligstämplad information i 

en säker miljö och nära koppling till 
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medlemsstaternas institutioner utgör en 

tillgång som underlättar tillhandahållandet 

av SST-tjänsterna. En nödvändig 

förutsättning för EUSC:s deltagande i SST-

stödprogrammet är att man ändrar rådets 

gemensamma åtgärd, som för närvarande 

inte föreskriver några EUSC-åtgärder inom 

SST-området. 

medlemsstaternas institutioner utgör en 

tillgång som underlättar tillhandahållandet 

av SST-tjänsterna. En nödvändig 

förutsättning för EUSC:s deltagande i SST-

stödprogrammet är att man ändrar rådets 

gemensamma åtgärd, som för närvarande 

inte föreskriver några EUSC-åtgärder inom 

SST-området. 

__________________ __________________ 

16 EGT L 200, 25.7.2001, s. 5. 16 EGT L 200, 25.7.2001, s. 5. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 

specifikationerna och platsen för vissa 

rymdföremål kan komma att påverka EU:s 

eller medlemsstaternas säkerhet. Lämpliga 

säkerhetsöverväganden bör därför beaktas 

vid inrättandet och driften av nätverket av 

SST-sensorer, kapaciteten att bearbeta och 

analysera SST-data och tillhandahållandet 

av SST-tjänsterna. Det krävs därför att man 

fastställer allmänna bestämmelser om 

användningen och säkra utbyten av SST-

data och SST-information mellan 

medlemsstaterna, EUSC och mottagarna av 

SST-tjänsterna i detta beslut. Dessutom bör 

Europeiska kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten fastställa vilka 

samordningsmekanismer som krävs för att 

ta itu med de frågor som rör SST-

stödprogrammets säkerhet. 

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 

specifikationerna och platsen för vissa 

rymdföremål kan komma att påverka EU:s, 

medlemsstaternas eller tredjeländers 

säkerhet. Lämpliga säkerhetsöverväganden 

bör därför beaktas vid inrättandet och 

driften av nätverket av SST-sensorer, 

kapaciteten att bearbeta och analysera SST-

data och tillhandahållandet av SST-

tjänsterna. Det krävs därför att man 

fastställer allmänna bestämmelser om 

användningen och säkra utbyten av SST-

data och SST-information mellan 

medlemsstaterna, EUSC och mottagarna av 

SST-tjänsterna i detta beslut. Befintliga 

infrastrukturer och sakkunskaper bör i 

detta sammanhang utnyttjas för att 

undvika dubbelarbete, möjliggöra 

besparingar och skapa synergieffekter. 

Dessutom bör Europeiska kommissionen 

och Europeiska utrikestjänsten fastställa 

vilka samordningsmekanismer som krävs 

för att ta itu med de frågor som rör SST-

stödprogrammets säkerhet. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Det faktum att SST-data kan vara 

känsliga gör att SST-stödprogrammet 

måste främja samarbete som grundar sig 

på effektivitet och ömsesidigt förtroende, 

bland annat sett till hur SST-data 

bearbetas och analyseras. Användning av 

programvara med öppen källkod som ger 

godkända SST-databidragsgivare säker 

tillgång till källkoden så att de kan göra 

operationella ändringar och förbättringar 

torde bidra till detta mål. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 

av unionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 

oktober 2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget18. Unionens 

anslag till SST-stödprogrammet bör tas 

från de relevanta program som avses i den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020. 

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 

av unionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 

oktober 2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget18. Unionens 

anslag till SST-stödprogrammet bör 

fastställas till 70 miljoner euro i löpande 

priser och tas från 

Copernicusprogrammet, inrättat genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) Nr …/201418a, Galileo- 

och Egnosprogrammen, inrättade genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) Nr .../201318b, 

Horisont 2020-programmet, genomfört 

genom rådets beslut nr […]18c, och 

instrumentet för ekonomiskt stöd till 

polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt 

krishantering, inrättat som en del av 
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fonden för inre säkerhet genom 

Europaparlamentet och rådets 

förordning (EU) nr …/201418d, samtidigt 

som det säkerställs att målen för dessa 

program inte äventyras. 

__________________ __________________ 

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

 18a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013 

om inrättande av Copernicusprogrammet 

och om upphävande av förordning 

(EU) nr 911/2010 (EUT L ...). 

 18b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1285/2013 av den 

11 december 2013 om uppbyggnad och 

drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen och om 

upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 876/2002 och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 683/2008 

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 1.). 

 18c Rådets beslut nr […] 

 18d Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2014 

om inrättande, som en del av fonden för 

inre säkerhet, av ett instrument för 

ekonomiskt stöd till polissamarbete, 

förebyggande och bekämpande av 

brottslighet samt krishantering 

(EUT L ...). 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Skäl 15a (nytt)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) För tydlighetens och 

ansvarsskyldighetens skull bör detta 

maxbelopp delas upp på flera kategorier i 

enlighet med de mål som fastställs i denna 

förordning. Kommissionen bör kunna 

omfördela medel från ett mål till ett annat 
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och bör göra detta genom en delegerad 

akt om avvikelsen är större än 

fem procentenheter. Kommissionen bör 

även anta delegerade akter om de exakta 

finansieringsarrangemang och 

finansieringsprioriteringar som ska 

återspeglas i arbetsprogrammet. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av detta beslut när det 

gäller antagandet av ett flerårigt 

arbetsprogram och medlemsstaternas 

efterlevnad av kriterierna för deltagande i 

SST-stödprogrammet bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter19. 

(17) För att säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av detta beslut när det 

gäller medlemsstaternas efterlevnad av 

kriterierna för deltagande i SST-

stödprogrammet bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter19. 

__________________ __________________ 

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

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Skäl 17a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) I syfte att säkerställa en god 

planering av programmet bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 
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på antagandet av ett flerårigt 

arbetsprogram. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå. Kommissionen bör när den 

förbereder och utarbetar delegerade akter 

se till att de relevanta handlingarna 

översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta 

sker så snabbt som möjligt och på 

lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett stödprogram för rymdövervakning och 

spårning (nedan kallat SST) inrättas för 

perioden mellan den 1 januari 2014 och 

den 31 december 2020. 

Stödprogrammet Cassini för 

rymdövervakning och spårning (nedan 

kallat Cassiniprogrammet) inrättas för 

perioden mellan den 1 januari 2014 och 

31 december 2020. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringsförslaget antas ska hela texten 

anpassas i överensstämmelse härmed.) 

Motivering 

I analogi med programmen Galileo och Copernicus bör ett namn användas i stället för en 

svårtydd förkortning. Namnet ˮCassiniˮ åsyftar de italiensk-franska astronomerna från 

släkten Cassini. Ändringen berör alla delar av förslaget till beslut där det refereras till ˮSST-

stödprogrammetˮ.  

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Övergripande mål 
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 SST-stödprogrammet ska bidra till att 

trygga den långsiktiga tillgängligheten av 

europeiska och nationella 

rymdinfrastrukturer och -tjänster som är 

nödvändiga för ekonomins, samhällets 

och medborgarnas trygghet och säkerhet i 

Europa, genom att förse EU med ett 

oberoende system för rymdövervakning 

och spårning. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. rymdföremål: alla konstgjorda eller 

naturliga föremål i yttre rymden, 

1. rymdföremål: alla konstgjorda föremål i 

yttre rymden, 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. rymdskrot: rymdfarkost eller delar av 

sådan som inte längre tjänar något visst 

syfte, inbegripet delar av raketer eller 

artificiella satelliter, eller uttjänta 

artificiella satelliter, 

3. rymdskrot: alla konstgjorda föremål, 

inklusive rymdfarkoster eller fragment 

och bitar av sådana, i omloppsbana runt 

jorden eller i återinträde i jordens 

atmosfär som inte längre fungerar eller 

inte längre tjänar något visst syfte, 

inbegripet delar av raketer eller artificiella 

satelliter, eller uttjänta artificiella satelliter, 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. SST-data: rymdföremålens fysiska 

parametrar, som samlas in av SST-

5. SST-data: rymdföremålens fysiska 

parametrar, som samlas in av SST-
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sensorerna, sensorerna, eller rymdföremålens 

banparametrar, beräknade utifrån dessa 

sensorers observationer,  

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. deltagande medlemsstat: en 

medlemsstat som deltar i SST-

stödprogrammet på beslut av 

kommissionen och efter att ha ingått ett 

samarbetsavtal med Europeiska unionens 

satellitcentrum, 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till beslut 

Artikel 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Specifika mål 

 SST-stödprogrammet ska bidra till 

följande specifika mål: 

 a) Att bedöma och minska riskerna för 

kollisioner vid drift i omloppsbana av 

europeiska rymdfarkoster, så att 

rymdfarkostoperatörerna kan planera och 

vidta begränsningsåtgärder på ett mer 

effektivt sätt. 

 b) Att minska riskerna i samband med 

uppsändning av europeiska 

rymdfarkoster. 

 c) Att kartlägga okontrollerade 

återinträden av rymdfarkoster eller 

rymdskrot i jordens atmosfär och utfärda 

mer exakta och effektiva tidiga varningar 

i syfte att minska de potentiella hoten mot 

EU-medborgarnas säkerhet och begränsa 
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de potentiella skadorna på kritisk 

markbunden infrastruktur. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till beslut 

Artikel 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syftet med SST-stödprogrammet Huvudsaklig verksamhet inom 
SST-stödprogrammet 

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 

att stödja åtgärder som syftar till att 

inrätta ett SST-system, och i synnerhet 

För att de allmänna och specifika mål 

som anges i artiklarna 1a respektive 2a 

ska uppnås ska den huvudsakliga 

verksamheten inom SST-stödprogrammet 

utgöras av 

a) inrättandet och driften av en 

sensorfunktion som består av ett nätverk av 

markbaserade eller rymdbaserade 

befintliga nationella sensorer för att 

kartlägga och följa rymdföremål, 

a) inrättandet och driften av en 

sensorfunktion som består av ett säkert 

nätverk av markbaserade eller 

rymdbaserade nationella SST-sensorer 

som utvecklats på europeisk nivå, bland 

annat genom ESA, för att kartlägga och 

följa rymdföremål, 

b) inrättandet och driften av en 

bearbetningsfunktion för att bearbeta och 

analysera de SST-data som samlas in av 

sensorerna, inbegripet kapacitet att 

upptäcka och identifiera rymdföremål och 

att skapa och underhålla ett register över 

dessa, 

b) inrättandet och driften av en 

bearbetningsfunktion för att bearbeta och 

analysera de SST-data som samlas in av 

sensorerna för att producera SST-

information, inbegripet kapacitet att 

upptäcka och identifiera rymdföremål och 

att skapa och underhålla ett register över 

dessa, 

c) upprättandet och driften av en 

servicefunktion för att förse 

rymdfarkostoperatörer och offentliga 

myndigheter med SST-tjänster. 

c) upprättandet och driften av en 

servicefunktion för att förse de enheter 

som anges i artikel 4.2 med de SST-

tjänster som anges i artikel 4.1. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 1 – leden a–c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Riskbedömning av en kollision mellan 

rymdfarkoster eller mellan rymdfarkoster 

och rymdskrot och utfärdande av 

kollisionsvarningar under uppsändning och 

drift i omloppsbana av rymdfarkoster. 

a) Riskbedömning av en kollision mellan 

rymdfarkoster, mellan rymdfarkoster och 

rymdskrot eller mellan rymdfarkoster och 

rymdföremål och utfärdande av 

kollisionsvarningar under uppsändning och 

drift i omloppsbana av rymdfarkoster. 

b) Upptäckt och riskbedömning av 

explosioner eller uppdelningar i 

omloppsbana eller kollisioner. 

b) Upptäckt och karaktärisering av 

fragmenteringar eller uppdelningar i 

omloppsbana eller kollisioner. 

c) Riskbedömning av och varningar 

rörande återinträden av rymdföremål och 

rymdskrot i jordens atmosfär och 

förutsägelse av när och var nedslaget 

kommer att ske. 

c) Riskbedömning rörande okontrollerade 

återinträden av rymdföremål och 

rymdskrot i jordens atmosfär och 

förutsägelse av nedslagsplatser och 

tidpunkter för nedslagen. 

 ca) En fritt tillgänglig informationstjänst 

för vidareutnyttjande av information om 

banparametrarna för rymdföremål i 

omloppsbana runt jorden. 

 cb) All eventuell annan lämplig SST-

information. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 

medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 

Europeiska utrikestjänsten, offentliga och 

privata rymdfarkostoperatörer och 

offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. De ska tillhandahållas i 

enlighet med de bestämmelser om 

användning och utbyte av SST-data och 

SST-information som anges i artikel 9. 

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 

medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 

Europeiska utrikestjänsten, offentliga och 

privata rymdfarkostägare och/eller -

operatörer och offentliga myndigheter med 

ansvar för civilskydd. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till beslut 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. SST-stödprogrammet ska tillhandahålla 

stöd till åtgärder som vidtas för att uppnå 

de syften som avses i artikel 3, enligt det 

arbetsprogram som avses i artikel 6.2 och 

på de särskilda villkor som anges i 

artikel 7. 

1. SST-stödprogrammet ska tillhandahålla 

stöd till den huvudsakliga verksamhet som 

anges i artikel 3 och alla specifika 

åtgärder inom ramen för denna enligt det 

arbetsprogram som avses i artikel 6.2 och 

på de särskilda villkor som anges i 

artikel 7. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) förvalta de medel som ska avsättas till 

SST-stödprogrammet och säkerställa 

genomförandet av SST-stödprogrammet, 

a) ansvara för SST-stödprogrammet, 

förvalta de medel som avsätts till det och 

säkerställa genomförandet av det och 

samtidigt garantera insyn och tydlighet i 

fråga om de olika finansieringskällorna, 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) fastställa en förvaltnings- och 

datastrategi för den europeiska 

SST-tjänsten, spela en aktiv roll vid 

inrättandet av konsortiet och noga 

övervaka programmets verksamheter. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) garantera den dialog och samordning 

som krävs för att sammanföra relevanta 

intressenter såsom Europeiska 

försvarsbyrån (EDA) och ESA i syfte att 

säkerställa samstämmighet mellan 

militära och civila rymdprogram och 

rymdinitiativ och i synnerhet för att 

eftersträva synergier på 

säkerhetsområdet, 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led cc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cc) stödja medlemsstaternas deltagande i 

SST-stödprogrammet, 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska säkerställa 

komplementaritet mellan 

SST-stödprogrammet och 

forskningsverksamhet som rör skyddet av 

rymdbaserad infrastruktur och som 

bedrivs inom ramen för Horisont 2020-

programmet, vilket inrättats genom [en 

hänvisning till Horisont 2020-

förordningen kommer att läggas till efter 

antagandet]. Den ska även främja 

programmets komplementaritet med 

annan europeisk och internationell 



 

PE521.718v03-00 22/58 RR\1015669SV.doc 

SV 

verksamhet på detta område. 

Motivering 

Uppgifter som nu endast tas upp i skälen tas härigenom med i själva lagtexten. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att inrätta ett 

flerårigt arbetsprogram för 

SST-stödprogrammet som på lämpligt sätt 

kompletterar arbetsprogrammen inom de 

program som avses i artikel 11.1. 

Arbetsprogrammet ska ange vilka mål som 

eftersträvas, de förväntade resultaten, de 

åtgärder som ska finansieras, tidsplanen för 

genomförandet av dessa åtgärder, 

genomförandemetoden, den största möjliga 

medfinansieringen från unionen och de 

särskilda villkor som gäller för unionens 

bidrag inom ramen för 

SST-stödprogrammet. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med granskningsförfarandet i 

artikel 14.2. 

2. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 14a för att 

inrätta ett flerårigt arbetsprogram för 

SST-stödprogrammet som på lämpligt sätt 

beaktar arbetsprogrammen inom de 

program som avses i artikel 11.1. 

Arbetsprogrammet ska ange vilka mål som 

eftersträvas, de förväntade resultaten, de 

åtgärder som ska finansieras, tidsplanen för 

genomförandet av dessa åtgärder, 

genomförandemetoden, den största möjliga 

medfinansieringen från unionen och de 

särskilda villkor som gäller för unionens 

bidrag inom ramen för 

SST-stödprogrammet. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De medlemsstater som vill delta i 

genomförandet av de syften som anges i 

artikel 3 ska lämna in en ansökan till 

kommissionen som styrker att följande 

kriterier uppfylls: 

1. De medlemsstater som vill delta i 

genomförandet av de syften som anges i 

artikel 3 ska direkt eller via ett nationellt 

eller multinationellt konsortium eller 

offentligt organ lämna in en ansökan till 

kommissionen som styrker att följande 

kriterier uppfylls: 
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Ändringsförslag  36 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 

förfogar över de tekniska och mänskliga 

resurser som krävs för att driva dem eller 

datahanteringskapaciteter. 

a) Medlemsstaten har kapacitet att förse 

SST-systemet med något av följande: 

 – SST-sensorer och de tekniska och 

mänskliga resurser som krävs för att driva 

dem eller 

 – Analys- och datahanteringskapaciteter 

som är särskilt utformade för SST. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De medlemsstater som uppfyller 

kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 

avtal som avses i artikel 10 ska vara 

behöriga för finansiella bidrag från 

SST-stödprogrammet. Kommissionen ska 

offentliggöra och uppdatera en förteckning 

över medlemsstaterna på sin webbplats. 

4. De medlemsstater som uppfyller 

kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 

avtal som avses i artikel 10 ska vara 

behöriga för finansiella bidrag från 

SST-stödprogrammet. Kommissionen ska 

offentliggöra och uppdatera en förteckning 

över de deltagande medlemsstaterna och 

deras respektive ekonomiska bidrag på sin 

webbplats. 

Ändringsförslag  38 

Förslag till beslut 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC) ska delta i genomförandet av 

syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 

Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC) ska delta i bedrivandet av den 

huvudsakliga verksamhet som anges i 
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för finansiella bidrag från SST-

stödprogrammet förutsatt att det avtal som 

avses i artikel 10 tecknas. 

artikel 3 och ska vara behörigt för 

finansiella bidrag från SST-

stödprogrammet förutsatt att det avtal som 

avses i artikel 10 tecknas. EUSC ska ha i 

uppgift att samverka med slutanvändarna. 

Det ska fastställa och inrätta resurser för 

att inhämta SST-data och tillhandahålla 

tjänster till de enheter som anges i 

artikel 4.2. 

Motivering 

EU:s välkomna uppförandekod bör vara riktgivande för unionens rymdprogram. Där uppges 

principerna att yttre rymden ska utnyttjas i fredliga syften, att signatärstaterna är skyldiga att 

vidta alla lämpliga åtgärder och samarbeta på ett hederligt sätt för att förhindra skadliga 

störningar i verksamheter i yttre rymden samt att bedriva vetenskapliga, civila, kommersiella 

och militära verksamheter för att främja ett fredligt utforskande och utnyttjande av yttre 

rymden och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att yttre rymden blir ett 

konfliktområde. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användningen och utbytet av SST-data och 

SST-information för genomförandet av de 

syften som avses i artikel 3 ska omfattas av 

följande regler: 

Användningen och utbytet av SST-data och 

SST-information för bedrivandet av den 

huvudsakliga verksamhet som anges i 

artikel 3 ska omfattas av följande regler: 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Otillåten spridning av data och 

information ska förhindras samtidigt som 

en effektiv drift och maximerad 

användning av den genererade 

informationen möjliggörs. 

a) En effektiv drift ska säkerställas och 

användningen av den genererade 

SST-informationen ska maximeras, 

samtidigt som otillåten spridning av 

SST-data och SST-information förhindras. 
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Motivering 

Denna formulering syftar helt enkelt till att påminna om att det prioriterade målet är att 

tillhandahålla information som minskar risken för kollision, medan förhindrandet av otillåten 

spridning av information är ett av flera nödvändiga medel för att nå detta mål. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) SST-data och SST-information som 

genereras inom ramen för 

SST-stödprogrammet ska göras 

tillgänglig, även för tredjeländer, 

internationella organisationer och andra 

tredje parter, i den mån de behöver dessa 

uppgifter, i enlighet med anvisningarna 

och säkerhetsreglerna från den som tagit 

fram SST-informationen och ägaren av 

det berörda rymdföremålet samt med 

”Space Situational Awareness data policy 

– recommendations on security aspects” 

(SSA-datastrategin – rekommendationer 

om säkerhetsfrågor), som godkänts av 

rådets säkerhetskommitté19a. 

 ______________ 

 19a CS 14698/12, 09.10.2012. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Information som genereras inom ramen 

för SST-stödprogrammet ska göras 

tillgänglig när behov av uppgifter uppstår, 

i enlighet med anvisningarna och 

säkerhetsreglerna från den som ligger 

bakom informationen och ägaren av det 

berörda rymdföremålet. 

utgår 
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Ändringsförslag  43 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska anta de 

nödvändiga genomförandebesluten om 

användning och utbyte av SST-data och 

SST-information, inklusive ingåendet av 

internationella samarbetsavtal om utbyte 

och användning av SST-data och 

SST-information. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 14.2. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De medlemsstater som uppfyller de 

kriterier som anges i artikel 7.1 och EUSC 

ska teckna ett avtal om fastställande av 

regler och mekanismer för deras samarbete 

vid genomförandet av de syften som avses 

i artikel 3. I synnerhet ska avtalet innehålla 

bestämmelser som följande: 

De deltagande medlemsstaterna och 

EUSC ska teckna ett avtal om fastställande 

av regler och mekanismer för sitt 

samarbete vid bedrivandet av den 

huvudsakliga verksamhet som anges i 

artikel 3. I synnerhet ska avtalet innehålla 

bestämmelser som följande: 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De medlemsstater som tecknar det avtal 

som avses i första stycket får avtala med 

ESA om att ESA ska tillhandahålla 

tillgångar och expertis eller att 
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medlemsstaten ska få använda ESA-data 

för att skydda rymdfarkoster eller 

övervaka rymdskrot. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Europaparlamentet ska underrättas om 

dessa avtal och eventuella ändringar av 

dem. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Unionens anslag till SST-

stödprogrammet ska tas från andra 

program som omfattas av den fleråriga 

budgetramen för 2014–2010, i full 

överensstämmelse med deras rättsliga 

grund. 

1. Unionens anslag till SST-

stödprogrammet för perioden 2014–2020 

ska uppgå till 70 miljoner euro och ska tas 

från de program som inrättats genom 

följande rättsakter, i full 

överensstämmelse med deras rättsliga 

grund: 

De relevanta program från vilka medel 

skulle kunna tas omfattar de program 

som inrättats genom följande rättsakter: 

 

 -a) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr [...] om inrättande av 

Copernicusprogrammet och om 

upphävande av förordning (EU) nr 

911/2010, artikel 5 c, upp till en summa 

på 26,5 miljoner euro. 

a) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 

och drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 

c och 3 d och 4. 

a) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 

och drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 

c och 3 d och 4. 

b) Rådets beslut nr […] om inrättande av b) Rådets beslut nr […] om inrättande av 
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det särskilda programmet för 

genomförande av Horisont 2020, 

artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 

d och bilaga III punkt 6.3.4. 

det särskilda programmet för 

genomförande av Horisont 2020, 

artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 

d och bilaga III punkt 6.3.4. 

c) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om inrättande, som 

en del av fonden för inre säkerhet, av ett 

instrument för ekonomiskt stöd till 

polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt 

krishantering, artikel 3.2 b och 3.3 e. 

c) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om inrättande, som 

en del av fonden för inre säkerhet, av ett 

instrument för ekonomiskt stöd till 

polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt 

krishantering, artikel 3.2 b och 3.3 e. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Anslagen ska täcka de mål som anges 

i artikel 3 i enlighet med följande: 

 a) Sensorfunktion [X] procent. 

 b) Bearbetningsfunktion [X procent]. 

 c) Servicefunktion [X procent]. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Om det visar sig nödvändigt att avvika 

från tilldelningen till ett specifikt mål med 

mer än 5 procentenheter ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a för att ändra denna 

fördelning. 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a om de exakta 

finansieringsarrangemang och 

finansieringsprioriteringar som ska 

återspeglas i arbetsprogrammen i enlighet 

med artikel 6. Kommissionen ska anta en 

delegerad akt under det första året efter 

detta besluts ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och utvärdering Övervakning, rapportering och 

utvärdering 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I början av varje år ska kommissionen 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet. Rapporten 

ska innehålla information om deltagandet 

i SST-stödprogrammet och de åtgärder 

som stöds av programmet, utvecklingen av 

SST-nätverket och tillhandahållandet av 

SST-tjänster, utbytet och användningen 

av SST-data och SST-information och 

ingåendet av internationella 

samarbetsavtal under det föregående året 

samt arbetsprogrammet för det 
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innevarande året. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 1 juli 2018 ska 

kommissionen överlämna en 

utvärderingsrapport om genomförandet av 

SST-stödprogrammet till 

Europaparlamentet och rådet. Denna 

rapport ska innehålla rekommendationer 

om förlängning, ändring eller inställande 

av de åtgärder som stöds av 

SST-stödprogrammet, med beaktande av 

följande: 

2. Kommissionen ska varje år överlämna 

en utvärderingsrapport om genomförandet 

av SST-stödprogrammet till 

Europaparlamentet och rådet. Denna 

rapport ska innehålla rekommendationer 

om förlängning, ändring eller inställande 

av de åtgärder som stöds av 

SST-stödprogrammet, med beaktande av 

följande: 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Effektiviteten i resursanvändningen. b) Effektiviteten i resursanvändningen, 

särskilt med beaktande av 

tillhandahållandet av finansiering för 

EUSC. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till beslut 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 
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de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Kommissionen ska tilldelas befogenhet 

att anta de delegerade akter som avses i 

artiklarna 6.2 och 11 på obestämd tid från 

och med den 1 januari 2014. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 6.2 och 11 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 

det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. Delegerade akter som antagits i 

enlighet med artiklarna 6.2 och 11 ska 

träda i kraft endast om 

Europaparlamentet eller rådet inte har 

gjort några invändningar inom två 

månader efter det att akten anmäldes till 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

Europaparlamentet och rådet, innan den 

perioden löpt ut, har informerat 

kommissionen om att de inte har några 

invändningar. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 
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MOTIVERING 

Det föreslagna programmet ska bidra till uppbyggnaden av en oberoende europeisk kapacitet 

för rymdövervakning och spårning (SST), i syfte att förebygga och kontrollera den ökande 

risken för kollisioner mellan rymdinfrastruktur och andra rymdfarkoster eller rymdskrot. Det 

finns ett behov av SST på såväl internationell som nationell nivå, från både myndigheter och 

näringslivet som helhet, som är beroende av rymdinfrastrukturer. Detta är också av särskild 

vikt för att man ska kunna säkerställa långsiktig tillgänglighet av europeiska rymdtillgångar 

såsom satelliterna från Galileo och Copernicus. Det är det första försöket i sitt slag på 

EU-nivå och kommissionen förslår att man ska börja sammanföra befintliga tillgångar och 

färdigheter bland medlemsstaterna och tillhandahålla tjänster för användare. 

 

Föredraganden föreslår att det ska bli möjligt att ta tillvara Europeiska rymdorganisationens 

(ESA) know-how genom ett avtal mellan ESA och de medverkande medlemsstaterna. ESA är 

det enda kompetenta organet på europeisk nivå när det gäller SST och mer generellt SSA. 

Även om ESA inte kan förvalta eller styra programmet bör den kunna bidra till det.  

 

Tjänsterna bör inbegripa inrättandet av ett offentligt tillgängligt register över banparametrarna 

för rymdföremål, med syftet att öka den allmänna medvetenheten på detta område och 

möjliggöra eventuella företagsanvändningar. Det bör dessutom finnas möjlighet att införa 

relevanta ytterligare tjänster som kommissionen föreslår i ett senare skede, så att det skapas 

utrymme för framtida förbättringar. 

Föredraganden föreslår att lagstiftningsramen för programmet ska preciseras ytterligare 

genom att man påminner om det allmänna målet och de specifika målen i början av lagtexten 

(de nya artiklarna 1a och 2a). Hon föreslår även att det upprättande av ett sensornätverk, den 

databearbetning och de SST-tjänster som anges i artikel 3 ska definieras som huvudsakliga 

verksamheter snarare än som mål, utifrån vilka kommissionen kommer att ta fram specifika 

åtgärder inom ramen för sitt fleråriga arbetsprogram (artikel 5). 

 

Föredraganden tycker att Europaparlamentet ska behandla det fleråriga arbetsprogrammet 

innan det träder i kraft via ett förfarande med delegerade akter i enlighet med artikel 6. 

En budget på 70 miljoner euro inbegrips i lagtexten (artikel 11) och skulle tas från fonden för 

inre säkerhet, Galileo, Copernicus och Horisont 2020. 
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3.12.2013 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR 

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för 

rymdövervakning och spårning 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Föredragande: Michael Gahler 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 

ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I sitt meddelande ”En rymdstrategi 

för europeiska unionen i allmänhetens 

tjänst” utvecklade kommissionen sitt 

begrepp och framhöll att 

rymdinfrastrukturen kan gynna EU:s 

säkerhets- och försvarsintressen. 

 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 

kommer att gynna alla offentliga och 

privata operatörer av rymdbaserade 

infrastrukturer, inbegripet unionen med 

avseende på ansvaret för dess 

rymdprogram – Egnos (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) 

och Galileo, som genomförs genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 

det fortsatta genomförandet av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 

Monitoring for Environment and Security), 

som inrättades genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 

(6) Tillhandahållandet av SST-tjänster 

kommer att gynna alla offentliga och 

privata operatörer av rymdbaserade 

infrastrukturer, inbegripet unionen med 

avseende på ansvaret för dess 

rymdprogram – Egnos (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) 

och Galileo, som genomförs genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 

det fortsatta genomförandet av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

(Egnos och Galileo)12 och GMES (Global 

Monitoring for Environment and Security), 

som inrättades genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av 
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den 22 september 2010 om 

Copernicus/GMES och dess inledande 

driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 

återinträden kommer även att vara till nytta 

för offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. 

den 22 september 2010 om 

Copernicus/GMES och dess inledande 

driftsfas (2011–2013)13. Varningar om 

återinträden kommer även att vara till nytta 

för offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. Genom att successivt bygga 

upp egna system, såsom Galileo och 

Copernicus, tillhandahåller EU tjänster 

som har betydelse för de civila och 

militära resurserna. 

__________________ __________________ 

12 EUT L 196, 27.4.2008, s. 1.  12 EUT L 196, 27.4.2008, s. 1.  

13 EUT C 276, 20.10.2010, s. 1. 13 EUT C 276, 20.10.2010, s. 1. 

 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) SST-stödprogrammet bör bidra till 

säkerställandet av fredlig användning och 

utforskning av rymden. 

 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) SST-stödprogrammet bör också 

komplettera befintliga 

begränsningsåtgärder såsom Förenta 

nationernas (FN) riktlinjer för minskning 

av rymdskrot eller andra initiativ, t.ex. 

unionens förslag om en internationell 

uppförandekod för verksamhet i yttre 

rymden. 

(8) SST-stödprogrammet bör också 

komplettera befintliga 

begränsningsåtgärder såsom Förenta 

nationernas (FN) riktlinjer för minskning 

av rymdskrot eller andra initiativ, och vara 

förenligt med unionens förslag om en 

internationell uppförandekod för 

verksamhet i yttre rymden. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Kommissionen bör, i nära samarbete 

med Europeiska rymdorganisationen och 

andra intressenter, fortsätta att föra 

rymddialoger med strategiska partner. Ett 

nära samarbete med Förenta staterna bör 

upprätthållas och intensifieras när det 

gäller de europeiska SST-tjänsterna. 

 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Parallellt med behovet av en 

långsiktig och övergripande SSA-

kapacitet bör EU prioritera, stödja och 

dra fördel av initiativ för aktiva åtgärder 

för att bortskaffa och passivisera 

rymdskrot, t.ex. det som har utarbetats av 

ESA, eftersom detta är det mest effektiva 

sättet att minska riskerna för kollisioner 

med rymdskrot och riskerna för att 

rymdskrot okontrollerat återinträder i 

atmosfären. 

 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De civila och militära SSA-

användarkraven definierades i 

kommissionens arbetsdokument European 

(9) De civila och militära SSA-

användarkraven definierades i 

kommissionens arbetsdokument European 
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space situational awareness high-level 

civil-military user requirements14 

(europeiska civila och militära SSA-

användarkrav på hög nivå) som godkändes 

av medlemsstaterna i rådets kommitté för 

utrikes- och säkerhetspolitik av den 

18 november 201115. Tillhandahållandet av 

SST-tjänsterna skulle endast tjäna civila 

syften. Rent militära krav bör inte 

behandlas i detta beslut. 

space situational awareness high-level 

civil-military user requirements14 

(europeiska civila och militära SSA-

användarkrav på hög nivå) som godkändes 

av medlemsstaterna i rådets kommitté för 

utrikes- och säkerhetspolitik av den 

18 november 201115. Tillhandahållandet av 

SST-tjänsterna bör tjäna både civila och 

militära syften. Det bör göras en ingående 

analys av hur EU-medlemsstaternas 
militära förmåga kommer att gynnas av 

SST-tjänsterna, liksom av SST-

tjänsternas bidrag till att trygga 

genomförandet av rymdfördraget. 

__________________ __________________ 

14 SEC(2011)1247, 12.10.2011. 14 SEC(2011)1247, 12.10.2011. 

15 Se rådsdokument nr 15715/11, 

24.10.2011. 

15 Se rådsdokument nr 15715/11, 

24.10.2011. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC), en EU-byrå som inrättades genom 

rådets gemensamma åtgärd av den 

20 juli 2001 om inrättande av Europeiska 

unionens satellitcentrum 

(2001/555/Gusp)16, som tillhandahåller 

geospatiala bildtjänster och produkter med 

olika nivåer av 

säkerhetsskyddsklassificering till civila och 

militära användare skulle kunna ansvara 

för driften och tillhandahållandet av SST-

tjänsterna. Dess sakkunskap inom 

hantering av sekretessbelagd information i 

en säker miljö och nära koppling till 

medlemsstaternas institutioner utgör en 

tillgång som underlättar tillhandahållandet 

av SST-tjänsterna. En nödvändig 

förutsättning för EUSC:s deltagande i SST-

stödprogrammet är att man ändrar rådets 

(11) Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC), en EU-byrå som inrättades genom 

rådets gemensamma åtgärd av den 

20 juli 2001 om inrättande av Europeiska 

unionens satellitcentrum 

(2001/555/Gusp)16, som tillhandahåller 

geospatiala bildtjänster och produkter med 

olika nivåer av 

säkerhetsskyddsklassificering till civila och 

militära användare skulle kunna ansvara 

för driften och tillhandahållandet av SST-

tjänsterna. Dess sakkunskap inom 

hantering av säkerhetsklassad information 

i en säker miljö och nära koppling till 

medlemsstaternas institutioner utgör en 

tillgång som underlättar tillhandahållandet 

av SST-tjänsterna. En nödvändig 

förutsättning för EUSC:s deltagande i SST-

stödprogrammet är att man ändrar rådets 
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gemensamma åtgärd, som för närvarande 

inte föreskriver några EUSC-åtgärder inom 

SST-området. 

gemensamma åtgärd, som för närvarande 

inte föreskriver några EUSC-åtgärder inom 

SST-området. 

__________________ __________________ 

16 EGT L 200, 25.7.2001, s. 5.  16 EGT L 200, 25.7.2001, s. 5.  

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) De åtgärder som vidtas i enlighet 

med denna förordning bör beakta 

bestämmelserna i avdelning V i EU-

fördraget. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) deltagande medlemsstat: en EU-

medlemsstat som deltar i SST-

stödprogrammet efter ett beslut av 

kommissionen och efter det att ett 

samarbetsavtal har ingåtts med 

Europeiska unionens satellitcentrum, 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) nationell sensor: sensorer som 

kontrolleras av endast en eller flera 

medlemsstater, 
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Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 

att stödja åtgärder som syftar till att inrätta 

ett SST-system, och i synnerhet 

Syftet med SST-stödprogrammet ska vara 

att stödja åtgärder som syftar till att inrätta 

och upprätthålla ett SST-system, och i 

synnerhet 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) inrättandet och driften av en 

sensorfunktion som består av ett nätverk av 

markbaserade eller rymdbaserade 

befintliga nationella sensorer för att 

kartlägga och följa rymdföremål, 

a) inrättandet, driften och förstärkningen 

av en sensorfunktion som består av ett 

nätverk av markbaserade eller 

rymdbaserade befintliga nationella sensorer 

för att kartlägga och följa rymdföremål, 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) inrättandet och driften av en 

bearbetningsfunktion för att bearbeta och 

analysera de SST-data som samlas in av 

sensorerna, inbegripet kapacitet att 

upptäcka och identifiera rymdföremål och 

att skapa och underhålla ett register över 

dessa, 

b) inrättandet, driften och förstärkningen 

av en bearbetningsfunktion för att bearbeta 

och analysera de SST-data som samlas in 

av sensorerna, inbegripet kapacitet att 

upptäcka och identifiera rymdföremål och 

att skapa och underhålla ett register över 

dessa, 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) upprättandet och driften av en 

servicefunktion för att förse 

rymdfarkostoperatörer och offentliga 

myndigheter med SST-tjänster. 

c) upprättandet, driften och förstärkningen 

av en servicefunktion för att förse 

rymdfarkostoperatörer och offentliga 

myndigheter med SST-tjänster. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Artikel 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) förstärkningen av de nätverk som 

avses i led a genom integrering av nya 

nationella sensorer eller förbättring av 

befintliga nationella sensorer, 

 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 

medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 

Europeiska utrikestjänsten, offentliga och 

privata rymdfarkostoperatörer och 

offentliga myndigheter med ansvar för 

civilskydd. De ska tillhandahållas i 

enlighet med de bestämmelser om 

användning och utbyte av SST-data och 

SST-information som anges i artikel 9. 

2. SST-tjänsterna ska tillhandahållas till 

medlemsstaterna, rådet, kommissionen, 

Europeiska utrikestjänsten, Europeiska 

rymdorganisationen, offentliga och privata 

rymdfarkostoperatörer och offentliga 

myndigheter med ansvar för civilskydd och 

säkerhet. De kan även tillhandahållas till 

stater som inte är EU-medlemmar, om 

parlamentet godkänner ett avtal om detta. 

SST-tjänsterna ska vara tillgängliga även 

för militära satellitoperatörer. De ska 

tillhandahållas i enlighet med de 

bestämmelser om användning och utbyte 

av SST-data och SST-information som 
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anges i artikel 9. 

 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De deltagande medlemsstaterna, EUSC 

och kommissionen ska inte hållas 

ansvariga för eventuella skador på grund 

av frånvaro av eller avbrott i 

tillhandahållandet av SST-tjänster, 

förseningar vid tillhandahållandet av dessa 

eller felaktigheter i den information som 

tillhandahålls genom SST-tjänsterna. 

3. De deltagande medlemsstaterna, EUSC 

och kommissionen, samt organisationer 

som dessa har gett i uppdrag att 

tillhandahålla SST-tjänster, ska inte hållas 

ansvariga för eventuella skador på grund 

av frånvaro av eller avbrott i 

tillhandahållandet av SST-tjänster, 

förseningar vid tillhandahållandet av dessa 

eller felaktigheter i den information som 

tillhandahålls genom SST-tjänsterna. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) garantera den dialog och samordning 

som krävs för att sammanföra relevanta 

intressenter såsom Europeiska 

försvarsbyrån och Europeiska 

rymdorganisationen i syfte att säkerställa 

samstämmighet mellan militära och civila 

rymdprogram och initiativ, och framför 

allt för att eftersträva synergier på 

säkerhetsområdet, 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) stödja medlemsstaternas deltagande i 

SST-stödprogrammet, 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer och 

förfogar över de tekniska och mänskliga 

resurser som krävs för att driva dem eller 

datahanteringskapaciteter. 

a) Medlemsstaten äger SST-sensorer eller 

SST-datahanteringskapaciteter och 

förfogar över de tekniska och mänskliga 

resurser som krävs för att driva dem. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De medlemsstater som uppfyller 

kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 

avtal som avses i artikel 10 ska vara 

behöriga för finansiella bidrag från SST-

stödprogrammet. Kommissionen ska 

offentliggöra och uppdatera en förteckning 

över medlemsstaterna på sin webbplats. 

4. De medlemsstater som uppfyller 

kriterierna i punkt 1 och som är parter i det 

avtal som avses i artikel 10 ska vara 

behöriga för finansiella bidrag från SST-

stödprogrammet. Kommissionen ska 

offentliggöra och uppdatera en förteckning 

över de deltagande medlemsstaterna på sin 

webbplats. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användningen och utbytet av SST-data och 

SST-information för genomförandet av de 

syften som avses i artikel 3 ska omfattas av 

följande regler: 

1. Användningen och utbytet av SST-data 

och SST-information för genomförandet av 

de syften som avses i artikel 3 ska omfattas 

av följande regler: 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Otillåten spridning av data och 

information ska förhindras samtidigt som 

en effektiv drift och maximerad 

användning av den genererade 

informationen möjliggörs. 

a) Otillåten spridning av SST-data och 

SST-information ska förhindras samtidigt 

som en effektiv drift och maximerad 

användning av den genererade SST-

informationen möjliggörs. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) SST-datans säkerhet ska säkerställas. b) SST-datans säkerhet ska säkerställas. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) SST-data och SST-information som 

genereras inom ramen för SST-

stödprogrammet ska göras tillgänglig, 

även till tredjeländer, internationella 
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organisationer och andra tredje parter, 

när behov av uppgifter uppstår, i enlighet 

med anvisningarna och säkerhetsreglerna 

från den som ligger bakom SST-

informationen och ägaren av det berörda 

rymdföremålet, och i enlighet med ”Space 

Situational Awareness data policy – 

recommendations on security aspects” 

(SSA-datastrategin – rekommendationer 

om säkerhetsfrågor), som godkänts av 

rådets säkerhetskommitté. 

 ______________ 

 19a CS 14698/12, 09.10.2012 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Information som genereras inom ramen 

för SST-stödprogrammet ska göras 

tillgänglig när behov av uppgifter uppstår, 

i enlighet med anvisningarna och 

säkerhetsreglerna från den som ligger 

bakom informationen och ägaren av det 

berörda rymdföremålet. 

utgår 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska anta de 

nödvändiga genomförandebesluten om 

användning och utbyte av SST-data och 

SST-information, inklusive ingående av 

internationella samarbetsavtal om utbyte 

och användning av SST-data och SST-

information. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med 



 

RR\1015669SV.doc 45/58 PE521.718v03-00 

 SV 

granskningsförfarandet i artikel 14.2. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De medlemsstater som uppfyller de 

kriterier som anges i artikel 7.1 och EUSC 

ska teckna ett avtal om fastställande av 

regler och mekanismer för deras samarbete 

vid genomförandet av de syften som avses 

i artikel 3. I synnerhet ska avtalet innehålla 

bestämmelser som följande: 

De deltagande medlemsstaterna och 

EUSC ska teckna ett avtal om fastställande 

av regler och mekanismer för deras 

samarbete vid genomförandet av de syften 

som avses i artikel 3. I synnerhet ska 

avtalet innehålla bestämmelser som 

följande: 

 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och utvärdering Övervakning, rapportering och 

utvärdering 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I början av varje år ska kommissionen 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet. Rapporten 

ska innehålla information om deltagandet 

i SST-stödprogrammet och de åtgärder 

som stöds av programmet, utvecklingen av 

SST-nätverket och tillhandahållandet av 

SST-tjänster, utbytet och användningen 

av SST-data och SST-information och 

ingåendet av internationella 
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samarbetsavtal under föregående år samt 

arbetsprogrammet för innevarande år. 

 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 1 juli 2018 ska 

kommissionen överlämna en 

utvärderingsrapport om genomförandet av 

SST-stödprogrammet till 

Europaparlamentet och rådet. Denna 

rapport ska innehålla rekommendationer 

om förlängning, ändring eller inställande 

av de åtgärder som stöds av SST-

stödprogrammet, med beaktande av 

följande: 

2. Varje år ska kommissionen överlämna 

en utvärderingsrapport om genomförandet 

av SST-stödprogrammet till 

Europaparlamentet och rådet. Denna 

rapport ska innehålla rekommendationer 

om förlängning, ändring eller inställande 

av de åtgärder som stöds av SST-

stödprogrammet, med beaktande av 

följande: 
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YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET 

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för 

rymdövervakning och spårning 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Föredragande: Maria Da Graça Carvalho 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Det föreslagna programmet ska bidra till uppbyggnaden av en oberoende europeisk kapacitet 

för rymdövervakning och spårning (SST), i syfte att förebygga och kontrollera den ökande 

risken för kollisioner mellan rymdinfrastruktur och andra rymdfarkoster eller rymdskrot. 

Medlemsstaterna ska bidra med sina egna sensortillgångar, medan unionen ska stå för ramen 

och ett ekonomiskt bidrag, och därigenom garantera tre viktiga funktioner: nätverk av 

sensorer, databehandling, användartjänster. Programmet kommer, framför allt på grund av 

SST-systemets säkerhetsaspekter, att ledas av EU snarare än av Europeiska 

rymdorganisationen. 

Föredraganden ställer sig bakom detta strategiska projekt som är centralt för oberoendet och 

säkerheten hos viktiga europeiska tillgångar, inte minst inom de två storskaliga EU-projekten 

Egnos/Galileo och Copernicus. 

Föredraganden konstaterar dock att den springande punkten är hur SST-stödprogrammet ska 

finansieras. Enligt förslaget till förordning ska medel visserligen tas från andra relevanta 

program, i full överensstämmelse med deras rättsliga grund. Men trots att det anges att 

Galileo, Horisont 2020, fonden för inre säkerhet och Copernicus ska bidra ingår Copernicus 

ännu inte i själva förslaget till rättsakt, och storleken på de respektive bidragen framkommer 

inte heller. Förslaget till rättsakt tar inte ens upp det belopp som anges i kommissionens 

motivering, dvs. 70 miljoner euro under sju år. Slutligen preciserar det inte hur 

unionsfinansieringen ska fördelas på de huvudsakliga kommande uppgifterna. 

Föredraganden har försökt åtgärda dessa brister genom att införa ett högsta belopp och genom 

att se till att programmen Egnos/Galileo och Copernicus, som hör till dem som främst 

kommer att gynnas av SST-kapaciteten, också är dess främsta bidragsgivare, medan andra 

program endast bör ha en underordnad roll. Utnyttjandet av anslagen till Horisont 2020 
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i synnerhet, bör strikt begränsas till dess egna verksamhetsområden – rymd- och 

säkerhetsforskning. Föredraganden föreslår även att anslagen ska delas upp på 

SST-programmets tre viktigaste funktioner. Slutligen bör kommissionen ges befogenhet att 

anta delegerade akter för att klargöra finansieringsarrangemang och 

finansieringsprioriteringar, och för att avsevärt frångå den fastställda fördelningen om så 

krävs. 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 

utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 

specifikationerna och platsen för vissa 

rymdföremål kan komma att påverka 

EU:s eller medlemsstaternas säkerhet. 

Lämpliga säkerhetsöverväganden bör 

därför beaktas vid inrättandet och driften 

av nätverket av SST-sensorer, kapaciteten 

att bearbeta och analysera SST-data och 

tillhandahållandet av SST-tjänsterna. Det 

krävs därför att man fastställer allmänna 

bestämmelser om användningen och säkra 

utbyten av SST-data och SST-information 

mellan medlemsstaterna, EUSC och 

mottagarna av SST-tjänsterna i detta 

beslut. Dessutom bör Europeiska 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten fastställa vilka 

samordningsmekanismer som krävs för att 

ta itu med de frågor som rör 

SST-stödprogrammets säkerhet. 

(12) Exakta uppgifter om typen av samt 

specifikationerna och platsen för vissa 

rymdföremål kan komma att påverka 

EU:s eller medlemsstaternas säkerhet. 

Lämpliga säkerhetsöverväganden bör 

därför beaktas vid inrättandet och driften 

av nätverket av SST-sensorer, kapaciteten 

att bearbeta och analysera SST-data och 

tillhandahållandet av SST-tjänsterna. Det 

krävs därför att man fastställer allmänna 

bestämmelser om användningen och säkra 

utbyten av SST-data och SST-information 

mellan medlemsstaterna, EUSC och 

mottagarna av SST-tjänsterna i detta 

beslut. Befintlig infrastruktur och expertis 

bör i detta avseende utnyttjas för att 

undvika dubbelarbete, göra besparingar 

och skapa synergier. Dessutom bör 

Europeiska kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten fastställa vilka 

samordningsmekanismer som krävs för att 

ta itu med de frågor som rör 

SST-stödprogrammets säkerhet. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 

av unionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 

25 oktober 2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget18. Unionens 

anslag till SST-stödprogrammet bör tas 

från de relevanta program som avses i den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020.  

(15) SST-stödprogrammet bör finansieras 

av unionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 

25 oktober 2012 om finansiella regler för 

unionens allmänna budget18. Unionens 

anslag till SST-stödprogrammet bör vara 

70 miljoner euro i löpande priser. Det bör 

främst tas från program med inriktning på 

rymdpolitik i den fleråriga budgetramen för 

2014–2020, dvs. Egnos/Galileo och 

Copernicus, företrädelsevis genom 

särskilda budgetposter inom dessa 

program, samtidigt som man ser till deras 

egna målsättningar inte äventyras. I vissa 

fall bör bidrag från fonden för inre 

säkerhet och Horisont 2020 också vara 

möjliga, men då strikt begränsas till de 

insatser som avses i deras grundläggande 

rättsakter och som rör skydd av kritisk 

infrastruktur respektive rymd- och 

säkerhetsforskning. En eventuell höjning 

av unionens bidrag bör tas från 

Galileoprogrammet och 

Copernicusprogrammet.  

______________ ________________ 

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

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) För tydlighetens och 

ansvarsskyldighetens skull bör detta 

högsta belopp delas upp på diverse 

kategorier i enlighet med de mål som 
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fastställs i denna förordning. 

Kommissionen bör kunna omfördela 

medel från ett mål till ett annat och bör 

göra detta genom en delegerad akt om 

avvikelsen är mer än fem procentenheter. 

Kommissionen bör även anta delegerade 

akter för att precisera de 

finansieringsarrangemang och 

finansieringsprioriteringar som ska 

komma till uttryck i arbetsprogrammet. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska 1. Kommissionen ska 

a) förvalta de medel som ska avsättas till 

SST-stödprogrammet och säkerställa 

genomförandet av SST-stödprogrammet, 

a) förvalta de medel som ska avsättas till 

SST-stödprogrammet och säkerställa 

genomförandet av SST-stödprogrammet 

med öppenhet och klarhet omkring de 

olika finansieringskällorna, 

b) vidta de åtgärder som krävs för att 

identifiera, kontrollera, begränsa och 

övervaka de risker som är förknippade med 

programmet, 

b) vidta de åtgärder som krävs för att 

identifiera, kontrollera, begränsa och 

övervaka de risker som är förknippade med 

programmet, 

c) i samarbete med Europeiska 

utrikestjänsten inrätta nödvändiga 

samordningsmekanismer för att säkerställa 

programmets säkerhet. 

c) i samarbete med Europeiska 

utrikestjänsten inrätta nödvändiga 

samordningsmekanismer för att säkerställa 

programmets säkerhet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska även säkerställa att 

SST-stödprogrammet kompletterar 

forskningsverksamhet som rör skyddet av 

rymdbaserad infrastruktur och som 
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bedrivs inom ramen för 

Horisont 2020-programmet, vilket 

inrättades genom [en hänvisning till 

Horisont 2020-förordningen kommer att 

läggas till efter antagandet]. Den ska även 

främja dess komplementaritet med annan 

europeisk och internationell verksamhet 

på detta område. 

Motivering 

Uppgifter som nu endast tas upp i skälen tas härigenom med i själva lagtexten. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europeiska unionens satellitcentrum 

(EUSC) ska delta i genomförandet av 

syftena i artikel 3 c och ska vara behörigt 

för finansiella bidrag från 

SST-stödprogrammet förutsatt att det avtal 

som avses i artikel 10 tecknas. 

Förutsatt att dess grundläggande rättsakt 

ändras ska Europeiska unionens 

satellitcentrum (EUSC) delta i 

genomförandet av syftena i artikel 3 c och 

ska vara behörigt för finansiella bidrag från 

SST-stödprogrammet förutsatt att det avtal 

som avses i artikel 10 tecknas. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Unionens anslag till 

SST-stödprogrammet ska tas från andra 

program som omfattas av den fleråriga 

budgetramen för 2014–2010, i full 

överensstämmelse med deras rättsliga 

grund.  

1. Unionens bidrag till 

SST-stödprogrammet ska vara 

70 miljoner euro för perioden 2014–2020 

i löpande priser, som främst, och i lika 

delar, ska tas från de program som inrättats 

genom följande rättsakter: 

De relevanta program från vilka medel 

skulle kunna tas omfattar de program 

som inrättats genom följande rättsakter: 

 

a) Europaparlamentets och rådets a) Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 

och drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 

c och 3 d och 4. 

förordning (EU) nr […] om uppbyggnad 

och drift av de europeiska 

satellitnavigeringssystemen, artiklarna 1, 3 

c och 3 d och 4.  

 aa) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om inrättande av 

Copernicusprogrammet, artikel 5 c. 

b) Rådets beslut nr […] om inrättande av 

det särskilda programmet för 

genomförande av Horisont 2020, 

artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II punkt 1.6.2 

d och bilaga III punkt 6.3.4. 

Delar av bidraget få även, i begränsad 

utsträckning och i enlighet med 

programmens grundläggande rättsakter, 

tas från program som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om inrättande, 

som en del av fonden för inre säkerhet, av 

ett instrument för ekonomiskt stöd till 

polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt 

krishantering, artikel 3.2 b, och 

artikel 3 e, samt rådets beslut nr […] om 

inrättande av det särskilda programmet för 

genomförande av Horisont 2020, 

artikel 2.2 b och 2.2 c, bilaga II 

punkt 1.6.2 d och bilaga III punkt 6.3.4. 

c) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […] om inrättande, 

som en del av fonden för inre säkerhet, av 

ett instrument för ekonomiskt stöd till 

polissamarbete, förebyggande och 

bekämpande av brottslighet samt 

krishantering, artikel 3.2 b och 3.3 e. 

 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Anslagen ska täcka de mål som 

fastställs i artikel 3 i enlighet med 

följande: 

 a) Sensorfunktion [X] procent. 

 b) Bearbetningsfunktion [X procent]. 

 c) Servicefunktion [X procent]. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Om det visar sig nödvändigt att avvika 

från tilldelningen till ett särskilt mål med 

mer än 5 procentenheter ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a för att ändra fördelningen. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a i syfte att precisera de 

finansieringsarrangemang och 

finansieringsprioriteringar som ska 

komma till uttryck i arbetsprogrammen i 

enlighet med artikel 6. Kommissionen ska 

anta en delegerad akt under det första 

året efter denna förordnings 

ikraftträdande. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 11 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 

av den budgetansvariga myndigheten inom 

de tidsramar som planeras för denna 

verksamhet inom ramen för de program 

från vilka anslagen tas. 

2. De årliga budgetanslagen ska godkännas 

av den budgetansvariga myndigheten inom 

de tidsramar som planeras för denna 

verksamhet inom ramen för de program 

från vilka anslagen tas. En eventuell 
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höjning av unionens bidrag ska tas från 

Galileoprogrammet och 

Copernicusprogrammet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska övervaka 

genomförandet av SST-stödprogrammet.  

1. Kommissionen ska övervaka 

genomförandet av SST-stödprogrammet 

och årligen informera Europaparlamentet 

och rådet. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 14a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Delegeringens utövande 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 11 ska ges till 

kommissionen från och med den dag då 

denna förordning träder i kraft. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 11 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

avses i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 
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 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 11 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Motivering 

Inbegriper relevanta bestämmelser om delegerade akter. 
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