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Muudatusettepanek 17
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Copernicuse programmi eesmärk on 
pakkuda keskkonna ja julgeoleku 
valdkonnas täpset ja usaldusväärset teavet, 
mis on kohandatud kasutajate vajadustele 
ja toetab liidu muud poliitikat, eelkõige 
seoses siseturu, transpordi, keskkonna, 
energeetika, kodanikukaitse, kolmandate 
riikidega tehtava koostöö ja 
humanitaarabiga. Selles tuginetakse 
Euroopas olemasolevale võimekusele, 
mida täiendatakse ühiselt arendatud uute 
vahenditega.

(5) Copernicuse programmi eesmärk on 
pakkuda keskkonna, kliimamuutuse ja 
julgeoleku valdkonnas õigeaegselt täpset, 
usaldusväärset ja ajakohastatud teavet, 
mis on kohandatud kasutajate vajadustele 
ja toetab liidu muud poliitikat, eelkõige 
seoses siseturu, transpordi, keskkonna, 
energeetika, kliima, kodanikukaitse, 
kolmandate riikidega tehtava koostöö, 
riskiennetuse ja -juhtimise ning
humanitaarabiga. Selles tuginetakse 
Euroopas olemasolevale võimekusele, 
mida täiendatakse ühiselt arendatud uute 
vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Mark Demesmaeker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks on tähtis kaasata 
täieõiguslike partneritena piirkondliku 
tasandi pädevad asutused.

Or. nl

Muudatusettepanek 19
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kõikide Copernicuse programmi 
rakendamisega seotud 
poliitikavaldkondade ja eriti 
andmepoliitika kohta tuleks anda selgel ja 
läbipaistval viisil teavet kõikidele 
sidusrühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Copernicuse programmi raames 
loodud andmed ja teave tuleks teha 
kasutajatele täielikult, avalikult ja tasuta 
kättesaadavaks, et edendada andmete ja 
teabe kasutamist ja jagamist ning 
tugevdada Euroopas Maa seire turgusid, 
eriti järgmise etapi teenuste sektoris, 
võimaldades seeläbi kasvu ja töökohtade 
loomist.

(21) Copernicuse programmi raames 
loodud andmed ja teave tuleks teha 
kasutajatele täielikult, hõlpsasti, avalikult 
ja tasuta kättesaadavaks, et edendada 
andmete ja teabe kasutamist ja jagamist 
ning tugevdada Euroopas Maa seire 
turgusid, eriti järgmise etapi teenuste 
sektoris, võimaldades seeläbi kasvu ja 
töökohtade loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja (a) keskkonnakaitse, globaalse 
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julgeolekumeetmete toetamine; soojenemise piiramine, kodanikukaitse ja 
julgeolekumeetmete toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) sellise konkurentsivõimelise 
Euroopa kosmosetööstuse arengu 
toetamine, mis võimaldaks Euroopal 
säilitada ülemaailmsel tasandil oma
sõltumatust ja juhtpositsiooni ning aitaks 
kaasa uute ärivõimaluste ja uuenduslike 
teenuste loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire alusel saadud algandmed ja teave 
ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmed (edaspidi
„Copernicuse andmed ja teave”) on täpsed 
ja usaldusväärsed, neid esitatakse 
pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 
vastavad Copernicuse kasutajaskondade 
nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 
on täielik, avalik ja tasuta ning selle suhtes 
kohaldatakse käesolevas määruses või selle 
alusel kindlaks määratud tingimusi.

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire alusel saadud algandmed ja teave 
ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmed (edaspidi
„Copernicuse andmed ja teave”) on täpsed 
ja usaldusväärsed, neid esitatakse 
pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 
vastavad Copernicuse kasutajaskondade 
nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 
on täielik, hõlbus, avalik ja tasuta ning 
selle suhtes kohaldatakse käesolevas 
määruses või selle alusel kindlaks 
määratud tingimusi.
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Muudatusettepanek 24
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve.

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine, delegeerimine või järelevalve.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 
teavet kliimamuutuste mõjudega
kohanemise ja nende leevendamise 
toetamiseks vajaliku teadmistebaasi 
suurendamiseks. See aitab eelkõige kaasa 
olulisemate kliimamõjurite andmete, 
kliimaanalüüside ja projektsioonide 
esitamisele liidu mitmesuguste sektorite ja 
ühiskonnale oluliste valdkondade 
kohanemis- ja leevendamisstrateegiate 
seisukohast asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel;

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 
teavet teadmistebaasi suurendamiseks, et 
toetada kliimamuutuste mõjudega
kohanemist ja nende leevendamist, kui 
leevendamist peetakse reaalselt 
võimalikuks. See aitab eelkõige kaasa 
olulisemate kliimamõjurite andmete, 
kliimaanalüüside ja projektsioonide 
esitamisele aja- ja ruumiskaalade alusel, 
mis on asjakohased liidu mitmesuguste 
sektorite ja ühiskonnale oluliste 
valdkondade kohanemis- ja 
leevendamisstrateegiate seisukohast, kui 
leevendamist peetakse reaalselt 
võimalikuks;
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Or. nl

Muudatusettepanek 26
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arendustegevus koosneb 
operatiivteenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 
nende arendamisest ja kohandamisest ning 
tegevusriskide vältimisest või 
leevendamisest.

2. Teadus-, arendus- ja 
innovatsioonitegevus koosneb 
operatiivteenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 
nende arendamisest ja kohandamisest ning 
tegevusriskide vältimisest või 
leevendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, millega 
edendatakse operatiivteenuste kasutamist 
kasutajate seas ja järgmise etapi rakenduste 
kasutamist, samuti teabe edastamise ja 
levitamise meetmetest.

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, millega 
edendatakse operatiivteenuste kasutamist 
kasutajate seas ja järgmise etapi rakenduste 
kasutamist, samuti teabe edastamise ja 
levitamise meetmetest ning stiimulitest 
kaasaegsete rakenduste arendamiseks 
ning sellega suurendatakse teadlikkust 
Copernicuse võimalustest, mis aitavad 
tegeleda ühiskondlike ja ülemaailmsete 
probleemidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Mark Demesmaeker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teeb koostööd
liikmesriikidega, et parandada omavahel 
andmete ja teabe vahetamist ja suurendada 
Copernicuse programmiga kättesaadavaks 
tehtud andmete ja teabe mahtu.

1. Komisjon teeb koostööd pädevate 
asutustega piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil, et parandada omavahel andmete 
ja teabe vahetamist ja suurendada 
Copernicuse programmiga kättesaadavaks 
tehtud andmete ja teabe mahtu.

Or. nl

Muudatusettepanek 29
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon tagab läbipaistva ja 
korrapärase kasutajate kaasamise ning 
nendega konsulteerimise, mis võimaldab 
kindlaks teha kasutajate nõuded liidu ja 
riikide tasandil.

5. Komisjon tagab läbipaistva ja 
korrapärase kasutajate kaasamise ning 
nendega konsulteerimise, mis võimaldab 
kindlaks teha kasutajate nõuded igal
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon tagab piisava teadlikkuse 
Copernicuse programmist liidu, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 
osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt
või täielikult pädevale liidu asutusele, kui 
see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 
eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud. Sellised asutused võivad olla:

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 
osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt 
või täielikult pädevale liidu asutusele,
lähtudes selle pädevusvaldkondadest, kui 
see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 
eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud. Sellised asutused võivad olla:

Or. pl

Muudatusettepanek 32
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA).

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Copernicuse andmed ja teave tehakse 
kättesaadavaks täielikult, avalikult ja 
tasuta, kohaldades järgmisi piiranguid:

Copernicuse andmed ja teave tehakse 
kättesaadavaks täielikult, hõlpsasti,
avalikult ja tasuta, kohaldades järgmisi 
piiranguid:
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