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Tarkistus 17
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Copernicus-ohjelman tavoitteena on 
tarjota ympäristö- ja turvallisuusalaa 
koskevia tarkkoja ja luotettavia tietoja, 
jotka on räätälöity käyttäjien tarpeiden 
mukaan ja jotka tukevat muuta unionin 
politiikkaa, etenkin sisämarkkinoihin, 
liikenteeseen, ympäristöön, energiaan, 
pelastuspalvelutoimiin, kolmansien maiden 
kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 
humanitaarisiin avustustoimiin liittyvää.
Siinä hyödynnetään Euroopassa olemassa 
olevaa kapasiteettia, jota täydennetään 
uusilla yhteisesti kehitetyillä resursseilla.

(5) Copernicus-ohjelman tavoitteena on 
tarjota oikeaan aikaan ympäristö-, 
ilmastonmuutos- ja turvallisuusalaa 
koskevia tarkkoja, luotettavia ja ajan 
tasalla olevia tietoja, jotka on räätälöity 
käyttäjien tarpeiden mukaan ja jotka 
tukevat muuta unionin politiikkaa, etenkin 
sisämarkkinoihin, liikenteeseen, 
ympäristöön, energiaan, ilmastoon,
pelastuspalvelutoimiin, kolmansien maiden 
kanssa tehtävään yhteistyöhön, vaarojen 
ehkäisyyn ja hallintaan sekä
humanitaarisiin avustustoimiin liittyvää
politiikkaa. Siinä hyödynnetään 
Euroopassa olemassa olevaa kapasiteettia, 
jota täydennetään uusilla yhteisesti 
kehitetyillä resursseilla.

Or. en

Tarkistus 18
Mark Demesmaeker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
alueelliset toimivaltaiset viranomaiset on 
otettava mukaan täysivaltaisina 
kumppaneina;

Or. nl
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Tarkistus 19
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaikista Copernicus-ohjelman 
täytäntöönpanoon liittyvistä politiikoista 
ja erityisesti tietopolitiikasta olisi 
tiedotettava selkeästi ja avoimesti kaikille 
sidosryhmille.

Or. en

Tarkistus 20
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Copernicus-ohjelman puitteissa 
tuotettu data ja informaatio olisi asetettava 
käyttäjien saataville täysimääräisesti, 
avoimesti ja maksuttomasti, jotta voidaan 
edistää niiden käyttöä ja jakamista ja 
vahvistaa maanseurantamarkkinoita 
Euroopassa, etenkin toimintaketjun 
loppupään sektorilla, ja mahdollistaa näin 
kasvu ja työpaikkojen luominen.

(21) Copernicus-ohjelman puitteissa 
tuotettu data ja informaatio olisi asetettava 
käyttäjien saataville helppokäyttöisessä 
muodossa täysimääräisesti, avoimesti ja 
maksuttomasti, jotta voidaan edistää niiden 
käyttöä ja jakamista ja vahvistaa 
maanseurantamarkkinoita Euroopassa, 
etenkin toimintaketjun loppupään 
sektorilla, ja mahdollistaa näin kasvu ja 
työpaikkojen luominen.

Or. en

Tarkistus 21
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) suojellaan ympäristöä ja annetaan tukea 
pelastuspalvelu- ja turvallisuustoimiin;

a) suojellaan ympäristöä, rajoitetaan 
ilmaston lämpenemistä ja annetaan tukea 
pelastuspalvelu- ja turvallisuustoimiin;

Or. en

Tarkistus 22
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tuetaan kilpailukykyisen 
eurooppalaisen avaruusteollisuuden 
kehittämistä, jonka avulla Eurooppa voi 
säilyttää riippumattomuutensa ja 
johtajuutensa maailmanlaajuisesti sekä 
edistää uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien ja 
innovatiivisten palvelujen luomista.

Or. en

Tarkistus 23
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avaruudesta suoritettavan seurannan 
tuloksena saadun alkuperäisen datan ja 
informaation ja käytettävissä olevista in 
situ -tiedoista tuotettujen tietojen, 
jäljempänä ’Copernicus-data ja 
-informaatio’, on oltava tarkkoja ja 
luotettavia, niitä on toimitettava 
pitkäaikaisesti ja kestävästi, ja niiden on 

2. Avaruudesta suoritettavan seurannan 
tuloksena saadun alkuperäisen datan ja 
informaation ja käytettävissä olevista in 
situ -tiedoista tuotettujen tietojen, 
jäljempänä ’Copernicus-data ja 
-informaatio’, on oltava tarkkoja ja 
luotettavia, niitä on toimitettava 
pitkäaikaisesti ja kestävästi, ja niiden on 
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vastattava Copernicus-käyttäjäyhteisöjen 
vaatimuksiin. Tietojen on oltava saatavilla 
täysimääräisesti, avoimesti ja 
maksuttomasti tässä asetuksessa tai sen 
perusteella määritettyjen edellytysten 
mukaisesti.

vastattava Copernicus-käyttäjäyhteisöjen 
vaatimuksiin. Tietojen on oltava saatavilla
helppokäyttöisessä muodossa
täysimääräisesti, avoimesti ja 
maksuttomasti tässä asetuksessa tai sen 
perusteella määritettyjen edellytysten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 24
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, delegointi,
täytäntöönpanon valvonta tai seuranta 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 25
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Ilmastonmuutoksen seurantapalveluilla 
tarjotaan tietoa tietopohjan parantamiseksi, 
jotta voidaan tukea sopeutumis- ja 
hillitsemispolitiikkaa. Sillä edistetään 
erityisesti olennaisten ilmastomuuttujien 
sekä ilmastoanalyysien ja  ennusteiden 
tarjoamista ajallisilla ja paikallisilla 

d) Ilmastonmuutoksen seurantapalveluilla 
tarjotaan tietoa tietopohjan parantamiseksi, 
jotta voidaan tukea sopeutumis- ja 
hillitsemispolitiikkaa, jos hillitsemisen 
oletetaan olevan realistinen mahdollisuus.
Sillä edistetään erityisesti olennaisten 
ilmastomuuttujien sekä ilmastoanalyysien 
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skaaloilla, jotka ovat merkityksellisiä 
sopeutumis- ja hillitsemisstrategioille eri 
aloilla, joilla saadaan sektorikohtaisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä unionissa.

ja ennusteiden tarjoamista ajallisilla ja 
paikallisilla skaaloilla, jotka ovat 
merkityksellisiä sopeutumis- ja 
hillitsemisstrategioille – jos hillitsemisen 
oletetaan olevan realistinen mahdollisuus 
– eri aloilla, joilla saadaan sektorikohtaisia 
ja yhteiskunnallisia hyötyjä unionissa.

Or. nl

Tarkistus 26
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehitystoimet koostuvat 
operationaalisten palvelujen laadun ja 
suorituskyvyn parantamisesta, mukaan 
luettuna niiden kehittäminen ja 
mukauttaminen, ja operationaalisten 
riskien välttämisestä tai vähentämisestä.

2. Tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointitoimet koostuvat 
operationaalisten palvelujen laadun ja 
suorituskyvyn parantamisesta, mukaan 
luettuna niiden kehittäminen ja 
mukauttaminen, ja operationaalisten 
riskien välttämisestä tai vähentämisestä.

Or. en

Tarkistus 27
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukitoimet koostuvat toimenpiteistä, 
joilla edistetään operationaalisten 
palvelujen käyttöä käyttäjien parissa ja 
toimintaketjun loppupään sovellusten 
kautta, sekä tiedotus- ja 
tiedonjakelutoimista.

3. Tukitoimet koostuvat toimenpiteistä, 
joilla edistetään operationaalisten 
palvelujen käyttöä käyttäjien parissa ja 
toimintaketjun loppupään sovellusten 
kautta, sekä tiedotus- ja 
tiedonjakelutoimista ja kannustimista 
nykyaikaisten sovellusten kehittämiseksi 
ja tietoisuuden lisäämiseksi Copernicus-
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ohjelman mahdollisuuksista 
yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten 
haasteisiin vastaamisessa.

Or. en

Tarkistus 28
Mark Demesmaeker

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa 
yhteistyötä parantaakseen datan ja 
informaation vaihtoa niiden välillä ja 
lisätäkseen Copernicus-ohjelmassa 
käytettävissä olevan datan ja informaation 
määrää.

1. Komissio tekee toimivaltaisten 
alueellisten ja kansallisten viranomaisten
kanssa yhteistyötä parantaakseen datan ja 
informaation vaihtoa niiden välillä ja 
lisätäkseen Copernicus-ohjelmassa 
käytettävissä olevan datan ja informaation 
määrää.

Or. nl

Tarkistus 29
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio ottaa käyttäjät mukaan ja 
kuulee heitä avoimesti ja säännöllisesti, 
jotta voidaan yksilöidä käyttäjävaatimukset
unionin ja kansallisella tasolla.

5. Komissio ottaa käyttäjät mukaan ja 
kuulee heitä avoimesti ja säännöllisesti, 
jotta voidaan yksilöidä käyttäjävaatimukset
kaikilla tasoilla.

Or. en

Tarkistus 30
Satu Hassi
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan komissio huolehtii siitä, 
että Copernicus-ohjelma tunnetaan 
riittävän hyvin unionissa ja 
jäsenvaltioissa sekä alueellisella ja 
paikallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 31
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi antaa 4 artiklassa 
kuvattujen tehtävien hoitamisen osittain tai 
kokonaan toimivaltaisten unionin elinten 
hoidettavaksi, kun se on perusteltua toimen 
erityisluonteen ja unionin elimen 
erityisasiantuntemuksen vuoksi. Tällaisia 
virastoja ovat

1. Komissio voi antaa 4 artiklassa 
kuvattujen tehtävien hoitamisen osittain tai 
kokonaan toimivaltaisten unionin elinten 
hoidettavaksi niiden nykyisten 
vastuualojen mukaisesti, kun se on 
perusteltua toimen erityisluonteen ja 
unionin elimen erityisasiantuntemuksen 
vuoksi. Tällaisia virastoja ovat

Or. pl

Tarkistus 32
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan GNSS-virasto (GSA).

Or. pl
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Tarkistus 33
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Copernicus-data ja -informaatio on 
asetettava saataville täysimääräisesti, 
avoimesti ja maksuttomasti seuraavien 
rajoitusten mukaisesti:

Copernicus-data ja -informaatio on 
asetettava saataville helppokäyttöisessä 
muodossa täysimääräisesti, avoimesti ja 
maksuttomasti seuraavien rajoitusten 
mukaisesti:

Or. en


