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Alteração 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados e informações
exatos e fiáveis em matéria de ambiente e 
de segurança, adaptados às necessidades 
dos utilizadores e que apoiem outras 
políticas da União, em especial no domínio 
do mercado interno, dos transportes, do 
ambiente, da energia, da proteção civil, da 
cooperação com os países terceiros e da 
ajuda humanitária. O programa baseia-se 
nas capacidades existentes na Europa, 
complementadas por novos ativos 
desenvolvidos em comum.

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados exatos, fiáveis 
e atualizados em matéria de ambiente, de 
alterações climáticas e de segurança em 
tempo oportuno, adaptados às 
necessidades dos utilizadores e que apoiem 
outras políticas da União, em especial no 
domínio do mercado interno, dos 
transportes, do ambiente, da energia, do 
clima, da proteção civil, da cooperação 
com os países terceiros, da prevenção e 
gestão de riscos e da ajuda humanitária. O 
programa baseia-se nas capacidades 
existentes na Europa, complementadas por 
novos ativos desenvolvidos em comum.

Or. en

Alteração 18
Mark Demesmaeker

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Considerando que, para alcançar 
estes objetivos, é necessário cooptar as 
autoridades competentes a nível regional 
como parceiros plenamente envolvidos;

Or. nl

Alteração 19
Satu Hassi
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Todas as políticas e, em especial, a 
política de dados relacionados com a 
execução do programa Copérnico devem 
ser comunicadas de forma clara e 
transparente a todas as partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 20
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os dados e informações produzidos no 
âmbito do programa Copernicus devem ser 
postos à disposição dos utilizadores com 
base num acesso pleno, aberto e gratuito, a 
fim de promover a utilização e a partilha 
desses dados e informações e reforçar os 
mercados de observação da Terra na 
Europa, designadamente o setor a jusante, 
contribuindo assim para o crescimento e a 
criação de emprego.

(21) Os dados e informações produzidos no 
âmbito do programa Copernicus devem ser 
postos à disposição dos utilizadores com 
base num acesso pleno, simplificado,
aberto e gratuito, a fim de promover a 
utilização e a partilha desses dados e 
informações e reforçar os mercados de 
observação da Terra na Europa, 
designadamente o setor a jusante, 
contribuindo assim para o crescimento e a 
criação de emprego.

Or. en

Alteração 21
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Proteção do ambiente e apoio à 
proteção civil e aos esforços de segurança;

(a) Proteção do ambiente, redução do 
aquecimento global e apoio à proteção 
civil e aos esforços de segurança;

Or. en

Alteração 22
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) apoio ao desenvolvimento de uma 
indústria espacial europeia competitiva, 
que permita à Europa manter a sua 
independência e primazia a nível mundial 
e contribuir para a criação de novas 
oportunidades de negócios e de serviços 
inovadores;

Or. en

Alteração 23
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos numa base sustentável e a 
longo prazo e responder às necessidades 
das comunidades de utilizadores 
Copernicus. O acesso a esses dados deve 

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos numa base sustentável e a 
longo prazo e responder às necessidades 
das comunidades de utilizadores 
Copernicus. O acesso a esses dados deve 
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ser pleno, aberto e gratuito, sob reserva das 
condições definidas no presente 
regulamento ou estabelecidas com base no 
mesmo.

ser pleno, simplificado, aberto e gratuito, 
sob reserva das condições definidas no 
presente regulamento ou estabelecidas com 
base no mesmo.

Or. en

Alteração 24
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução, a delegação ou a monitorização 
de um serviço público ou de uma política 
nos domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 25
Daniël van der Stoep

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O serviço de monitorização das 
alterações climáticas deve fornecer 
informações que permitam aumentar a base 
de conhecimentos em apoio às políticas de 
adaptação e atenuação. Deve 
nomeadamente contribuir para o 
fornecimento de variáveis climáticas 
fundamentais (ECV), de análises e de 
projeções climáticas a escalas temporais e 

(d) O serviço de monitorização das 
alterações climáticas deve fornecer 
informações que permitam aumentar a base 
de conhecimentos em apoio às políticas de 
adaptação e atenuação, nos casos em que a 
atenuação seja concebível como uma 
possibilidade em termos realistas. Deve 
nomeadamente contribuir para o 
fornecimento de variáveis climáticas 



AM\1009139PT.doc 7/10 PE522.861v02-00

PT

espaciais pertinentes para as estratégias de 
adaptação e atenuação, no âmbito das 
diversas áreas com benefícios setoriais e 
societais na União;

fundamentais (ECV), de análises e de 
projeções climáticas a escalas temporais e 
espaciais pertinentes para as estratégias de 
adaptação e atenuação — nos casos em 
que a atenuação seja concebível como 
uma possibilidade em termos realistas —, 
no âmbito das diversas áreas com 
benefícios setoriais e societais na União;

Or. nl

Alteração 26
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Atividades de desenvolvimento, que 
consistem em melhorar a qualidade e o 
desempenho dos serviços operacionais, 
incluindo a sua evolução e adaptação, e em 
evitar ou atenuar os riscos operacionais;

2. Atividades de investigação,
desenvolvimento e inovação, que 
consistem em melhorar a qualidade e o 
desempenho dos serviços operacionais, 
incluindo a sua evolução e adaptação, e em 
evitar ou atenuar os riscos operacionais;

Or. en

Alteração 27
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Atividades de apoio, que consistem em 
medidas destinadas a promover a utilização 
dos serviços operacionais pelos 
utilizadores e as aplicações a jusante, bem 
como atividades de comunicação e 
divulgação.

3. Atividades de apoio, que consistem em 
medidas destinadas a promover a utilização 
dos serviços operacionais pelos 
utilizadores e as aplicações a jusante, bem 
como atividades de comunicação e 
divulgação e incentivos para o 
desenvolvimento de aplicações modernas 
e para o aprofundamento do grau de 
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consciência em relação ao potencial do 
programa Copernicus, a fim de contribuir 
para a resolução dos desafios societais e à 
escala mundial.

Or. en

Alteração 28
Mark Demesmaeker

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve cooperar com os 
Estados-Membros a fim de melhorar o 
intercâmbio recíproco de dados e 
informações e aumentar o volume de dados 
e informações disponibilizados ao 
programa Copernicus.

1. A Comissão deve cooperar com as 
autoridades competentes a nível regional 
e nacional, a fim de melhorar o 
intercâmbio recíproco de dados e 
informações e aumentar o volume de dados 
e informações disponibilizados ao 
programa Copernicus.

Or. nl

Alteração 29
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores, 
de forma transparente e regular, de modo a 
permitir identificar as suas necessidades a 
nível da União e a nível nacional.

5. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores, 
de forma transparente e regular, de modo a 
permitir identificar as suas necessidades a 
todos os níveis.

Or. en

Alteração 30
Satu Hassi
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve assegurar o 
suficiente aprofundamento do grau de 
consciência em relação ao programa 
Copernicus nos planos europeu, nacional, 
regional e local.

Or. en

Alteração 31
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas do 
organismo da União o justifiquem. Esses 
organismos incluem:

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas do 
organismo da União o justifiquem, nos 
termos do seu atual mandato. Esses 
organismos incluem:

Or. pl

Alteração 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A Agência do GNSS Europeu 
(GSA).

Or. pl
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Alteração 33
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os dados e informações Copernicus devem 
ser disponibilizados de modo a garantir o 
acesso pleno, aberto e gratuito, sob reserva 
das seguintes limitações:

Os dados e informações Copernicus devem 
ser disponibilizados de modo a garantir o 
acesso pleno, simplificado, aberto e 
gratuito, sob reserva das seguintes 
limitações:

Or. en


