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Amendamentul 17
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea de informații exacte și
fiabile în domeniul mediului și al 
securității, în funcție de necesitățile 
utilizatorilor și sprijinirea altor politici ale 
Uniunii, în special cu privire la piața 
internă, transporturile, mediul, energia, 
protecția civilă, cooperarea cu țările terțe și 
ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe 
capacitățile existente în Europa, completate 
cu noi active dezvoltate în comun.

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea rapidă de informații exacte,
fiabile și actualizate în domeniul mediului, 
al schimbărilor climatice și al securității, 
în funcție de necesitățile utilizatorilor, 
precum și sprijinirea altor politici ale 
Uniunii, în special cu privire la piața 
internă, transporturile, mediul, energia, 
clima, protecția civilă, cooperarea cu țările 
terțe, prevenirea și gestionarea riscurilor
și ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe 
capacitățile existente în Europa, completate 
cu noi active dezvoltate în comun.

Or. en

Amendamentul 18
Mark Demesmaeker

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întrucât, pentru atingerea acestor 
obiective, este necesară implicarea 
autorităților competente de la nivel 
regional, în calitate de parteneri cu 
drepturi depline.

Or. nl

Amendamentul 19
Satu Hassi
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Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Toate politicile, îndeosebi politica în 
materie de date, legate de punerea în 
aplicare a programului Copernicus ar 
trebui comunicate în mod clar și 
transparent tuturor părților interesate.

Or. en

Amendamentul 20
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datele și informațiile produse în 
cadrul programului Copernicus ar trebui să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, pentru 
a promova utilizarea și partajarea acestora, 
precum și consolidarea piețelor de 
observare a Pământului în Europa, în 
special a sectorului din aval, ceea ce va 
permite creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă.

(21) Datele și informațiile produse în 
cadrul programului Copernicus ar trebui să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor pe baza 
unui acces integral, ușor, deschis și 
gratuit, pentru a promova utilizarea și 
partajarea acestora, precum și pentru a 
consolida piețele de observare a 
Pământului în Europa, în special a 
sectorului din aval, ceea ce va permite 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 21
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția mediului și furnizarea de (a) protecția mediului, limitarea încălzirii 
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suport pentru eforturile de protecție civilă 
și de securitate;

globale și furnizarea de sprijin pentru 
eforturile de protecție civilă și de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 22
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijin pentru dezvoltarea unei 
industrii spațiale europene competitive 
care să permită Europei să își păstreze 
independența și poziția de lider la nivel 
mondial și să contribuie la crearea de noi 
oportunități de afaceri și de servicii 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 23
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) trebuie să fie
precise și fiabile, sunt furnizate în mod 
sustenabil și pe termen lung și să răspundă
cerințelor comunităților de utilizatori ai 
programului Copernicus. Accesul la aceste 
date trebuie să fie complet, deschis și 
gratuit, sub rezerva condițiilor definite în,
sau pe baza prezentului regulament.

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) sunt precise și 
fiabile, sunt furnizate în mod sustenabil și 
pe termen lung și răspund cerințelor 
comunităților de utilizatori ai programului 
Copernicus. Accesul la aceste date este
complet, ușor, deschis și gratuit, sub 
rezerva condițiilor definite în prezentul 
regulament sau pe baza acestuia.
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Amendamentul 24
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea, delegarea sau monitorizarea 
unui serviciu sau a unei politici publice în 
domeniile menționate la articolul 4 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 25
Daniël van der Stoep

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor 
climatice furnizează informații pentru a 
consolida baza de cunoștințe în vederea 
sprijinirii politicilor de atenuare și 
adaptare. El contribuie, în special, la 
furnizarea variabilelor climatice esențiale, 
a analizei climatice și a proiecțiilor la scări 
spațiale și temporale relevante pentru 
adaptare și a strategiilor de atenuare pentru 
diferitele domenii sectoriale și societale din 
Uniune care au de beneficiat de pe urma 
sa;

(d) serviciul de monitorizare a schimbărilor 
climatice furnizează informații pentru a 
consolida baza de cunoștințe în vederea 
sprijinirii politicilor de adaptare și 
atenuare, acolo unde se consideră că 
atenuarea este o posibilitate realistă. El 
contribuie, în special, la furnizarea 
variabilelor climatice esențiale, a analizei 
climatice și a proiecțiilor la scări spațiale și 
temporale relevante pentru adaptare și a 
strategiilor de atenuare, acolo unde se 
consideră că atenuarea este o posibilitate 
realistă, pentru diferitele domenii 
sectoriale și societale din Uniune care au 
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de beneficiat de pe urma sa.

Or. nl

Amendamentul 26
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile de dezvoltare care constau în 
ameliorarea calității și a performanțelor 
serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și 
adaptarea acestora, precum și pentru 
evitarea sau atenuarea riscurilor de 
exploatare;

2. Activitățile de cercetare, dezvoltare și 
inovare care constau în ameliorarea 
calității și a performanțelor serviciilor 
operaționale, inclusiv evoluția și adaptarea 
acestora, precum și pentru evitarea sau 
atenuarea riscurilor de exploatare.

Or. en

Amendamentul 27
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Activități de sprijin care constau în 
măsuri de promovare a utilizării serviciilor 
de către utilizatori și aplicații în aval, 
precum și activități de comunicare și 
diseminare.

3. Activități de sprijin care constau în 
măsuri de promovare a utilizării serviciilor 
de către utilizatori și aplicații în aval, 
activități de comunicare și diseminare, 
precum și stimulente pentru dezvoltarea 
de aplicații moderne și sensibilizarea în 
ceea ce privește potențialul programului 
Copernicus de a contribui la abordarea 
provocărilor societale și globale.

Or. en
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Amendamentul 28
Mark Demesmaeker

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia cooperează cu statele membre
pentru a îmbunătăți schimbul de date și 
informații între acestea și pentru a mări 
volumul de date și informații puse la 
dispoziția programului Copernicus.

(1) Comisia cooperează cu autoritățile 
competente de la nivel național și regional
pentru a îmbunătăți schimbul de date și de 
informații între acestea și pentru a mări 
volumul de date și informații puse la 
dispoziția programului Copernicus.

Or. nl

Amendamentul 29
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor la nivelul Uniunii 
și la nivel național.

(5) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor la toate nivelurile.

Or. en

Amendamentul 30
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia se asigură că programul 
Copernicus este suficient de bine 
cunoscut la nivelul Uniunii, precum și la 
nivel național, regional și local.
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Amendamentul 31
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de 
implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică a 
organismului Uniunii. Printre aceste agenții 
se numără:

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii, în conformitate cu 
mandatele actuale ale acestora, sarcinile 
de implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică a 
organismului Uniunii. Printre aceste agenții 
se numără:

Or. pl

Amendamentul 32
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Agenția GNSS European (GSA).

Or. pl

Amendamentul 33
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o 

Datele și informațiile programului 
Copernicus sunt puse la dispoziție pe baza 
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bază integrală, deschisă și gratuită, sub 
rezerva următoarelor limitări specifice:

unui acces integral, ușor, deschis și 
gratuit, sub rezerva următoarelor limitări 
specifice:

Or. en


