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Pozměňovací návrh 44
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Počátek GMES se datuje do května 
1998, kdy orgány zapojené do rozvoje 
činností v oblasti vesmíru v Evropě vydaly 
společné prohlášení známé jako „Manifest 
z Bavena“. Manifest vyzval k přijetí 
dlouhodobých závazků, pokud jde o rozvoj 
služeb v oblasti monitorování životního 
prostředí z vesmíru s využitím a dalším 
rozvojem evropských dovedností 
a technologií. V roce 2005 učinila 
Evropská unie strategické rozhodnutí 
vybudovat nezávislé evropské zařízení pro 
pozorování Země, které by poskytovalo 
služby v oblasti životního prostředí 
a bezpečnosti8, což vyústilo v konečném 
důsledku v přijetí nařízení (EU) 
č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 
o Evropském programu monitorování 
Země (GMES) a jeho počátečních 
provozních činnostech (2011–2013)9.

(1) Počátek GMES se datuje do května 
1998, kdy orgány zapojené do rozvoje 
činností v oblasti vesmíru v Evropě vydaly 
společné prohlášení známé jako „Manifest 
z Bavena“. Manifest vyzval k přijetí 
dlouhodobých závazků, pokud jde o rozvoj 
služeb v oblasti monitorování životního 
prostředí z vesmíru s využitím a dalším 
rozvojem evropských dovedností 
a technologií. V roce 2005 učinila 
Evropská unie strategické rozhodnutí 
vybudovat společně s ESA nezávislé 
evropské zařízení pro pozorování Země, 
které by poskytovalo služby v oblasti 
životního prostředí a bezpečnosti8, což 
vyústilo v konečném důsledku 
v přijetí nařízení (EU) č. 911/2010 ze dne 
22. září 2010 o Evropském programu 
monitorování Země (GMES) a jeho 
počátečních provozních činnostech (2011–
2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 v konečném znění ze 
dne 10. listopadu 2005.

8 COM(2005) 565 v konečném znění ze 
dne 10. listopadu 2005.

9 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1. 9 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Od svého vzniku byl GMES společným programem EU a ESA pod vedením EU. Dosud bylo 
téměř 60 % investic do této vesmírné složky financováno prostřednictvím ESA.
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Pozměňovací návrh 45
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem programu Copernicus je 
poskytovat přesné a spolehlivé informace 
v oblasti životního prostředí a bezpečnosti,
přizpůsobené potřebám uživatelů, které 
bude možné využít i v jiných politikách 
Unie, zejména pokud jde o vnitřní trh, 
dopravu, životní prostředí, energetiku, 
civilní ochranu, spolupráci se třetími 
zeměmi a humanitární pomoc. Program 
staví na stávajících kapacitách v Evropě, 
které doplňují nová aktiva vyvíjená 
společně.

(5) Cílem programu Copernicus je 
poskytovat přesné a spolehlivé informace 
v oblasti životního prostředí přizpůsobené 
potřebám uživatelů, které bude možné 
využít i v jiných politikách Unie, zejména 
pokud jde o vnitřní trh, dopravu, životní 
prostředí, energetiku, civilní ochranu, 
spolupráci se třetími zeměmi a humanitární 
pomoc. Program staví na stávajících 
kapacitách v Evropě, které doplňují nová 
aktiva vyvíjená společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Program Copernicus by měl v co 
největší míře využívat kapacity pro 
pozorování z vesmíru a služby členských 
států.  Program by měl rovněž využívat 
potenciál obchodních iniciativ v Evropě, 
a tím také přispívat k vytváření 
životaschopného komerčního vesmírného 
odvětví v Evropě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program Copernicus by se měl 
provádět v souladu s dalšími příslušnými 
nástroji a činnostmi Unie, zejména 
s opatřeními v oblasti životního prostředí 
a změny klimatu a s nástroji v oblasti 
bezpečnosti, ochrany osobních údajů, 
konkurenceschopnosti a inovací, 
soudržnosti, výzkumu, dopravy, 
hospodářské soutěže a mezinárodní 
spolupráce a s programem pro evropský 
globální družicový navigační systém 
(GNSS). Údaje získané v programu 
Copernicus by měly zachovávat soulad 
s prostorovými referenčními údaji 
členských států a podporovat vývoj 
infrastruktury pro prostorové informace 
v Unii zřízené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE)10. Copernicus by 
měl rovněž doplňovat Sdílený informační 
systém o životním prostředí (SEIS) 
a činnosti Unie v oblasti reakce na nouzové 
situace.

(Netýká se českého znění.)

__________________
10 Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby se dosáhlo maximální účinnosti 
a dopadu programu Copernicus, měl by 
mít k dispozici a využívat vesmírné 
kapacity členských států a kapacity 
stávajících komerčních iniciativ v Evropě.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Možnost, 
aby byl evropský družicový systém pro 
přenos dat (EDRS) využíván pro družice 
Sentinel programu Copernicus, urychlí 
přenos údajů a zlepší tak kvantitativní 
i kvalitativní schopnosti reakce na 
narůstající žádosti uživatelů o získání 
téměř aktuálních údajů. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
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na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Dále by měl 
využívat evropského družicového systému 
pro přenos dat (EDRS), jenž urychlí 
předávání dat pro družice Sentinel, a tak 
umožní upokojit rostoucí poptávku po 
datech v téměř reálném čase. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování, nepřetržitém provozu
a bezpečnosti vesmírné složky programu 
Copernicus. Nejvážnější hrozbou pro 
vesmírnou složku programu Copernicus je 
rostoucí riziko střetu s ostatními družicemi 
a vesmírným odpadem. Proto by měl 
program Copernicus podporovat opatření 
zaměřená na omezení těchto rizik, a to 
zejména přispíváním k programu 
zavedenému rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady [XXX], kterým se 
zřizuje program na podporu pozorování 
a sledování vesmíru11.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….
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Or. de

Odůvodnění

Systém EDRS, jež je provozován v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, a sice 
mezi Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a evropskými firmami, zajišťuje rychlý přenos 
velkého objemu dat na tzv. datových dálnicích ve vesmíru. Tento systém budou využívat 
družice Sentinel 1 a Sentinel 2 programu Copernicus.

Pozměňovací návrh 51
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných údajů in situ poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Kromě toho 
dostupnost systému evropských družic pro 
přenos dat pro pozorovací družice 
(sentinely) programu Copernicus urychlí 
přenos dat, a proto dále zvýší schopnost 
reagovat na rostoucí poptávku uživatelů 
po údajích získávaných téměř v reálném 
čase. Poskytování provozních služeb závisí 
na správném fungování a bezpečnosti 
vesmírné složky programu Copernicus. 
Nejvážnější hrozbou pro vesmírnou složku 
programu Copernicus je rostoucí riziko 
střetu s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

__________________ __________________
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11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Kromě toho 
bude přenos dat z družic Sentinel 
programu Copernicus urychlovat 
evropský družicový systém pro přenos dat, 
který tak nabízí řešení pro rostoucí 
poptávku po datech v reálném čase. 
Poskytování provozních služeb závisí 
na správném fungování a bezpečnosti 
vesmírné složky programu Copernicus. 
Nejvážnější hrozbou pro vesmírnou složku 
programu Copernicus je rostoucí riziko 
střetu s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….

Or. de
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Odůvodnění

Poskytování dat v téměř reálném čase výrazně zlepší služby poskytované programem 
Copernicus. V tomto ohledu bude významnou funkci plnit evropský družicový systém pro 
přenos dat.

Pozměňovací návrh 53
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných údajů in situ poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
poskytováním největšího příspěvku, spolu 
s programy EGNOS/Galileo, k programu 
zavedenému rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady [XXX], kterým se 
zřizuje program na podporu pozorování 
a sledování vesmíru11.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných in-situ údajů poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

(9) Při dosahování těchto cílů by se měl 
program Copernicus spoléhat na nezávislé 
kapacity Unie pro pozorování z vesmíru 
a poskytovat provozní služby v oblasti 
životního prostředí, civilní ochrany 
a bezpečnosti. Měl by rovněž využít 
dostupných údajů in situ poskytovaných 
jednotlivými členskými státy. Poskytování 
provozních služeb závisí na správném 
fungování a bezpečnosti vesmírné složky 
programu Copernicus. Nejvážnější hrozbou 
pro vesmírnou složku programu 
Copernicus je rostoucí riziko střetu 
s ostatními družicemi a vesmírným 
odpadem. Proto by měl program 
Copernicus podporovat opatření zaměřená 
na omezení těchto rizik, a to zejména 
přispíváním k programu zavedenému 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru11.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L …, …, s. …. 11 Úř. věst. L …, …, s. ….

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při provádění programu Copernicus 
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je třeba dodržovat nejvyšší standardy, 
pokud jde o transparentnost a účinnost. 
Je naprosto klíčové, aby se uplatňovaly 
zásady týkající se zadávání veřejných 
zakázek. Aby se maximálně využily 
veřejné investice a zajistila 
konkurenceschopnost vesmírného 
výrobního odvětví, musí být provozování 
služeb souvisejících s programem 
Copernicus otevřeno hospodářské soutěži 
a musí splňovat evropské zásady pro 
zadávání veřejných zakázek. Rovněž je 
třeba zajistit spravedlivou hospodářskou 
soutěž v celém dodavatelském řetězci, 
přičemž je třeba zvláštní pozornost 
věnovat zapojení malých a středních 
podniků a zabránit především zneužívání 
dominantního postavení nebo závislosti 
na výhradních dodavatelích. Proto je 
třeba zajistit vysokou úroveň subdodávek 
ze strany uchazečů. 

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem podpořit co největší rozvoj 
evropského vesmírného průmyslu 
a odvětví služeb a dosáhnout při 
provádění programu Copernicus co 
nejlepšího poměru kvality a ceny 
a nejlepšího výkonu by měly být aktivně 
využívány zásady pro zadávání veřejných 
zakázek, přiměřená velikost zakázek 
a subdodávky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Maximální finanční částka potřebná 
pro činnosti v rámci programu Copernicus 
(2014–2020) činí 3 786 milionů EUR 
v cenách z roku 2011. Tato částka byla 
vyčleněna ve zvláštní rozpočtové kapitole 
v hlavě 2 okruhu 1A souhrnného rozpočtu 
Unie. Výdaje na zaměstnance a správní 
výdaje, které Komisi vzniknou při 
koordinaci tohoto programu, by měly být 
financovány z rozpočtu Unie.

(10) Maximální finanční částka potřebná 
pro činnosti v rámci programu Copernicus
(2014–2020) činí 3 786 milionů EUR 
v cenách z roku 2011. Tato částka byla 
vyčleněna ve zvláštní rozpočtové kapitole 
v hlavě 2 okruhu 1A souhrnného rozpočtu 
Unie. Výdaje na zaměstnance a správní 
výdaje, které Komisi vzniknou při 
koordinaci tohoto programu, by měly být 
financovány z rozpočtu Unie. V případě 
dodatečných nepředvídaných finančních 
závazků by jakékoli zvýšení příspěvku 
Unie nemělo jít na úkor jiných programů, 
a proto by mělo být hrazeno z rozdílu mezi 
horními hranicemi víceletého finančního 
rámce a horními hranicemi vlastních 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Agentura pro evropský globální 
navigační družicový systém (GSA) by se 
měla podílet na vypracování 
dlouhodobého plánu programu 
Copernicus.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Služby programu Copernicus slouží 
různým skupinám uživatelů a k různým 
účelům. Při vytváření a provozování 
služeb by měly být zohledněny potřeby 
všech skupin uživatelů. Se všemi hlavními 
uživateli by mělo být zacházeno stejně.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je nákladově efektivnější
než režimy kupování dat a posiluje 
globální rozměr programu.

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je nákladově efektivnější
než režimy kupování dat a posiluje 
globální rozměr programu. Je třeba zajistit 
odpovídající ochranu informací a údajů, 
které budou předmětem této výměny.

Or. fr

Odůvodnění

Zpravodaj zde zavádí požadavek reciprocity. Tento termín s výrazným politickým poselstvím 
však může být zdrojem obtíží a různých výkladů. Proto se ho v textu snažíme nahradit termíny, 
které jsou z právního hlediska vhodnější.
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Pozměňovací návrh 61
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je nákladově efektivnější 
než režimy kupování dat a posiluje 
globální rozměr programu.

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny, v jehož rámci by se měly 
uplatňovat zásady sdílení údajů, je 
nákladově efektivnější než režimy 
kupování dat a posiluje globální rozměr 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je nákladově efektivnější 
než režimy kupování dat a posiluje 
globální rozměr programu.

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny, pokud je založen na 
zásadách rovných podmínek sdílení 
údajů, je nákladově efektivnější než 
režimy kupování dat a posiluje globální 
rozměr programu.

Or. en

Odůvodnění

Výměna údajů by se měla uskutečňovat na základě rovných podmínek, tj. vyměňované údaje 
by měly být z hlediska kvality srovnatelné s údaji programu Copernicus. Výměna údajů s lepší 
kvalitou by mohla vést k ohrožení evropského průmyslu.
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Pozměňovací návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Celkovou odpovědnost za program 
Copernicus by měla mít Komise. Ta by 
měla určit své priority a cíle a zajistit 
celkovou koordinaci a kontrolu programu.

(16) Celkovou odpovědnost za program 
Copernicus by měla mít Komise. Ta by 
měla určit své priority a cíle a zajistit 
celkovou koordinaci a kontrolu programu. 
Měla by Evropskému parlamentu a Radě 
včas poskytovat veškeré relevantní 
informace týkající se tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Celkovou odpovědnost za program 
Copernicus by měla mít Komise. Ta by 
měla určit své priority a cíle a zajistit 
celkovou koordinaci a kontrolu programu.

(16) Celkovou odpovědnost za program 
Copernicus by měla mít Komise. Ta by 
měla společně se všemi dotčenými 
subjekty určit jeho priority a cíle a zajistit 
celkovou koordinaci a kontrolu programu.

Or. fr

Odůvodnění

Aktivní a spravedlivá účast všech subjektů výrobního řetězce a uživatelů údajů a informací 
v co nejranější fázi má pro fungování programu klíčový význam.

Pozměňovací návrh 65
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S ohledem na partnerský charakter 
programu Copernicus a s cílem vyhnout se 
zdvojování technických odborných znalostí 
by měly být prováděním programu 
pověřeny subjekty s vhodnou technickou 
a odbornou způsobilostí.

(17) S ohledem na partnerský charakter 
programu Copernicus a s cílem vyhnout se 
zdvojování technických odborných znalostí 
by měly být prováděním programu 
pověřeny subjekty s vhodnou technickou 
a odbornou způsobilostí. K technické 
kontrole a koordinaci družic by měly být 
využívány stávající infrastruktury, např. 
kontrolní centra systému Galileo.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Již v roce 2004 byla zřízena 
Agentura pro evropský GNSS, která plní 
různé úkoly spojené s evropskými 
programy pro určování polohy 
a navigačními programy na základě 
družicových údajů, včetně programů 
Galileo a EGNOS.  Mají-li být maximálně 
využity synergie programů Galileo 
a Copernicus, měla by Komise ve 
spolupráci s Evropským parlamentem 
a členskými státy vyhodnotit, jakou úlohu 
by tato agentura – ve spolupráci se 
špičkovými středisky pro pozorování Země 
– mohla v budoucnu plnit při  provádění 
programu Copernicus 

Or. de
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Pozměňovací návrh 67
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Při provádění programu Copernicus se 
Komise případně může obrátit v případech, 
kdy je to řádně odůvodněno zvláštní 
povahou činnosti a specifickou odbornou 
úrovní subjektu Unie, na příslušné 
agentury Unie, jako je Evropská agentura 
pro životní prostředí (EEA), Evropská 
agentura pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie (FRONTEX), Evropská 
agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) 
a Satelitní středisko Evropské unie 
(EUSC), nebo na kterýkoli vhodný orgán, 
který je potenciálně způsobilý k pověření 
v souladu s článkem 58 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie12. Volba 
subjektu Unie musí náležitě zohlednit 
nákladovou efektivnost pověření 
dotčenými úkoly a dopad na správní 
strukturu subjektu a na jeho finanční 
a lidské zdroje.

(18) Při provádění programu Copernicus se 
Komise případně může obrátit v případech, 
kdy je to řádně odůvodněno zvláštní 
povahou činnosti a specifickou odbornou 
úrovní subjektu Unie, na příslušné 
agentury Unie, jako je Evropská agentura 
pro životní prostředí (EEA), Evropská 
agentura pro řízení operativní spolupráce 
na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie (FRONTEX), Evropská 
agentura pro námořní bezpečnost (EMSA), 
Agentura pro evropský GNSS (GSA)
a Satelitní středisko Evropské unie 
(EUSC), nebo na kterýkoli vhodný orgán, 
který je potenciálně způsobilý k pověření 
v souladu s článkem 58 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie12. Volba 
subjektu Unie musí náležitě zohlednit 
nákladovou efektivnost pověření 
dotčenými úkoly a dopad na správní 
strukturu subjektu a na jeho finanční 
a lidské zdroje.

__________________ __________________
12 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 1. 12 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby byl splněn cíl posílit 
konkurenceschopnost v oblasti služeb, 
měly by orgány pověřené poskytováním
služeb na odpovídající úrovni otevřít 
hospodářské soutěži činnosti, které na ně 
byly přeneseny, v souladu se zásadami 
Unie pro zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby se zabránilo duplicitě úkolů, 
zajistilo se účinné využívání stávajících 
struktur a jejich odborných znalostí 
a zaručila se jejich součinnost, měla by 
Komise svěřit konkrétní aspekty programu 
Copernicus agenturám EU a dalším 
orgánům, jako je Evropská agentura pro 
životní prostředí a Agentura pro evropský 
GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo cílů programu Copernicus 
dosaženo na udržitelném základě, je nutné 
koordinovat činnosti partnerů, kteří jsou do 

(19) Aby bylo cílů programu Copernicus 
dosaženo na udržitelném základě, je nutné 
koordinovat činnosti partnerů, kteří jsou do 
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něj zapojeni, a navrhnout, vytvořit 
a provozovat služební a pozorovací 
kapacitu, která bude splňovat nároky 
uživatelů. V této souvislosti by měl být 
Komisi při zajišťování koordinace 
příspěvků Unie, členských států 
a mezivládních agentur do programu 
Copernicus nápomocen výbor, který by 
měl maximálně využívat stávajících 
kapacit a zjišťovat nedostatky, jež je třeba 
na úrovni Unie řešit. Měl by Komisi 
rovněž pomáhat při sledování, zda je 
Copernicus prováděn soudržně.

něj zapojeni, a navrhnout, vytvořit 
a provozovat služební a pozorovací 
kapacitu, která bude splňovat nároky 
uživatelů. V této souvislosti by měl být 
Komisi při zajišťování koordinace 
příspěvků Unie, členských států,
mezivládních agentur a podniků do 
programu Copernicus nápomocen výbor,
který by měl maximálně využívat 
stávajících kapacit a zjišťovat nedostatky, 
jež je třeba na úrovni Unie řešit. Měl by 
Komisi rovněž pomáhat při sledování, zda 
je Copernicus prováděn soudržně.

Or. fr

Odůvodnění

Posílení aktivní úlohy podniků je již obsaženo v návrzích zpravodaje, na tomto místě se jedná 
o jeho uplatnění v celém textu.

Pozměňovací návrh 71
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo cílů programu Copernicus 
dosaženo na udržitelném základě, je nutné 
koordinovat činnosti partnerů, kteří jsou do 
něj zapojeni, a navrhnout, vytvořit 
a provozovat služební a pozorovací 
kapacitu, která bude splňovat nároky 
uživatelů. V této souvislosti by měl být 
Komisi při zajišťování koordinace 
příspěvků Unie, členských států 
a mezivládních agentur do programu 
Copernicus nápomocen výbor, který by 
měl maximálně využívat stávajících 
kapacit a zjišťovat nedostatky, jež je třeba 
na úrovni Unie řešit. Měl by Komisi 
rovněž pomáhat při sledování, zda je 
Copernicus prováděn soudržně.

(19) Aby bylo cílů programu Copernicus 
dosaženo na udržitelném základě, je nutné 
koordinovat činnosti partnerů, kteří jsou do 
něj zapojeni, a navrhnout, vytvořit 
a provozovat služební a pozorovací 
kapacitu, která bude splňovat nároky 
uživatelů. V této souvislosti by měl být 
Komisi při zajišťování koordinace 
příspěvků Unie, členských států, 
soukromého sektoru a mezivládních 
agentur do programu Copernicus 
nápomocen výbor, který by měl maximálně 
využívat stávajících kapacit a zjišťovat 
nedostatky, jež je třeba na úrovni Unie 
řešit. Měl by Komisi rovněž pomáhat při 
sledování, zda je Copernicus prováděn 
soudržně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Program by měl být v souladu 
s pravidly Společenství v oblasti veřejných 
zakázek a měl by být v prvé řadě zaměřen 
na dosažení co nejlepšího poměru kvality 
a ceny, kontrolu nákladů, snížení rizik, 
zvýšení účinnosti a snížení závislosti na 
jednom dodavateli. Všechny členské státy 
by měly usilovat o otevřený přístup 
a spravedlivou hospodářskou soutěž 
v průmyslovém dodavatelském řetězci 
a vyváženou nabídku příležitostí pro účast 
průmyslových podniků na všech úrovních, 
včetně zejména malých a středních 
podniků a malých systémových 
integrátorů. Je třeba zabránit případnému 
zneužití dominantního postavení 
a dlouhodobé závislosti na jednom 
dodavateli, protože v dlouhodobém 
horizontu by to mohlo způsobit zdražení 
poskytovaných služeb a neudržitelnost 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Podpory vyvážené účasti průmyslu 
na všech úrovních napříč všemi členskými 
státy, zabránění případnému zneužití 
dominantního postavení a dlouhodobé 
závislosti na jednom dodavateli a využití 
předchozích investic veřejného sektoru 
a zkušeností a odborné způsobilosti 
v oblasti průmyslu lze dosáhnout 
využíváním subdodávek ze strany 
zhotovitelů. Pokud možno alespoň 40 % 
z celkové hodnoty činností musí být 
zadáno subdodavatelům prostřednictvím 
výběrového řízení na různých úrovních.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud by přístup k údajům 
a informacím získaným v rámci programu 
Copernicus či třetí stranou nebo jejich 
používání mohlo ohrozit bezpečnost Unie 
a jejích členských států nebo jejich vnější 
vztahy, měla by Komise omezit přístup 
k nim nebo počet udělených licencí.

(22) Pokud by přístup k údajům 
a informacím získaným v rámci programu 
Copernicus nebo jejich používání mohlo 
ohrozit bezpečnost Unie a jejích členských 
států, měla by Komise omezit přístup 
k nim nebo počet udělených licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25



AM\1007961CS.doc 23/65 PE522.817v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zvýšení hodnoty programu 
Copernicus pro uživatele by Komisi měli 
být nápomocni zástupci středových 
a konečných uživatelů, odborníci 
z členských států i z příslušných 
vnitrostátních agentur nebo nezávislí 
odborníci.

(25) V zájmu zvýšení hodnoty programu 
Copernicus pro uživatele by Komisi měl 
být nápomocen zvláštní subjekt („fórum 
uživatelů“) sestávající ze zástupců
středových a konečných uživatelů, 
odborníků z členských států a 
z příslušných vnitrostátních agentur 
a nezávislých odborníků. Další příslušné 
zúčastněné strany mohou být přizvány 
k účasti jako pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zohlednění možných 
bezpečnostních rizik, pásem a dalších 
technických omezení by pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie měla být 
přenesena na Komisi, pokud jde 
o požadavky na údaje nezbytné pro 
provozní služby, o podmínky a postupy 
týkající se přístupu k údajům a informacím 
získaným v rámci programu Copernicus, 
registrace a jejich používání, o podmínky 
a postupy pro předávání a využívání 
družicových údajů předávaných 
přijímajícím stanicím, které nejsou součástí 
programu Copernicus, a pro archivaci 
údajů a informací získaných v rámci 
programu Copernicus, o zvláštní technická 
kritéria potřebná k tomu, aby se zabránilo 
narušení systému těchto údajů a informací 
a kritéria pro omezení šíření těchto údajů 
a informací v důsledku protichůdných práv 
nebo bezpečnostních zájmů, jakož i kritéria 

(28) V zájmu zohlednění možných 
bezpečnostních rizik, pásem a dalších 
technických omezení by pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie měla být 
přenesena na Komisi, pokud jde 
o požadavky na údaje nezbytné pro 
provozní služby, o podmínky a postupy 
týkající se přístupu k údajům a informacím 
získaným v rámci programu Copernicus, 
registrace a jejich používání, o podmínky 
a postupy pro předávání a využívání 
družicových údajů předávaných 
přijímajícím stanicím, které nejsou součástí 
programu Copernicus, a pro archivaci 
údajů a informací získaných v rámci 
programu Copernicus, o zvláštní technická 
kritéria potřebná k tomu, aby se zabránilo 
narušení systému těchto údajů a informací 
a kritéria pro omezení šíření těchto údajů 
a informací v důsledku protichůdných práv 
nebo bezpečnostních zájmů, jakož i kritéria 
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pro provedení posouzení bezpečnosti. Je
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
příprav vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

pro provedení posouzení bezpečnosti. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
příprav vedla odpovídající konzultace, a to 
i s odborníky, zástupci uživatelů 
a výrobního odvětví. Při přípravě 
a vypracování aktu v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas 
a vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. fr

Odůvodnění

Aktivní a spravedlivá účast všech subjektů výrobního řetězce a uživatelů údajů a informací 
v co nejranější fázi má pro fungování programu klíčový význam.

Pozměňovací návrh 77
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ochraně životního prostředí a podpoře 
činností v oblasti civilní ochrany 
a bezpečnosti;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpoře strategie Evropa 2020 pro 
hospodářský růst, a to tím, že přispívá 

b) podpoře strategie Evropa 2020 pro 
hospodářský růst, a to tím, že přispívá 
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k cílům inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; zejména přispívá 
k hospodářské stabilitě a růstu tím, 
že podporuje komerční využití.

k cílům inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; zejména přispívá 
k hospodářské stabilitě a růstu tím, 
že podporuje bezplatnou výměnu údajů 
a komerční využití.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpoře rozvoje silného, vyváženého 
a konkurenceschopného vesmírného 
průmyslu a odvětví služeb v celé EU 
a zlepšování příležitostí evropských 
společností v oblasti rozvoje a poskytování 
inovativních systémů a služeb pozorování 
Země.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpoře rozvoje silného 
a konkurenceschopného evropského 
vesmírného průmyslu a odvětví služeb 
a maximalizaci příležitostí evropských 
podniků v oblasti rozvoje a poskytování 
inovativních systémů a služeb pozorování 
Země.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpoře rozvoje silného 
a konkurenceschopného evropského 
vesmírného průmyslu a odvětví služeb 
a maximalizaci příležitostí evropských 
podniků v oblasti rozvoje a poskytování 
inovativních systémů a služeb pozorování 
Země.

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňuje průmyslové cíle programu, významné výhody z investic motivovaných 
environmentálními požadavky na monitorování.

Pozměňovací návrh 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) položení základů pro rozvoj 
konkurenceschopného vesmírného 
výrobního odvětví a služeb v celé Unii.

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zajištění nezávislého přístupu 
k environmentálním poznatkům 
a klíčovým technologiím pro pozorování 
Země a geoinformačním službám, a tím 
Evropě umožnit nezávislé rozhodování 
a činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zajištění nezávislého přístupu 
k environmentálním poznatkům 
a klíčovým technologiím pro pozorování 
Země a geoinformačním službám, a tím 
Evropě umožnit nezávislé rozhodování 
a činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Původní údaje a informace získané 
pozorováním z vesmíru, jakož 
i z dostupných údajů in-situ („údaje 
a informace získané v rámci programu 
Copernicus“) musí být přesné a spolehlivé, 
musí být poskytovány na dlouhodobém 
a udržitelném základě a musí co nejlépe 

2. Původní údaje a informace získané 
pozorováním z vesmíru, jakož 
i z dostupných údajů in-situ („údaje 
a informace získané v rámci programu 
Copernicus“) musí být přesné a spolehlivé, 
musí být poskytovány kontinuálně 
a nepřetržitě a musí co nejlépe vyhovovat 
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vyhovovat požadavkům skupin uživatelů 
programu Copernicus. Přístup k těmto 
údajům musí být plný, volný a bez 
poplatků, s výhradou podmínek 
stanovených v tomto nařízení či na jeho 
základě.

požadavkům skupin uživatelů programu 
Copernicus. Přístup k těmto údajům musí 
být plný, volný a bez poplatků, s výhradou 
podmínek stanovených v tomto nařízení či 
na jeho základě.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 86
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1. Patří sem zejména úřady, univerzity 
a výzkumné ústavy, navazující průmyslová 
odvětví, zejména MSP, a zákazníci 
v návazných oborech.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění různých skupin uživatelů.

Pozměňovací návrh 87
Vladimír Remek
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1, uživatele výzkumu: univerzity nebo jiné 
výzkumné organizace, komerční 
a soukromé uživatele, jakoukoli jinou třetí 
stranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 
odst. 1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 
odst. 1; stejně jako univerzity nebo 
jakákoli jiná výzkumná pracoviště, 
komerční i soukromí uživatelé a veškeré 
další zúčastněné subjekty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1. Veřejné vědecké a vzdělávací 
organizace mohou být zahrnuty do skupin 
uživatelů po předchozím individuálním 
schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1, univerzity nebo jiné výzkumné instituce, 
komerční a soukromé uživatele, jakoukoli 
jinou třetí stranu.

Or. en



AM\1007961CS.doc 31/65 PE522.817v01-00

CS

Odůvodnění

Předpokládá se, že údaje a služby programu Copernicus budou používat univerzity, výzkumné 
ústavy a soukromé firmy k poskytování navazujících služeb. Z tohoto důvodu je velmi důležité, 
aby byly v procesu stanovení technických specifikací a požadavků na údaje a služby 
zohledněny potřeby soukromého sektoru a výzkumných institucí. Proto je mimořádně důležité 
zahrnout výzkumné instituce, univerzity a komerční uživatele jako součást skupiny uživatelů 
programu Copernicus.

Pozměňovací návrh 91
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1, uživatele výzkumu: univerzity nebo jiné 
výzkumné organizace a komerční 
a soukromé uživatele.

Or. en

Odůvodnění

EU očekává, že průmysl a malé a střední podniky využijí údaje a služby programu Copernicus 
k poskytování následných služeb vysoké kvality. Je důležité, aby při stanovování technických 
požadavků na údaje a služby byly jejich potřeby zohledněny.

Pozměňovací návrh 92
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaji a informacemi zpřístupněnými 
v souladu s příslušnými požadavky 
na úrovni útvarů v oblasti životního 
prostředí, civilní ochrany a bezpečnosti;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dobudováním specializované vesmírné 
infrastruktury, pokud jde o vypuštěné 
družice a získané údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) využíváním údajů a informací 
programu Copernicus orgány 
a institucemi Unie, vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány, 
výzkumnými organizacemi, 
mezinárodními organizacemi 
a soukromými subjekty, mírou uživatelské 
absorpce a spokojenosti a množstvím 
přínosů, které poskytují občanům Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozvíjením konkurenceschopného 
evropského vesmírného odvětví a úzkým 
partnerstvím s podniky působícími ve 
vesmírném odvětví zaměřeným na inovaci, 
zaměstnanost a růst.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z cíle formulovaného zpravodajem a rozvíjí jej s cílem 
zdůraznit rozměr partnerství a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 96
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dobudováním vesmírné 
infrastruktury, pokud jde o vypuštěné 
družice a získané údaje, s přihlédnutím 
k dostupnému rozpočtu;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož v nařízení není definován rozsah „vesmírné infrastruktury“, bude těžké posuzovat stav 
jejího „dobudování“; kromě toho rozpočet, který vyžadoval dlouhodobý scénář vypracovaný 
agenturou ESA, byl omezen a po snížení tohoto rozpočtu nebyla zveřejněna žádná jeho 
revidovaná verze.
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Pozměňovací návrh 97
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program Copernicus umožňuje trvalý 
a spolehlivý přístup k pozorováním 
z vesmíru z autonomní kapacity Unie pro 
pozorování Země a buduje na stávajících 
aktivech a schopnostech, které v případě 
potřeby doplňuje. Tento cíl se měří podle 
vytvořené vesmírné infrastruktury, 
konkrétně vypuštěných družic, a získaných 
údajů.

2. Program Copernicus umožňuje trvalý 
a spolehlivý přístup k pozorováním 
z vesmíru z autonomní kapacity Unie pro 
pozorování Země s konzistentními 
technickými předpisy a buduje na 
stávajících a budoucích aktivech 
a schopnostech, které v případě potřeby 
doplňuje. Tento cíl se měří podle vytvořené 
vesmírné infrastruktury, konkrétně 
vypuštěných družic, a získaných údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Žádná z těchto služeb není 
upřednostňována. Služby jsou 
provozovány v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality při plném 
respektování stávajících vnitrostátních 
mandátů. Proto jsou decentralizované, 
proveditelné a nákladově efektivní a 
v případě potřeby integrují na evropské 
úrovni existující údaje o vesmíru, údaje in 
situ a referenční údaje a kapacity 
v členských státech, aby se zabránilo 
duplicitě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba monitorování mořského prostředí 
poskytuje informace o stavu a dynamice 
fyzických ekosystémů oceánů a moří pro 
oblast celosvětového oceánu i evropské 
regionální oblasti;

b) služba monitorování mořského prostředí 
poskytuje informace o stavu a dynamice 
fyzických ekosystémů oceánů a moří pro 
oblast celosvětového oceánu, polární 
a evropské regionální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) služba monitorování země poskytuje 
informace na podporu environmentálního 
monitorování biologické rozmanitosti, 
půdy, vody, lesů a přírodních zdrojů na 
celosvětové i místní úrovni, jakož i obecně 
na podporu provádění politik v oblasti 
životního prostředí, zemědělství, rozvoje, 
energetiky, územního plánování, 
infrastruktury a dopravy;

c) služba monitorování země poskytuje 
informace na podporu environmentálního 
monitorování biologické rozmanitosti, 
půdy, vody, kryosféry, lesů a přírodních 
zdrojů na celosvětové i místní úrovni, 
jakož i obecně na podporu provádění 
politik v oblasti životního prostředí, 
zemědělství, rozvoje, energetiky, územního 
plánování, infrastruktury a dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme, stanoví a dle potřeby 
aktualizuje dlouhodobý plán, včetně 
podrobných technických portfolií pro 
služby podle čl. 4 odst.. 1, který se přijme 
přezkumným postupem podle čl. 3 
odst. 20.  Jakmile výbor dlouhodobý plán 
přijme, Komise jej případně použije jako 
základ pro přidělení prostředků v rámci 
svého ročního pracovního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Vesmírná složka programu Copernicus 
zahrnuje pozorování z vesmíru za účelem 
dosažení cílů uvedených v článcích 2 a 3, 
přičemž slouží především provozním 
službám uvedeným v čl. 4 odst. 1. Do 
vesmírné složky programu Copernicus 
spadají tyto činnosti:

Vesmírná složka programu Copernicus 
zahrnuje pozorování z vesmíru za účelem 
dosažení cílů uvedených v článcích 2 a 3, 
přičemž slouží především provozním 
službám uvedeným v čl. 4 odst. 1. Na 
vypracování vesmírné složky a složky 
služeb se podílí Agentura pro evropský 
GNSS. Do vesmírné složky programu 
Copernicus spadají tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provozu vesmírné infrastruktury – dokončení, údržby a provozu uvedených
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programu Copernicus, včetně stanovení 
úkolů pro družice, sledování a kontroly 
družic, přijímání a zpracování, archivace 
a šíření údajů a stálé kalibrace a validace,

zvláštních misí programu Copernicus, 
včetně stanovení úkolů pro družice, 
sledování a kontroly družic, přijímání 
a zpracování, archivace a šíření údajů 
a stálé kalibrace a validace,

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provozu vesmírné infrastruktury
programu Copernicus, včetně stanovení 
úkolů pro družice, sledování a kontroly 
družic, přijímání a zpracování, archivace 
a šíření údajů a stálé kalibrace a validace,

– dokončení, údržby a provozu zvláštních 
misí programu Copernicus, včetně 
stanovení úkolů pro družice, sledování 
a kontroly družic, přijímání a zpracování, 
archivace a šíření údajů a stálé kalibrace 
a validace,

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytování, archivace a šíření údajů z 
vesmírných misí třetích stran doplňujících 
vesmírnou infrastrukturu programu 
Copernicus,

– poskytování, archivace a šíření údajů 
z přispívajících misí doplňujících údaje 
ze zvláštních misí programu Copernicus,

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě požadavků uživatelů,

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě požadavků uživatelů a stávající 
nebo plánované vesmírné infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě požadavků uživatelů,

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě vyhodnocených požadavků 
uživatelů,

Or. en

Odůvodnění

Požadavky uživatelů by měly být konkrétní a nikoli vágní, a měly by proto být před tím, než 
budou předány agentuře ESA, vyhodnocovány formálním postupem, který stanoví Evropská 
komise.

Pozměňovací návrh 108
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vývoje zaměřeného na modernizaci 
a doplňování vesmírné složky programu 

– vývoje zaměřeného na modernizaci 
a doplňování vesmírné složky programu 
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Copernicus, včetně navrhování a zadávání 
zakázek na nové prvky vesmírné 
infrastruktury.

Copernicus, včetně navrhování a zadávání 
zakázek na nové, zdokonalené prvky 
vesmírné infrastruktury, které budou 
uváděny do provozu od roku 2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vývoje zaměřeného na modernizaci 
a doplňování vesmírné složky programu 
Copernicus, včetně navrhování a zadávání 
zakázek na nové prvky vesmírné 
infrastruktury.

– vývoje zaměřeného na modernizaci 
a doplňování vesmírné složky programu 
Copernicus, včetně navrhování a zadávání 
zakázek na nové prvky vesmírné 
infrastruktury, jež mají být uváděny do 
provozu po roce 2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Přispívání k ochraně družic proti riziku 
srážky.

c) Přispívání k ochraně družic proti riziku 
srážky prostřednictvím uplatňování 
rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady [XXX], kterým se zřizuje program 
na podporu pozorování a sledování 
vesmíru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme pracovní program podle 
článku 84 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012. Uvedený prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 20 
odst. 3 tohoto nařízení.

Komise rovněž přijme pracovní program 
podle článku 84 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012. Uvedený prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 20 
odst. 3 tohoto nařízení. Komise přijme a 
dodržuje také dlouhodobý plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise má za program celkovou 
odpovědnost. Stanovuje priority a cíle 
programu a dohlíží na jejich plnění, 
zejména pokud jde o náklady, 
harmonogram a výkonnost. 

1. Komise má za program Copernicus
celkovou odpovědnost. Stanovuje priority a 
cíle programu a dohlíží na jejich plnění, 
zejména pokud jde o náklady, 
harmonogram a výkonnost a poskytuje 
členským státům a Evropskému 
parlamentu veškeré důležité informace 
týkající se tohoto programu v podobě 
výročních zpráv o výsledcích jeho 
provádění. V souladu s článkem 16 
zajišťuje bezpečnostní zájmy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise má za program celkovou 
odpovědnost. Stanovuje priority a cíle 
programu a dohlíží na jejich plnění, 
zejména pokud jde o náklady, 
harmonogram a výkonnost.

1. Komise má za program celkovou 
odpovědnost. Ve spolupráci se všemi 
zástupci uživatelů a průmyslu stanovuje 
priority a cíle programu a dohlíží na jejich 
plnění, zejména pokud jde o náklady, 
harmonogram a výkonnost.

Or. fr

Odůvodnění

Aktivní a spravedlivá účast všech subjektů výrobního řetězce a uživatelů údajů a informací 
v co nejranější fázi má pro fungování programu klíčový význam.

Pozměňovací návrh 114
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise koordinuje příspěvky členských 
států se zaměřením na operativní 
poskytování služeb a dlouhodobou 
dostupnost údajů z infrastruktur pro 
pozorování potřebných k provozování
služeb.

3. Komise koordinuje příspěvky členských 
států se zaměřením na operativní 
poskytování služeb a dlouhodobou 
dostupnost údajů z veřejných i 
soukromých infrastruktur pro pozorování 
potřebných k provozování stávajících i 
budoucích služeb, a to tím, že stanoví a 
provádí víceletý plán zadávání veřejných 
zakázek, v němž ke každé z různých 
kategorií rozlišení přiřadí pevný díl 
z celkového rozpočtu přiděleného na 
přispívající mise  při současném 
zachování konkurenčního prostředí v 
jednotlivých kategoriích.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise podporuje soustavný rozvoj 
služeb programu Copernicus. Koordinace 
vývoje těchto služeb je svěřena Agentuře 
pro evropský GNSS.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise udržuje transparentní 
a pravidelné zapojení a konzultace 
uživatelů, které umožní zjistit jejich 
požadavky na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni.

5. Komise udržuje transparentní 
a pravidelné zapojení a konzultace 
uživatelů a všech zúčastněných subjektů, 
které umožní zjistit jejich požadavky 
na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

Aktivní a spravedlivá účast všech subjektů výrobního řetězce a uživatelů údajů a informací 
v co nejranější fázi má pro fungování programu klíčový význam.

Pozměňovací návrh 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise včas poskytuje Evropskému 
parlamentu a členským státům veškeré 
relevantní informace týkající se tohoto 
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programu, zejména pokud jde o řízení 
rizik, celkové náklady, roční provozní 
náklady každé důležité součásti 
infrastruktury programu Copernicus, 
harmonogram, výkonnost a informace 
týkající se zadávání veřejných zakázek. 
Tyto informace se poskytují Výboru pro 
Copernicus.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise včas poskytuje Evropskému 
parlamentu a členským státům veškeré 
relevantní informace týkající se tohoto 
programu, zejména pokud jde o řízení 
rizik, náklady, harmonogram a výkonnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise zajistí, aby bylo plně 
zohledněno přispění soukromého sektoru 
k plnění celkových cílů programu 
Copernicus.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Úloha Evropské kosmické agentury
1. V souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
uzavře Komise s Evropskou kosmickou 
agenturou (ESA) pověřovací dohodu, 
v níž stanoví mj. následující obecné 
podmínky pro plnění úkolů svěřených 
agentuře Komisí:
a) návrh, vývoj a zadání realizace 
vesmírné složky systému Copernicus;
b) specifikace systémové architektury 
vesmírné složky na základě uživatelských 
požadavků;
c) správa svěřených prostředků;
d) monitorovací a kontrolní postupy;
e) organizace postupu zadání provozu 
zvláštních misí vhodnému subjektu, 
s výjimkou misí provozovaných 
EUMETSAT.  
V souladu s článkem 60 finančního 
nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012, 
pokud jde o vývoj vesmírné složky 
programu Copernicus, jedná agentura 
ESA jako zadavatel, který má pravomoc 
přijímat rozhodnutí ohledně provádění a 
koordinace úkolů spojených se zadáváním 
veřejných zakázek, jimiž byla agentura 
pověřena.
Tato pověřovací dohoda se předloží ke 
konzultaci Výboru pro Copernicus a 
předá se Evropskému parlamentu.
Agentura ESA předkládá Komisi 
systematické informace o plánech, 
nákladech a harmonogramech, v nichž 
upozorňuje na opravná opatření, která 
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mají být přijata v případě nesrovnalostí 
mezi plánovanými rozpočty, výkonem a 
časovým rozvrhem.

Or. en

Odůvodnění

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
program and should be avoided.

Pozměňovací návrh 121
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Úloha Evropské kosmické agentury
1. V souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
uzavře Komise s Evropskou kosmickou 
agenturou (ESA) pověřovací dohodu, 
v níž stanoví mj. následující obecné 
podmínky pro plnění úkolů svěřených 
agentuře Komisí:
a) návrh, vývoj a zadání realizace 
vesmírné složky systému Copernicus;
b) specifikace systémové architektury 
vesmírné složky na základě uživatelských 
požadavků;
c) správa svěřených prostředků;
d) monitorovací a kontrolní postupy;



PE522.817v01-00 46/65 AM\1007961CS.doc

CS

e) po uplynutí odpovídající přechodné fáze 
příprava na předání provozu družic 
Sentinel kompetentnímu 
a nízkonákladovému provozovateli, vyjma 
družic Sentinel provozovaných agenturou 
EUMETSAT. 
V souladu s článkem 60 nařízení (EU, 
EURATOM) č. 966/2012 zadává vývoj 
vesmírné složky programu Copernicus 
agentura ESA, která je oprávněna 
rozhodovat o provádění a koordinaci
úkolů, které jí byly svěřeny v souvislosti 
s nabídkovým řízením. 
Tato pověřovací dohoda bude předložena 
ke konzultaci výboru pro Copernicus 
a poté předána Evropskému parlamentu.
Agentura ESA předkládá Komisi 
systematické informace o plánech, 
nákladech a harmonogramech, v nichž 
vysvětlí opravná opatření přijatá v případě 
nesrovnalostí mezi plánovaným 
rozpočtem, výkonem a harmonogramem.

Or. de

Odůvodnění

Provoz družic Sentinel by po uplynutí odpovídající přechodné fáze nemělo patřit mezi hlavní 
činnosti agentury ESA, jež je především výzkumnou institucí.

Pozměňovací návrh 122
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může částečně nebo plně pověřit 
prováděním úkolů uvedených v článku 4 
příslušné instituce Unie, je-li to řádně 
odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní těchto institucí. Mezi 
těmito subjekty jsou:

1. Komise může částečně nebo plně pověřit 
prováděním úkolů uvedených v článku 4 
příslušné instituce Unie, je-li to řádně 
odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní, mandátem a 
provozními a řídicími kapacitami. Mezi 
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těmito institucemi jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může částečně nebo plně pověřit 
prováděním úkolů uvedených v článku 4 
příslušné instituce Unie, je-li to řádně 
odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní těchto institucí. Mezi 
těmito subjekty jsou:

1. Komise může částečně nebo plně pověřit 
koordinací provádění úkolů uvedených 
v článku 4 příslušné instituce Unie a 
evropské organizace, je-li to řádně 
odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní těchto institucí. Mezi 
těmito subjekty a organizacemi jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Evropské středisko pro střednědobé 
předpovědi počasí (ECMWF)

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 12 – bod 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Agentura pro evropský GNSS (GSA)

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 12 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Agentura pro evropský GNSS (GSA).

Or. en

Odůvodnění

Agentura pro evropský GNSS prokázala své zkušenosti, a měly by jí proto být svěřeny některé 
řídicí úkoly. Může to mít pozitivní vliv na rozpočet EU. Údaje o poloze (Galileo) budou 
využívány společně s tematickými informacemi získanými na základě údajů z pozorování Země 
(Copernicus).  Při vytváření aplikací a služeb těchto programů by měla fungovat úzká 
spolupráce a koordinace. Synergií je možné dosáhnout v otázkách bezpečnosti, schvalování 
uživatelů, styku s veřejností, v oblasti uvádění na trh a v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 127
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výběru instituce Unie se řádně 
zohlední nákladová efektivnost svěření 
těchto úkolů dané instituci a dopad na její 
strukturu řízení a na její finanční a lidské 
zdroje.

2. Při výběru instituce Unie se řádně 
zohlední situace na trhu a nákladová 
efektivnost svěření těchto úkolů dané 
instituci a dopad na její strukturu řízení 
a na její finanční a lidské zdroje.

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité nenahrazovat veřejnými opatřeními soukromou iniciativu, pokud existuje, a zajistit 
úzkou spolupráci s podniky působícími na příslušném trhu v EU.

Pozměňovací návrh 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tyto instituce Unie otevřou 
hospodářské soutěži činnosti, které na ně 
byly přeneseny, a to v souladu se 
zásadami pro zadávání veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Jako provozovatelé služeb mohou být 
vybrány pouze instituce EU nebo 
mezinárodní organizace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může částečně nebo plně pověřit 
agenturu ESA a Evropskou organizaci pro 
využívání meteorologických družic 
(EUMETSAT) provozními úkoly vesmírné 
složky popsanými v čl. 5 písm. a).

5. Komise může částečně nebo plně pověřit 
agenturu ESA a Evropskou organizaci pro 
využívání meteorologických družic 
(EUMETSAT) provozními úkoly vesmírné 
složky popsanými v čl. 5 písm. a). Úloha 
ESA spočívá rovněž v přípravě převodu 
činností zvláštních misí programu 
Copernicus (kromě misí provozovaných 
EUMETSAT) na odpovídající subjekty, 
včetně zadání externím soukromým 
provozovatelům s cílem optimálně 
využívat rozpočtové prostředky EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může částečně nebo plně pověřit 
agenturu ESA a Evropskou organizaci pro 
využívání meteorologických družic 
(EUMETSAT) provozními úkoly vesmírné 
složky popsanými v čl. 5 písm. a).

5. Komise částečně nebo plně pověří 
agenturu ESA a Evropskou organizaci pro 
využívání meteorologických družic 
(EUMETSAT) provozními úkoly vesmírné 
složky popsanými v čl. 5 písm. a), a to 
podle jejich příslušných odborných 
znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Evropská komise ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a členskými 
státy do roku 2015 posoudí, jakou úlohu 
by mohla agentura GSA ve spolupráci se 
špičkovými středisky pro pozorování Země
v budoucnu plnit při provádění programu 
Copernicus.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje a informace získané v rámci 
programu Copernicus budou plně, volně 
a bezplatně zpřístupněny, s výhradou 
těchto omezení:

1. Údaje a informace získané v rámci 
programu Copernicus budou plně, volně 
a bezplatně zpřístupněny všem 
účastnickým členským státům za 
mimořádných situací a pro účely 
rozvojové pomoci. V ostatních případech 
se uplatňuje politika přístupu vycházející 
z ochrany údajů a spravedlivých 
podmínek výměny. Mezi případy, kdy se 
politika plného, volného a bezplatného 
přístupu omezí, patří dále:

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu zpravodaje, přičemž upřesňuje 
a nově definuje rozsah přístupu založeného na vzájemnosti.

Pozměňovací návrh 134
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Údaje a informace získané v rámci 
programu Copernicus budou plně, volně a 
bezplatně zpřístupněny, s výhradou těchto 
omezení:

Údaje ze zvláštních misí a informace 
získané v rámci programu Copernicus 
budou plně, volně a bezplatně 
zpřístupněny, s výhradou těchto omezení:

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise provede přezkoumání 
a analýzu dopadu této politiky v oblasti 
údajů na evropském trhu s údaji 
a službami, do nichž zahrne důkladnou 
konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami, a to nejpozději do dvou let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost; toto 
přezkoumání může případně vést k revizi 
politiky v oblasti údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise nejpozději dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost přezkoumá 
a zanalyzuje dopad této politiky v oblasti 
údajů na evropský trh s údaji a se 
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službami. V rámci přezkumu rovněž 
provede anketu mezi všemi dotčenými 
stranami. Na základě přezkumu lze 
případně politiku v oblasti údajů změnit.

Or. de

Odůvodnění

V současnosti nelze důsledky bezplatného poskytování údajů ze systému Copernicus 
odhadnout. Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost by proto mělo být vypracováno 
hodnocení, jež ponechá závěry otevřené.

Pozměňovací návrh 137
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní zájmy a vnější vztahy Unie 
nebo jejích členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní zájmy a vnější vztahy Unie 
nebo jejích členských států;

c) bezpečnostní zájmy Unie nebo jejích 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Přezkum politiky v oblasti údajů

Nejpozději do 30. června 2016 provede 
Komise na základě konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami 
přezkum dopadu této politiky v oblasti 
údajů na evropský trh údajů a služeb. V 
případě potřeby může revize vyústit v 
revizi politiky v oblasti údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité provést přezkum politiky v oblasti údajů, kterou zavádí toto nařízení, aby bylo 
možné posoudit, jaký dopad má politika v oblasti údajů na trh s údaji získanými z pozorování 
Země.

Pozměňovací návrh 140
Vladimír Remek

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Stávající práva na přístup k údajům

Respektují se stávající práva na přístup 
k údajům z družic Sentinel programu 
Copernicus, jejichž držiteli jsou státy 
účastnící se vesmírné složky programu 
GMES agentury ESA.  

Or. en
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Odůvodnění

Vesmírnou složku programu GMES agentury ESA financují společně členské státy EU a ESA.
Toto nařízení by stanovilo převod vlastnictví aktiv vzniklých v rámci programu na EU. Pro 
zajištění souhlasu ze strany členských států ESA by měla být v EU respektována jejich práva 
na přístup k údajům. 

Pozměňovací návrh 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Provádění bezpečnostních aspektů 
zvláštní infrastruktury programu 
Copernicus je svěřeno Agentuře pro 
evropský GNSS V jiných případech se 
provádění bezpečnostních aspektů svěřuje 
této agentuře dle potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vlastníkem veškerého hmotného 
i nehmotného majetku vytvořeného nebo 
vyvinutého v rámci programu Copernicus 
je Unie nebo speciálně určený subjekt či 
fond, s výhradou veškerých případných 
dohod uzavřených se třetími stranami 
týkajících se stávajících vlastnických práv.

1. Vlastníkem veškerého hmotného 
i nehmotného majetku vytvořeného nebo 
vyvinutého v rámci programu Copernicus 
je Unie nebo speciálně určený subjekt, s 
výhradou veškerých případných dohod 
uzavřených se třetími stranami týkajících 
se stávajících vlastnických práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc Komisi Fórum uživatelů

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, 
a to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 
kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, a 
to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 

1. Komisi může být nápomocen zvláštní 
subjekt, „fórum uživatelů“, sestávající ze 
zástupců středových a konečných 
uživatelů, nezávislých odborníků, a to 
zejména v bezpečnostních otázkách, 
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kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

a zástupců příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 
kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů. Další 
subjekty mohou být přizvány jako 
pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, a 
to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 
kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
veřejných i soukromých konečných 
uživatelů, nezávislí odborníci, a to zejména 
v bezpečnostních otázkách, zástupci 
odvětví a zástupci příslušných 
vnitrostátních agentur, zejména 
vnitrostátních/regionálních kosmických 
agentur či jejich sdružení, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, 
a to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů a všech zúčastněných 
subjektů, nezávislí odborníci, a to zejména 
v bezpečnostních otázkách, a zástupci 
příslušných vnitrostátních agentur, zejména 
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kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

vnitrostátních kosmických agentur, kteří jí 
poskytují nezbytné technické a vědecké 
znalosti a zpětnou vazbu od uživatelů.

Or. fr

Odůvodnění

Aktivní a spravedlivá účast všech subjektů výrobního řetězce a uživatelů údajů a informací 
v co nejranější fázi má pro fungování programu klíčový význam.

Pozměňovací návrh 148
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise předsedá fóru uživatelů a 
zajišťuje jeho sekretariát. Fórum 
uživatelů přijme svůj jednací řád. 
Evropský parlament, Rada a Výbor pro 
Copernicus jsou plně informováni o jeho 
jednáních.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komisi může být nápomocna zejména 
skupina odborníků („fórum uživatelů“) 
sestávající ze zástupců uživatelů 
programu Copernicus, a to pokud jde o 
zjišťování, definování a vyhodnocování 
požadavků uživatelů a sledování jejich 
spokojenosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komisi mohou být nápomocni 
nezávislí odborníci z různých oblastí 
souvisejících s působností programu 
Copernicus, a to z široké základny 
zúčastněných stran, včetně zástupců 
uživatelů programu Copernicus, a z 
vnitrostátních subjektů odpovědných za 
oblast vesmíru, kteří jí poskytují nezbytné 
technické a vědecké znalosti a zpětnou 
vazbu od uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Výbor pro Copernicus je plně 
informován o odborném poradenství 
poskytovaném Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Zadávání veřejných zakázek

1. Komise zajistí maximální spravedlivost, 
soutěžení a transparentnost v rámci 
postupu zadávání veřejných zakázek a o 
výsledku postupu řádně uvědomí Výbor 
pro Copernicus.
2. Účastníci nabídkového řízení zadají 
část zakázky prostřednictvím výběrového 
řízení na příslušných úrovních 
subdodavatelů zejména malým a středním 
podnikům, nevelkým systémovým 
integrátorům a novým účastníkům:
a) Není-li to řádně odůvodněno (např. 
v případě nosných raket), musí být 
minimální míra subdodávky alespoň 40 % 
z celkové hodnoty zakázky.
b) Rozpočet vyčleněný na jednotlivé 
činnosti je úměrný technické náročnosti 
činnosti a rozsah a počet činností 
umožňují otevřený přístup a spravedlivou 
hospodářskou soutěž.  
3. Přijmou se vhodná opatření (ohledně 
rozsahu souborů pracovních činností, 
délky trvání smluv a otázek předání), aby 
se zamezilo zneužití dominantního 
postavení a závislosti na výhradním 
dodavateli.  
4. Provozovatelé služeb (Unie a evropské 
nebo mezivládní subjekty) provedou 
postup zadání subdodávek u činností, 
které jsou součástí služby, tak aby: 
a) rozsah a počet činností umožňoval 
otevřený přístup a spravedlivou 
hospodářskou soutěž, zamezilo se vzniku 
monopolů a zajistila se optimální míra 
flexibility ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu;
b) byl řádně odůvodněn jakýkoli soubor 
pracovních činností ponechaný k interní 
realizaci, místo aby byl otevřen 
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uchazečům zvenčí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výbor pro Copernicus může zasedat 
v různém složení podle konkrétního 
tématu k projednání, zejména pokud jde o 
otázky týkající se bezpečnosti („rada pro 
bezpečnost“), názory hlavních uživatelů 
programu Copernicus („fórum 
uživatelů“) a otázky týkající se úkolů 
přenesených podle článku 5 tohoto 
nařízení na agenturu ESA nebo s ní 
koordinovaných („vesmírná složka“).  
Výbor pro Copernicus může rozhodnout o 
zřízení skupin odborníků, které navrhnou 
členské státy a Komise, s cílem řešit 
specifické otázky programu, zejména v 
tematických oblastech spadajících pod 
jednotlivé služby podle čl. 4 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nejpozději do 30. června 2018
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech úkolů financovaných z programu 
Copernicus, pokud jde o jejich výsledky 
a dopady, jejich evropskou přidanou 

1. Komise nejpozději do 1. ledna 2017
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech úkolů financovaných z programu 
Copernicus, pokud jde o jejich výsledky 
a dopady, jejich evropskou přidanou 
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hodnotu a účinnost využívání zdrojů. 
V hodnocení se zaměří především 
na trvající význam všech cílů, jakož i na to, 
jak opatření přispívají k dosažení cílů 
uvedených v článcích 2 a 3.

hodnotu a účinnost využívání zdrojů. 
V hodnocení se zaměří především 
na trvající význam všech cílů, jakož i na to, 
jak opatření přispívají k dosažení cílů 
uvedených v článcích 2 a 3. Součástí 
hodnocení je i analýza dopadu článku 14 
na evropský trh údajů a služeb a případně 
jej doprovodí i návrhy na změnu tohoto 
nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise nejpozději do 30. června 2018
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech úkolů financovaných z programu 
Copernicus, pokud jde o jejich výsledky 
a dopady, jejich evropskou přidanou 
hodnotu a účinnost využívání zdrojů. 
V hodnocení se zaměří především 
na trvající význam všech cílů, jakož i na to, 
jak opatření přispívají k dosažení cílů 
uvedených v článcích 2 a 3.

1. Komise nejpozději do 30. června 2016
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech úkolů financovaných z programu 
Copernicus, pokud jde o jejich výsledky 
a dopady, jejich evropskou přidanou 
hodnotu a účinnost využívání zdrojů. 
V hodnocení se zaměří především 
na trvající význam všech cílů, jakož i na to, 
jak opatření přispívají k dosažení cílů 
uvedených v článcích 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. června 2016 se předloží 
prozatímní hodnotící zpráva. Její součástí 
bude přesné posouzení možného 
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překročení nákladů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Hodnotící zpráva dále přezkoumá, zda 
jsou organizační struktura, rozsah služeb 
a datová a informační politika programu 
Copernicus optimální, nebo zda je nutné 
je přizpůsobit novému vývoji. Dále 
posoudí účelnost a účinnost programu 
a jeho přínos k plnění cílů uvedených 
v článcích 2 a 3.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 22 mají zavčas před skončením VFR zajistit přizpůsobení, 
optimalizaci (s ohledem na skupiny uživatelů) a kontinuitu programu Copernicus.

Pozměňovací návrh 158
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději [dva roky po vstupu tohoto 
znění v platnost] vypracuje Komise 
hodnotící zprávu o politice v oblasti údajů 
a informací v rámci programu Copernicus 
s přihlédnutím k jejím výsledkům 
a přínosům pro celé hospodářství a jejím 
důsledkům pro trhy, které jsou s tímto 
programem spojeny.
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Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné sledovat důsledky nové politiky v oblasti údajů a informací v rámci programu 
Copernicus, aby se co nejdříve posoudily její dopady na hospodářství a evropské vesmírné 
výrobní odvětví.

Pozměňovací návrh 159
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise na základě výsledků hodnotící 
zprávy předloží nejpozději do 1. ledna 
2020 návrh nařízení, kterým se změní 
nařízení stávající.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí hodnocení uvedené 
v odstavci 1 v úzké spolupráci 
s provozovateli a skupinami uživatelů 
programu Copernicus a posuzuje účinnost 
a efektivitu programu Copernicus a jeho 
přínos k dosažení cílů uvedených 
v článcích 2 a 3. Komise sdělí výsledky 
těchto hodnocení Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

2. Komise provádí hodnocení uvedené 
v odstavcích 1 a 1a v úzké spolupráci 
s provozovateli a se skupinami uživatelů 
programu Copernicus. Komise sdělí 
výsledky těchto hodnocení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 2 let od přijetí se vypracuje 
průběžný přezkum politiky v oblasti údajů 
a informací v rámci programu 
Copernicus, který posoudí ekonomický 
přínos této politiky.    

Or. en


