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Muudatusettepanek 44
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire 
(GMES) oli Maa seire algatus, mida juhtis 
liit ja mida teostati partnerluses 
liikmesriikidega ja Euroopa 
Kosmoseagentuuriga (ESA). GMESile 
pandi alus 1998. aasta mais, mil Euroopas 
kosmosetegevuse arendamisega tegelevad 
institutsioonid esitasid ühisavalduse, mida 
nimetatakse Baveno manifestiks. 
Manifestis kutsuti võtma pikaajalist 
kohustust seoses kosmosepõhiste 
keskkonnaseireteenuste väljaarendamisega, 
milles kasutataks ära ja arendataks edasi 
Euroopa oskusi ja tehnoloogiaid. 
2005. aastal tegi liit strateegilise valiku 
arendada sõltumatut Euroopa Maa seire 
suutlikkust teenuste pakkumiseks 
keskkonna- ja turvavaldkonnas,8 mille 
lõpptulemus oli Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrus 
(EL) 911/2010 Maa seire Euroopa 
programmi (GMES) ja selle esialgsete 
toimingute kohta (2011–2013)9.

(1) Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire 
(GMES) oli Maa seire algatus, mida juhtis 
liit ja mida teostati partnerluses 
liikmesriikidega ja Euroopa 
Kosmoseagentuuriga (ESA). GMESile 
pandi alus 1998. aasta mais, mil Euroopas 
kosmosetegevuse arendamisega tegelevad 
institutsioonid esitasid ühisavalduse, mida 
nimetatakse Baveno manifestiks. 
Manifestis kutsuti võtma pikaajalist 
kohustust seoses kosmosepõhiste 
keskkonnaseireteenuste väljaarendamisega, 
milles kasutataks ära ja arendataks edasi 
Euroopa oskusi ja tehnoloogiaid. 
2005. aastal tegi liit strateegilise valiku 
arendada koos ESAga sõltumatut Euroopa 
Maa seire suutlikkust teenuste 
pakkumiseks keskkonna- ja 
turvavaldkonnas,8 mille lõpptulemus oli 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta määrus (EL) 
911/2010 Maa seire Euroopa programmi 
(GMES) ja selle esialgsete toimingute 
kohta (2011–2013)9.

__________________ __________________
8 KOM (2005) 565 (lõplik), 10 november 
2005.

8 KOM (2005) 565 (lõplik), 10 november 
2005.

9 ELT L 276, 20.10.10, lk 1. 9 ELT L 276, 20.10.10, lk 1.

Or. en

Selgitus

Loomisest peale oli GMES ELi ja ESA ühine programm, mida juhtis EL. Ligi 60 % siiani 
kosmosesektorisse tehtud investeeringutest on rahastatud ESA kaudu.
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Muudatusettepanek 45
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Programm peaks võimalikult suures 
ulatuses kasutama 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire suutlikkust ja liikmesriikide 
teenuseid. Programm peaks kasutama ka 
Euroopa ärialgatuste suutlikkust, aidates 
sellega kaasa Euroopa elujõulise ärilise 
kosmosesektori arengule.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Copernicuse programmi tuleks 
rakendada kooskõlas muude asjakohaste 
liidu õigusaktide ja meetmetega, eelkõige 
keskkonna- ja kliimamuutusi käsitlevate 
meetmete ning julgeolekuvaldkonna, 
isikuandmete kaitse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, ühtekuuluvuse, 
teadusuuringute, transpordi-, 
konkurentsivõime ja rahvusvahelise 
koostöö valdkonna õigusaktidega, 
sealhulgas ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi Euroopa 
programmiga (GNSS). Copernicuse 
andmed peaksid säilitama sidususe 
liikmesriikide ruumiandmete 
võrdlusandmetega ning toetama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 
2007. aasta direktiiviga 2007/2/EÜ 
(millega rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE))10

loodud ruumiandmete infrastruktuuri 
väljaarendamist liidus. Samuti peaks 
Copernicus täiendama ühist 
keskkonnateabesüsteemi (SEIS) ja liidu 
tegevust hädaolukorras reageerimise 
valdkonnas.

(6) Copernicuse programmi tuleks 
rakendada kooskõlas muude asjakohaste 
liidu õigusaktide ja meetmetega, eelkõige 
keskkonna- ja kliimamuutusi käsitlevate 
meetmete ning turvalisuse valdkonna, 
isikuandmete kaitse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, ühtekuuluvuse, 
teadusuuringute, transpordi-, 
konkurentsivõime ja rahvusvahelise 
koostöö valdkonna õigusaktidega, 
sealhulgas ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi Euroopa 
programmiga (GNSS). Copernicuse 
andmed peaksid säilitama sidususe 
liikmesriikide ruumiandmete 
võrdlusandmetega ning toetama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 
2007. aasta direktiiviga 2007/2/EÜ 
(millega rajatakse Euroopa Ühenduse 
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE))10

loodud ruumiandmete infrastruktuuri 
väljaarendamist liidus. Samuti peaks 
Copernicus täiendama ühist 
keskkonnateabesüsteemi (SEIS) ja liidu 
tegevust hädaolukorras reageerimise 
valdkonnas.

__________________ __________________
10 ELT L 108, 25.04.2007, lk 1. 10 ELT L 108, 25.04.2007, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et saavutada Copernicuse 
programmi maksimaalne tõhusus ja 
suurendada selle mõju, peaks programmis 
saama kasutada liikmesriikide 
kosmosealast võimekust, nagu ka 
Euroopas tehtud ärialgatuste suutlikkust.

Or. es

Muudatusettepanek 49
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Pealegi kiirendab Euroopa 
andmeedastussatelliitide süsteemi (EDRS) 
kättesaadavus Copernicuse Sentinelide 
jaoks andmeedastust ja järelikult 
parandab kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt 
võimet vastata kasutajate kasvavale 
nõudlusele saada andmeid peaaegu 
reaalaajas. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Lisaks peaks kasutusele 
võtma Euroopa andmeedastussüsteemi 
(Euroopa andmeedastuse satelliitsüsteem, 
EDRS), mis kiirendab Sentineli satelliitide 
andmeedastust ja vastab kasutajate 
suurenevale vajadusele peaaegu reaalajas 
edastatavate andmete järele.
Operatiivteenuste osutamine sõltub 
Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest, pidevast kättesaadavusest ja 
turvalisusest. Teiste satelliitide ja 
kosmoseprügiga kokkupõrkamise järjest 
suurenev risk on Copernicuse 
kosmosekomponendi kõige suurem oht. 
Seetõttu peaks Copernicuse programm 
toetama meetmeid, mis on suunatud selliste 
riskide vähendamisele, eelkõige toetama 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 
[XXX], millega luuakse kosmose jälgimise 
ja seire toetusprogramm, loodud 
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programmi11.
__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. de

Selgitus

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja Euroopa ettevõtete EDRSi koostöö avaliku ja erasektori
partnerlusena tagab suurte andmemahtude kiire edastamise nn kosmose infokiirteel. Seda 
süsteemi kasutavad Copernicuse satelliidid Sentinel 1 ja 2.

Muudatusettepanek 51
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Lisaks sellele kiirendab 
Copernicuse Sentinelidele Euroopa 
andmeedastuse satelliitsüsteemi 
kättesaadavus andmete edastamist ja 
suurendab seega veelgi suutlikkust 
vastata kasutajate suurenevale vajadusele 
peaaegu reaalajas edastatavate andmete 
järele. Operatiivteenuste osutamine sõltub 
Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
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eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. en

Muudatusettepanek 52
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Lisaks sellele kiirendab 
Euroopa andmeedastuse satelliitsüsteemi 
kättesaadavus Copernicuse Sentinelide 
andmete edastamist ja vastab seega 
kasutajate suurenevale vajadusele 
peaaegu reaalajas edastatavate andmete 
järele. Operatiivteenuste osutamine sõltub 
Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.
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__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. de

Selgitus

Andmete edastamisel peaaegu reaalajas on Copernicuse teenustele suur rikastav mõju. 
Euroopa andmeedastuse satelliitsüsteemil on siinkohal oluline osa.

Muudatusettepanek 53
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige tagama koos EGNOSe ja 
Galileoga kõige suurema toetuse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusega [XXX], 
millega luuakse kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmile11.

__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 
Copernicuse programm rajanema liidu 
sõltumatule suutlikkusele seoses 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seirega ja osutama operatiivteenuseid 
keskkonna, kodanikukaitse ja turvalisuse 
valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 
ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 
liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 
sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 
toimimisest ja turvalisusest. Teiste 
satelliitide ja kosmoseprügiga 
kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 
Copernicuse kosmosekomponendi kõige 
suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 
programm toetama meetmeid, mis on 
suunatud selliste riskide vähendamisele, 
eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm, loodud programmi11.

__________________ __________________
11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk ….

Or. en

Muudatusettepanek 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Copernicuse programmi tuleb 
rakendada kooskõlas kõige rangemate 
läbipaistvus- ja tõhususstandarditega. 
Äärmiselt oluline on rakendada 
riigihankepõhimõtteid. Selleks et riiklikke 
investeeringuid maksimaalselt ära 
kasutada ja tagada konkurentsivõimeline 
kosmosetööstus, peab Copernicuse 
programmiga seotud teenuste osutamine 
olema avatud konkurentsile ja järgima 
Euroopa riigihankepõhimõtteid. 
Samamoodi tuleb püüelda õiglase 
konkurentsi poole kogu tarneahelas, 
pöörates erilist tähelepanu VKEde 
osalemisele ja vältides eelkõige turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamist või 
sõltuvust ainutarnijatest. Seepärast on 
vaja kindlustada pakkujatepoolne suur 
allhankemäär. 

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Selleks et soodustada Euroopa 
kosmose- ja teenuste sektori maksimaalset 
arengut ning et tagada hinna ja kvaliteedi 
parim suhe ja Copernicuse kiireim areng, 
tuleb aktiivselt rakendada riigihangete 
ning lepingute ja allhankevahendite 
suuruse asjakohase määramise 
põhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Copernicuse toiminguteks vajalik 
maksimaalne eelarve aastateks 2014–2020 
on 2011. aasta hindades 3 786 miljonit 
eurot, mis eraldatakse eraldi 
eelarvepeatükis rubriigi 1a „Liidu 
üldeelarve” jaotise 2 all. Komisjonile 
Copernicuse programmi koordineerimisel 
tekkivaid personali- ja halduskulusid tuleks 
rahastada liidu eelarvest.

(10) Copernicuse toiminguteks vajalik 
maksimaalne eelarve aastateks 2014–2020 
on 2011. aasta hindades 3 786 miljonit 
eurot, mis eraldatakse eraldi 
eelarvepeatükis rubriigi 1a „Liidu 
üldeelarve” jaotise 2 all. Komisjonile 
Copernicuse programmi koordineerimisel 
tekkivaid personali- ja halduskulusid tuleks 
rahastada liidu eelarvest. Täiendavate 
ettenägematute rahaliste kohustuste 
korral ei tohiks liidu toetuse kasv tulla 
teiste programmide arvelt ning see tuleks 
seega katta mitmeaastase 
finantsraamistiku ülempiiri ja 
omavahendite ülempiiri vabade 
vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Copernicuse programmi pikaajalise 
kava väljatöötamisest peaks osa võtma 
Euroopa GNSSi Agentuur (GSA).

Or. en

Muudatusettepanek 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Copernicus pakub teenuseid eri 
kasutajakogukondadele ja erinevatel 
eesmärkidel. Kõiki kasutajakogukondade 
vajadusi tuleks teenuste väljatöötamisel ja 
nende osutamisel arvesse võtta. Kõiki 
põhikasutajaid tuleks kohelda võrdsetel 
alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 
kui andmete ostmise kavad ja tugevdab 
programmi ülemaailmset mõõdet.

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 
kui andmete ostmise kavad ja see tugevdab 
programmi ülemaailmset mõõdet, tagada 
tuleks selliselt vahetatava teabe ja 
andmete piisav kaitse.

Or. fr

Selgitus

Raportöör lisab siia vastastikkuse nõude. Ent kuigi see mõiste saadab tugeva poliitilise 
sõnumi, võib sellega kaasneda tõlgendamisraskusi ja -lahknevusi. Seepärast püüame selle 
tekstis asendada juriidiliselt sobivamate mõistetega.

Muudatusettepanek 61
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 
kui andmete ostmise kavad ja tugevdab 
programmi ülemaailmset mõõdet.

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem, mille raames 
tuleks arvestada andmete jagamise 
põhimõtteid, on kulutõhusam kui andmete 
ostmise kavad ja tugevdab programmi 
ülemaailmset mõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 
kui andmete ostmise kavad ja tugevdab 
programmi ülemaailmset mõõdet.

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem, tuginedes 
võrdsetel tingimustel andmete jagamise 
põhimõtetele, on kulutõhusam kui andmete 
ostmise kavad ja tugevdab programmi 
ülemaailmset mõõdet.

Or. en

Selgitus

Andmevahetus peab toimuma võrdsetel tingimustel, st vahetatavad andmed peavad oma 
kvaliteedilt olema sarnased Copernicuse andmetele. Parema kvaliteediga andmete 
vahetamine võib olla Euroopa tööstusharule ohuks. 

Muudatusettepanek 63
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Copernicuse programmi eest peaks 
üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 
peaks määrama kindlaks selle prioriteedid 
ja eesmärgid ning tagama programmi 
üldise koordineerimise ja järelevalve.

(16) Copernicuse programmi eest peaks 
üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 
peaks määrama kindlaks selle prioriteedid 
ja eesmärgid ning tagama programmi 
üldise koordineerimise ja järelevalve. 
Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitama õigel ajal kõik 
asjakohased programmi käsitlevad 
andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Copernicuse programmi eest peaks 
üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 
peaks määrama kindlaks selle prioriteedid 
ja eesmärgid ning tagama programmi 
üldise koordineerimise ja järelevalve.

(16) Copernicuse programmi eest peaks 
üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 
peaks määrama kõigi asjaomaste 
osalistega kooskõlastatult kindlaks selle 
prioriteedid ja eesmärgid ning tagama 
programmi üldise koordineerimise ja 
järelevalve.

Or. fr

Selgitus

Kõikide tootmisahela osaliste ning andmete ja info kasutajate aktiivne, õiglane ja võimalikult 
varajases etapis osalemine on programmi heaks toimimiseks määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 65
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Arvestades Copernicuse 
partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 
tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 
programmi rakendamine delegeerida 
üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 
kutsealane suutlikkus.

(17) Arvestades Copernicuse 
partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 
tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 
programmi rakendamine delegeerida 
üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 
kutsealane suutlikkus. Satelliitide 
tehniliseks järelevalveks ja 
koordineerimiseks tuleks kasutada 
olemasolevaid infrastruktuure, näiteks 
Galileo juhtimiskeskusi.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) 
loodi juba 2004. aastal ja see täidab 
mitmesuguseid Euroopa 
satelliitpositsioneerimis- ja -
navigatsiooniprogrammidega, sh Galileo 
ja EGNOS, seotud ülesandeid. Galileo ja 
Copernicuse suurima koostoime 
saavutamiseks peaks Euroopa Komisjon 
koostöös Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikidega hindama, milline osa 
võiks olla GSA-l tihedas koostöös Maa 
seire tippkeskustega Copernicuse 
programmi rakendamisel tulevikus.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kui see on tegevuse eripära ja liidu 
asutuse eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud, võib komisjon Copernicuse 
programmi rakendamisel tugineda 
pädevatele liidu ametitele, nagu Euroopa 
Keskkonnaamet (EEA), Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (Frontex), Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet (EMSA) ning 
Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC), 
või mis tahes asjakohasele üksusele, mis 
vastab delegeerimise tingimustele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)12

artiklile 58. Liidu asutuse valikul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 
delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 
juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 
inimressurssidele.

(18) Kui see on tegevuse eripära ja liidu 
asutuse eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud, võib komisjon Copernicuse 
programmi rakendamisel tugineda 
pädevatele liidu ametitele, nagu Euroopa 
Keskkonnaamet (EEA), Euroopa Liidu 
liikmesriikide välispiiril tehtava 
operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (Frontex), Euroopa 
Meresõiduohutuse Amet (EMSA), 
Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) ning 
Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC), 
või mis tahes asjakohasele üksusele, mis 
vastab delegeerimise tingimustele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)12

artiklile 58. Liidu asutuse valikul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 
delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 
juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 
inimressurssidele.

__________________ __________________
12 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 12 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et täita eesmärki edendada 
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konkurentsivõimelist tööstusharu, peaksid 
asutused, kellele on teenuste osutamine 
usaldatud, alustama neile delegeeritud 
tegevusi kooskõlas liidu riigihangete 
põhimõtetega, et konkureerida 
asjakohasel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et vältida ülesannete kattumist, 
kindlustada praeguste struktuuride tõhus 
kasutamine ja nende asjatundlikkus ning 
tagada koostoime, peaks komisjon 
usaldama Copernicuse programmi 
konkreetsed aspektid ELi agentuuridele ja 
teistele asutustele, näiteks Euroopa 
Keskkonnaagentuurile ja Euroopa GNSSi 
Agentuurile.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 
jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 
Copernicuses osalevate partnerite tegevust 
ning töötada välja, kehtestada ja osutada 
teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 
komitee aitama tagada komisjonil liidu, 

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 
jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 
Copernicuses osalevate partnerite tegevust 
ning töötada välja, kehtestada ja osutada 
teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 
komitee aitama tagada komisjonil liidu, 
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liikmesriikide ja valitsustevaheliste 
asutuste Copernicuses osalemise 
koordineerimise, kasutades parimal viisil 
ära olemasolevat suutlikkust ja tehes 
kindlaks liidu tasandil käsitlemist vajavad 
puudujäägid. Samuti peaks komitee aitama 
komisjonil kontrollida Copernicuse ühtset 
rakendamist.

liikmesriikide, valitsustevaheliste asutuste 
ja ettevõtete Copernicuses osalemise 
koordineerimise, kasutades parimal viisil 
ära olemasolevat suutlikkust ja tehes 
kindlaks liidu tasandil käsitlemist vajavad 
puudujäägid. Samuti peaks komitee aitama 
komisjonil kontrollida Copernicuse ühtset 
rakendamist.

Or. fr

Selgitus

Ettevõtete aktiivse osa tugevdamine on juba raportööri ettepanekutes olemas, siin toetatakse 
seda ideed kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek 71
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 
jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 
Copernicuses osalevate partnerite tegevust 
ning töötada välja, kehtestada ja osutada 
teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 
komitee aitama tagada komisjonil liidu, 
liikmesriikide ja valitsustevaheliste 
asutuste Copernicuses osalemise 
koordineerimise, kasutades parimal viisil 
ära olemasolevat suutlikkust ja tehes 
kindlaks liidu tasandil käsitlemist vajavad 
puudujäägid. Samuti peaks komitee aitama 
komisjonil kontrollida Copernicuse ühtset 
rakendamist.

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 
jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 
Copernicuses osalevate partnerite tegevust 
ning töötada välja, kehtestada ja osutada 
teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 
komitee aitama tagada komisjonil liidu, 
liikmesriikide, erasektori ja 
valitsustevaheliste asutuste Copernicuses 
osalemise koordineerimise, kasutades 
parimal viisil ära olemasolevat suutlikkust 
ja tehes kindlaks liidu tasandil käsitlemist 
vajavad puudujäägid. Samuti peaks 
komitee aitama komisjonil kontrollida 
Copernicuse ühtset rakendamist.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Programm peaks järgima ühenduse 
eeskirju riigihangete kohta ja selle 
eesmärk peaks ennekõike olema tagada 
hinna ja kvaliteedi suhe, kontrollida 
kulusid, leevendada riske, suurendada 
tõhusust ja vähendada sõltuvust 
üksikutest tarnijatest. Kõikide 
liikmesriikide püüdluseks peaks olema 
avatud juurdepääs ja aus konkurents 
tööstusharu kogu tarneahela ulatuses, 
tasakaalustatud osalemisvõimaluste 
pakkumine tööstusharu kõikidel 
tasanditel, sealhulgas eelkõige väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEdele) ning väiksemate süsteemide 
koostajatele. Tuleks vältida võimalikku 
turgu valitseva seisundi kuritarvitamist 
või pikaajalist sõltuvust ühest tarnijast, 
sest see muudaks osutatavad teenused 
kallimaks ja programmi pikemas 
perspektiivis jätkusuutmatuks.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Tasakaalustatud osalemine 
tööstusharu kõikidel tasanditel kõigis 
liikmesriikides, võimaliku turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise vältimine ja 
pikaajalise sõltuvuse vältimine üksikutest 
tarnijatest ning avaliku sektori 
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varasemate investeeringute, tööstuse 
kogemuse ja pädevuse ärakasutamine on 
saavutatav pakkujate allhangete kaudu. 
Võimaluse korral peaksid erinevate 
tasandite konkureerivate pakkujate 
allhanked moodustama vähemalt 40 % 
tegevuse kogumaksumusest.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui juurdepääs Copernicuse või 
kolmanda isiku andmetele või teabele või 
nende kasutamine võib ohustada liidu ja 
selle liikmesriikide julgeolekut või 
välissuhteid, peaks komisjon piirama 
andmete kättesaadavust või antud 
kasutuslitsentse.

(22) Kui juurdepääs Copernicuse 
andmetele või teabele või nende 
kasutamine võib ohustada liidu ja selle 
liikmesriikide julgeolekut, peaks komisjon 
piirama andmete kättesaadavust või antud 
kasutuslitsentse.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et suurendada Copernicuse 
väärtust kasutajate jaoks, peaksid
komisjoni abistama vahepealsete ja 
lõppkasutajate esindajad, liikmesriikide, 
sealhulgas asjakohaste riiklike asutuste 
eksperdid või sõltumatud eksperdid.

(25) Selleks et suurendada Copernicuse 
väärtust kasutajate jaoks, peaks komisjoni 
abistama eriorgan, nn kasutajafoorum, 
mis koondab vahepealsete ja 
lõppkasutajate esindajaid, liikmesriikide, 
sealhulgas asjakohaste riiklike asutuste 
eksperte ja sõltumatuid eksperte. Muud 
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asjaomased sidusrühmad tuleks kutsuda 
osalema vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et võtta arvesse võimalikke 
turvariske, ribalaiust ja muid tehnilisi 
piiranguid, tuleks delegeerida komisjonile 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
seoses andmenõuetega, mis on vajalikud 
operatiivteenuste osutamiseks, tingimuste 
ja menetlustega, mis käsitlevad 
juurdepääsu Copernicuse andmetele ja 
teabele, nende registreerimist ja 
kasutamist, Copernicuse programmi mitte 
kuuluvatele vastuvõtujaamadele edastatud 
satelliidiandmete edastamise ja kasutamise 
ning Copernicuse andmete ja teabe 
arhiveerimise tingimuste ja menetlustega, 
tehniliste eritingimustega, mida on vaja 
Copernicuse andme- ja teabesüsteemi 
häirete vältimiseks, Copernicuse andmete 
ja teabe levitamise piiramise 
kriteeriumidega, mida kohaldatakse 
vastuoluliste õiguste või julgeolekuhuvide 
korral, ning ohutushindamise teostamise 
kriteeriumidega. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(28) Selleks et võtta arvesse võimalikke 
turvariske, ribalaiust ja muid tehnilisi 
piiranguid, tuleks delegeerida komisjonile 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
seoses andmenõuetega, mis on vajalikud 
operatiivteenuste osutamiseks, tingimuste 
ja menetlustega, mis käsitlevad 
juurdepääsu Copernicuse andmetele ja 
teabele, nende registreerimist ja 
kasutamist, Copernicuse programmi mitte 
kuuluvatele vastuvõtujaamadele edastatud 
satelliidiandmete edastamise ja kasutamise 
ning Copernicuse andmete ja teabe 
arhiveerimise tingimuste ja menetlustega, 
tehniliste eritingimustega, mida on vaja 
Copernicuse andme- ja teabesüsteemi 
häirete vältimiseks, Copernicuse andmete 
ja teabe levitamise piiramise 
kriteeriumidega, mida kohaldatakse 
vastuoluliste õiguste või julgeolekuhuvide 
korral, ning ohutushindamise teostamise 
kriteeriumidega. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide, kasutajate ja 
tööstusharu esindajate tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.



PE522.817v01-00 24/64 AM\1007961ET.doc

ET

Or. fr

Selgitus

Kõikide tootmisahela osaliste ning andmete ja info kasutajate aktiivne, õiglane ja võimalikult 
varajases etapis osalemine on programmi heaks toimimiseks määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 77
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja 
julgeolekumeetmete toetamine;

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja 
turvameetmete toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020” toetamine, aidates saavutada aruka,
säästva ja kaasava majanduskasvu 
eesmärke; eelkõige aitab see äriliste 
rakenduste edendamise kaudu saavutada 
majanduse stabiilsust ja kasvu.

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020” toetamine, aidates saavutada aruka, 
säästva ja kaasava majanduskasvu 
eesmärke; eelkõige aitab see vaba 
andmevahetuse ja äriliste rakenduste 
edendamise kaudu saavutada majanduse 
stabiilsust ja kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tugeva, tasakaalustatud ja 
konkurentsivõimelise kosmose- ja 
teenuste sektori arendamise soodustamine 
kogu ELis ja Euroopa ettevõtete 
võimaluste suurendamine innovaatiliste 
Maa seiresüsteemide ja -teenuste 
arendamisel ning pakkumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Euroopa tugeva ja 
konkurentsivõimelise kosmosesektori 
arendamise soodustamine ning Euroopa 
ettevõtetele parimate võimaluste andmine 
innovaatiliste Maa seiresüsteemide ja -
teenuste arendamisel ning pakkumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Euroopa tugeva ja 
konkurentsivõimelise kosmosesektori 
arendamise soodustamine ning Euroopa 
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ettevõtetele parimate võimaluste andmine 
innovaatiliste Maa seiresüsteemide ja -
teenuste arendamisel ning pakkumisel;

Or. en

Selgitus

Tõstab esile programmi tööstusalaseid eesmärke, keskkonnaseire nõuetest ajendatud 
investeeringutest saadavat olulist kasu.

Muudatusettepanek 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) panna alus konkurentsivõimelise 
kosmosetööstuse ja teenuste arengule 
kogu Euroopa Liidus;

Or. es

Muudatusettepanek 83
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) keskkonnaalastele teadmistele ning 
Maa peamistele seiretehnoloogiatele ja 
geoteabeteenustele sõltumatu 
juurdepääsu tagamine, võimaldades 
Euroopas seega otsustada ja tegutseda 
sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) keskkonnaalastele teadmistele ning 
Maa peamistele seiretehnoloogiatele ja 
geoteabeteenustele sõltumatu 
juurdepääsu tagamine, võimaldades 
Euroopas seega otsustada ja tegutseda 
sõltumatult.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 86
Norbert Glante



PE522.817v01-00 28/64 AM\1007961ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve. Nende hulka 
kuuluvad eelkõige asutused, ülikoolid ja 
teadusasutused, järgtööstus, eriti VKEd, 
ning järgmise etapi teenuste sektori 
kliendid.

Or. de

Selgitus

Erinevate kasutajarühmade täpsustus.

Muudatusettepanek 87
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve; 
teaduskasutajaid: ülikoole või muid 
teadusorganisatsioone; äri- ja 
erakasutajaid ning muid kolmandaid 
isikuid.
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Or. en

Muudatusettepanek 88
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve, samuti ülikoole 
või teisi teadusorganisatsioone, äri- ja 
erakasutajaid ning muid kolmandaid 
isikuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve. 
Kasutajaskonda võib eelneva 
individuaalse heakskiidu alusel kaasata 
avaliku sektori teadus- ja haridusasutusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 90
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 
on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
valdkondade avaliku teenuse või poliitika 
kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve; ülikoole ja 
muid teadusasutusi; äri- ja erakasutajaid 
ning muid kolmandaid isikuid.

Or. en

Selgitus

Copernicuse andmed on mõeldud kasutamiseks ülikoolides ja teadusasutustes, samuti 
eraettevõtetes, et luua järgneva etapi teenuseid. Seetõttu on väga tähtis, et andmete ja 
teenuste tehniliste näitajate ja nõuete määratlemisel võetaks arvesse erasektori ja 
teadusasutuste vajadusi. Seepärast on teadusasutuste, ülikoolide ja ärikasutajate kaasamine 
Copernicuse kasutajaskonda ülioluline.

Muudatusettepanek 91
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kindlaksmääramine, rakendamine, 
jõustamine või järelevalve; 
teaduskasutajaid, ülikoole või muid 
teadusorganisatsioone ning äri- ja 
erakasutajaid.

Or. en

Selgitus

EL loodab, et tööstus ja VKEd kasutavad Copernicuse andmeid ja teenuseid. Et luua 
väärtuslikke järgmise etapi teenuseid, on ülioluline, et nende vajadusi arvestataks andmete ja 
teenuste tehniliste nõuete määratlemisel.

Muudatusettepanek 92
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andmed ja teave, mis on tehtud 
kättesaadavaks kooskõlas keskkonna, 
kodanikukaitse ja julgeoleku valdkonna 
teenuse osutamise tasandi nõuetega,

(a) andmed ja teave, mis on tehtud 
kättesaadavaks kooskõlas keskkonna, 
kodanikukaitse ja turvalisuse valdkonna 
teenuse osutamise tasandi nõuetega,

Or. en

Muudatusettepanek 93
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kosmoseinfrastruktuuri rakendamise 
tase, mille hindamise aluseks on 
kasutusele võetud satelliidid ja andmed, 
mida need edastavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) Copernicuse andmete ja teabe 
kasutamine liidu institutsioonides ja 
organites, riiklikes, piirkondlikes ja 
kohalikes asutustes, 
teadusorganisatsioonides, 
rahvusvahelistes organisatsioonides ja 
eraettevõtetes, kasutuselevõtu määr ning
liidu kodanike vajaduste rahuldamise ja
pakutavate hüvede tase;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) konkurentsivõimelise Euroopa 
kosmosetööstuse ja kosmosesektori 
ettevõtetega tugeva partnerluse 
väljaarendamine, mis on innovatsiooni, 
tööhõive ja majanduskasvu teenistuses.

Or. fr

Selgitus

Selles muudatusettepanekus korratakse raportööri sõnastatud eesmärki põhjalikuma 
sõnastusega, et tugineda partnerluse ja tööhõive mõõtmele.
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Muudatusettepanek 96
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kosmoseinfrastruktuuri valmimine, 
võttes aluseks kasutusele võetud satelliidid 
ja andmed, mida need edastavad, 
arvestades kasutadaolevat eelarvet.

Or. en

Selgitus

Kuna kosmoseinfrastruktuuri ulatust ei ole määruses määratletud, on raske valmimise taset 
hinnata. Lisaks on ESA ettevalmistatud eelarvet pikaajaliseks stsenaariumiks vähendatud 
ning pärast eelarve vähendamist pole muudetud versiooni avaldatud.

Muudatusettepanek 97
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Copernicuse programm tagab 
jätkusuutliku ja usaldusväärse juurdepääsu 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavale 
seirele liidu Maa seire sõltumatu 
võimekuse alusel ning tugineb 
olemasolevatele varadele ja võimekustele, 
neid vajaduse korral täiendades. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
kosmoseinfrastruktuuri rakendamise 
tasemega, võttes aluseks kasutusele võetud 
satelliidid ja andmed, mida need edastavad.

2. Copernicuse programm tagab 
jätkusuutliku ja usaldusväärse juurdepääsu 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavale 
seirele liidu Maa seire sõltumatu 
võimekuse alusel ja ühtsete tehniliste 
eeskirjadega ning tugineb olemasolevatele 
ja tulevastele varadele ja võimekustele, 
neid vajaduse korral täiendades. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
kosmoseinfrastruktuuri rakendamise 
tasemega, võttes aluseks kasutusele võetud 
satelliidid ja andmed, mida need edastavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nende teenuste hulgas ei tohi olla 
prioriteete. Teenuseid osutatakse 
kooskõlas subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega, pidades 
täielikult kinni kehtivatest riiklikest 
volitustest. Seepärast peavad need olema 
detsentraliseeritud, teostatavad ja 
kulutõhusad ning vajaduse korral tuleb 
neid Euroopa tasandil integreerida
olemasoleva kosmose ja in situ 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmete 
ning võrdlusandmete ja võimalustega 
liikmesriikides, et vältida dubleerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mereseire teenusega antakse teavet 
ookeanide ja mereökosüsteemide füüsilise 
seisundi ja dünaamika kohta maailmamere 
ja Euroopa piirkondlike alade lõikes;

(b) mereseire teenusega antakse teavet 
ookeanide, polaar- ja mereökosüsteemide 
füüsilise seisundi ja dünaamika kohta 
maailmamere ja Euroopa piirkondlike 
alade lõikes;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maismaaseire teenuse kaudu saab teavet 
elurikkuse, pinnase, vee, metsa ja 
loodusvarade ülemaailmse ja kohaliku 
tasandi keskkonnaseire toetamiseks ning 
samuti keskkonna-, põllumajandus-, 
arengu-, energeetika-, linnaplaneerimis-, 
infrastruktuuri- ja transpordipoliitika üldise 
rakendamise toetamiseks;

(c) maismaaseire teenuse kaudu saab teavet 
elurikkuse, pinnase, vee, krüosfääri, metsa 
ja loodusvarade ülemaailmse ja kohaliku 
tasandi keskkonnaseire toetamiseks ning 
samuti keskkonna-, põllumajandus-, 
arengu-, energeetika-, linnaplaneerimis-, 
infrastruktuuri- ja transpordipoliitika üldise 
rakendamise toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab vastu, määrab 
kindlaks ning vajaduse korral 
ajakohastab pikaajalist kava, sealhulgas 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud teenuste 
üksikasjalikud tehnilised kirjeldused, mis 
võetakse vastu kooskõlas artikli 20 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. 
Kui komitee on pikaajalise kava vastu 
võtnud, kasutab komisjon seda vajaduse 
korral oma aastase tööprogrammi põhjal 
tehtavate rahaliste eraldiste alusena.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa



PE522.817v01-00 36/64 AM\1007961ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavat 
seiret artiklites 2 ja 3 nimetatud eesmärkide 
täitmiseks ning sellega toetatakse peamiselt 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
operatiivteenuseid. Copernicuse 
kosmosekomponent hõlmab järgmist 
tegevust:

Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavat 
seiret artiklites 2 ja 3 nimetatud eesmärkide 
täitmiseks ning sellega toetatakse peamiselt 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
operatiivteenuseid. Euroopa GNSSi 
Agentuur osaleb kosmose- ja 
teenustekomponendi väljatöötamisel. 
Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 
järgmist tegevust:

Or. en

Muudatusettepanek 103
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri
kasutamine, mis hõlmab satelliitide 
ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

– Copernicuse nende osade 
väljaehitamine, hooldamine ja 
kasutamine, mis hõlmavad satelliitide 
ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri
kasutamine, mis hõlmab satelliitide 

– Copernicuse nende osade
väljaehitamine, hooldamine ja 
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ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

kasutamine, mis hõlmavad satelliitide 
ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri
täiendavate kolmandate isikute 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu kogutud
andmete esitamine, arhiveerimine ja 
levitamine;

– Copernicuse satelliitide andmeid 
täiendavate satelliitidelt saadud toetavate 
andmete esitamine, arhiveerimine ja 
levitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
nõuete alusel;

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
nõuete ning olemasoleva või kavandatava
kosmoseinfrastruktuuri alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
nõuete alusel;

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
kinnitatud nõuete alusel;

Or. en

Selgitus

Kasutajate nõuded peaksid olema konkreetsed, mitte ebamäärased, ning enne ESA-le 
esitamist peaksid need olema kinnitatud Euroopa Komisjoni kehtestatud ametliku korra järgi.

Muudatusettepanek 108
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmosekomponendi 
moderniseerimisele ja täiendamisele 
suunatud arendustegevus, sealhulgas 
kosmoseinfrastruktuuri uute elementide 
kavandamine ja hange;

– Copernicuse kosmosekomponendi 
moderniseerimisele ja täiendamisele 
suunatud arendustegevus, sealhulgas 
kosmoseinfrastruktuuri uute, täiustatud, 
2025. aastal kasutusele võetavate
elementide kavandamine ja hange;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmosekomponendi 
moderniseerimisele ja täiendamisele 
suunatud arendustegevus, sealhulgas 

– Copernicuse kosmosekomponendi 
moderniseerimisele ja täiendamisele 
suunatud arendustegevus, sealhulgas 
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kosmoseinfrastruktuuri uute elementide 
kavandamine ja hange;

kosmoseinfrastruktuuri uute elementide 
kavandamine ja hange, et võtta need 
kasutusele pärast 2025. aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) satelliitide kaitsmine kokkupõrkeohu 
eest.

(c) satelliitide kaitsmine kokkupõrkeohu 
eest, rakendades Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsust (XXX), millega luuakse 
kosmose jälgimise ja seire 
toetusprogramm.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Vladimír Remek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 vastu
tööprogrammi. See rakendusakt võetakse 
vastu vastavalt käesoleva määruse 
artikli 20 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusele.

Komisjon võtab vastu ka määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 vastava
tööprogrammi. See rakendusakt võetakse 
vastu vastavalt käesoleva määruse 
artikli 20 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusele. Komisjon võtab 
vastu ka pikaajalise kava ja haldab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kindlaks programmi prioriteedid ja 
eesmärgid ning kontrollib selle 
rakendamist, eelkõige seoses kulude, 
ajakava ja tulemuslikkusega. 

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kindlaks programmi prioriteedid ja 
eesmärgid ning kontrollib selle 
rakendamist, eelkõige seoses kulude, 
ajakava ja tulemuslikkusega, ning esitab 
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile 
kogu programmiga seotud asjakohase 
teabe iga-aastases rakendusaruandes.
Sellega tagatakse liidu julgeolekuhuvide 
kaitse kooskõlas artikliga 16.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kindlaks programmi prioriteedid ja 
eesmärgid ning kontrollib selle 
rakendamist, eelkõige seoses kulude, 
ajakava ja tulemuslikkusega.

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kasutajate ja tööstusharu 
esindajatega kooskõlastatult kindlaks 
programmi prioriteedid ja eesmärgid ning 
kontrollib selle rakendamist, eelkõige 
seoses kulude, ajakava ja 
tulemuslikkusega.

Or. fr

Selgitus

Kõikide tootmisahela osaliste ning andmete ja info kasutajate aktiivne, õiglane ja võimalikult 
varajases etapis osalemine on programmi heaks toimimiseks määrava tähtsusega.
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Muudatusettepanek 114
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koordineerib liikmesriikide 
osalemist, mille eesmärk on teenuste 
osutamise operatiivsus ning selleks
vajalike seireinfrastruktuuride kaudu 
kogutud andmete pikaajaline 
kättesaadavus.

3. Komisjon koordineerib liikmesriikide 
osalemist, mille eesmärk on teenuste 
osutamise operatiivsus ning olemasolevate 
ja tulevaste teenuste osutamiseks vajalike
avaliku ja erasektori seireinfrastruktuuride 
kaudu kogutud andmete pikaajaline 
kättesaadavus, luues ja täites mitmeaastast 
hangeteplaani, määrates igale eraldi 
otsustuskategooriale kindla osa kogu 
missiooniks eraldatud eelarvest ning 
säilitades igas kategoorias 
konkurentsivõimelist keskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon toetab Copernicuse 
teenuste jätkuvat arendamist. Euroopa 
GNSSi Agentuurile usaldatakse selliste 
teenuste arendamise koordineerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Kõikide tootmisahela osaliste ning andmete ja info kasutajate aktiivne, õiglane ja võimalikult 
varajases etapis osalemine on programmi heaks toimimiseks määrava tähtsusega.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikidele õigel ajal 
kõik vajalikud programmi käsitlevad 
andmed, eelkõige riskide haldamise, 
üldkulude, Copernicuse infrastruktuuri 
iga olulise üksuse aastaste tegevuskulude, 
ajakava, tulemuslikkuse ja hangetega 
seotud andmed. See teave tuleb teha 
kättesaadavaks Copernicuse komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja liikmesriikidele õigel ajal 
kõik vajalikud programmi käsitlevad 
andmed, eelkõige seoses riskide 
haldamise, kulude, ajakava ja 
tulemuslikkusega.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon tagab, et Copernicuse 
programmi üldeesmärkide saavutamiseks 
võetakse täielikult arvesse erasektori 
panust.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Euroopa Kosmoseagentuuri ülesanded
1. Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punktile c 
sõlmib komisjon ESAga
delegeerimislepingu, millega komisjon 
kehtestab ESA-le antavate ülesannete
üldtingimused järgmistes küsimustes:
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(a) Copernicuse süsteemi
kosmosekomponendi projekteerimine, 
arendamine ja hankimine;
(b) kosmosekomponendi süsteemi
ülesehituse kindlaksmääramine, 
arvestades kasutaja nõudmisi;
(c) eraldatud vahendite haldamine;
(d) seire- ja kontrollitoimingud;
(e) hangete korraldamine spetsiaalsete 
satelliitide käitamiseks sobiva üksuse 
leidmiseks, jättes välja EUMETSATi 
kasutatavad satelliidid.
Vastavalt finantsmääruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklile 60, kui see hõlmab 
Copernicuse kosmosekomponendi 
arendamist, tegutseb ESA tellijana, kes on 
volitatud tegema agentuurile delegeeritud 
hankeülesannete täitmise ja 
koordineerimisega seotud otsuseid.
Delegeerimislepingu suhtes peetakse nõu 
Copernicuse komiteega ja see edastatakse
Euroopa Parlamendile.
ESA esitab komisjonile korrapäraselt 
teavet plaanide, kulude ja ajakava kohta, 
viidates parandusmeetmetele kavandatud 
eelarvete, täitmise ja ajakava vaheliste 
lahknevuste ületamiseks.

Or. en

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 121
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Euroopa Kosmoseagentuuri ülesanded
1. Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punktile c 
sõlmib komisjon ESAga
delegeerimislepingu, millega komisjon 
kehtestab ESA-le antavate ülesannete
üldtingimused järgmistes küsimustes:
(a) Copernicuse süsteemi
kosmosekomponendi projekteerimine, 
arendamine ja hankimine;
(b) kosmosekomponendi süsteemi
ülesehituse kindlaksmääramine, 
arvestades kasutaja nõudmisi;
(c) eraldatud vahendite haldamine;
(d) seire- ja kontrollitoimingud;
(e) ettevalmistuste tegemine Sentineli 
satelliitide käitamise üleandmiseks 
pädevale ja kulutõhusale ettevõtjale, 
nähes ette mõistliku üleminekuperioodi ja 
jättes välja EUMETSATi kasutatavad 
Sentineli satelliidid.
Vastavalt finantsmääruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklile 60, kui see hõlmab 
Copernicuse kosmosekomponendi 
arendamist, tegutseb ESA tellijana, kes on 
volitatud tegema agentuurile delegeeritud 
hankeülesannete täitmise ja 
koordineerimisega seotud otsuseid.
Delegeerimislepingu suhtes peetakse nõu 
Copernicuse komiteega ja see edastatakse
Euroopa Parlamendile.
ESA esitab komisjonile korrapäraselt 
teavet plaanide, kulude ja ajakava kohta, 
viidates parandusmeetmetele kavandatud 
eelarvete, täitmise ja ajakava vaheliste 



PE522.817v01-00 46/64 AM\1007961ET.doc

ET

lahknevuste ületamiseks.

Or. de

Selgitus

Sentineli satelliitide käitamine ei peaks (pärast sobivat üleminekuperioodi) olema ESA kui 
teadusasutuse põhiülesanne.

Muudatusettepanek 122
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Euroopa Keskpika Ilmaennustuse 
Keskus (ECMWF).

Or. en

Muudatusettepanek 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA).

Or. en

Muudatusettepanek 126
Vladimír Remek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA).

Or. en
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Selgitus

GSA-l on tõestatud kogemus ja mõni juhtimisülesanne tuleks talle usaldada. See võib ELi 
eelarvele hästi mõjuda. Positsioneerimisandmeid (Galileo) kasutatakse koos temaatilise 
teabega, mis põhineb Maa seiresüsteemidest pärinevatel andmetel (Copernicus). 
Programmide rakenduste ja teenuste arendamine peaks toimuma tihedas koostöös ja 
kooskõlastatult. Koostoime võib saavutada julgeolekuküsimuste, kasutajaõiguste, avalike 
suhete, turunduse valdkonnas ja teistes valdkondades.

Muudatusettepanek 127
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu asutuse valikul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 
delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 
juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 
inimressurssidele.

2. Liidu asutuse valikul võetakse 
nõuetekohaselt arvesse turu seisundit ja
nende ülesannete delegeerimise 
kulutõhusust ja mõju asutuse 
juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 
inimressurssidele.

Or. fr

Selgitus

Väga oluline on mitte asendada eraalgatust, kui see on olemas, riikliku tegevusega ja oluline 
on tagada tihe koostöö Euroopa tasandil asjaomasel turul tegutsevate ettevõtetega.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Need liidu asutused peavad neile 
delegeeritud tegevused avama 
konkurentsile vastavalt avalike hangete 
põhimõtetele.



AM\1007961ET.doc 49/64 PE522.817v01-00

ET

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Teenuseosutajateks võib valida 
üksnes ELi asutusi või rahvusvahelisi 
organisatsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib delegeerida artikli 5 
punktis a kirjeldatud kosmosekomponendi 
operatiivülesanded kas täielikult või 
osaliselt ESA-le ja Euroopa 
Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 
Organisatsioonile (EUMETSAT).

5. Komisjon võib delegeerida artikli 5 
punktis a kirjeldatud kosmosekomponendi 
operatiivülesanded kas täielikult või 
osaliselt ESA-le ja Euroopa 
Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 
Organisatsioonile (EUMETSAT). ESA roll 
on ka ette valmistada Copernicuse 
erimissioonide operatsioonide (mida ei 
juhi EUMETSAT) ülekandmist 
asjaomastele üksustele, sh allhanke 
korras eraettevõtjatele, et Euroopa eelarve 
kasutamist optimeerida.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib delegeerida artikli 5 
punktis a kirjeldatud kosmosekomponendi 
operatiivülesanded kas täielikult või 
osaliselt ESA-le ja Euroopa 
Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 
Organisatsioonile (EUMETSAT).

5. Komisjon delegeerib artikli 5 punktis a 
kirjeldatud kosmosekomponendi 
operatiivülesanded kas täielikult või 
osaliselt ESA-le ja Euroopa 
Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 
Organisatsioonile (EUMETSAT) vastavalt 
nende asjakohastele eriteadmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. 2015. aastaks hindab Euroopa 
Komisjon koostöös Euroopa Parlamendi 
ja liikmesriikidega, milline roll võiks olla 
GSA-l tihedas koostöös Maa seire 
tippkeskustega Copernicuse programmi 
rakendamisel tulevikus.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Copernicuse andmed ja teave tehakse 
eriolukorras ja arenguabi eesmärgil 
kõikide osalevate liikmesriikide jaoks 
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täielikult, avalikult ja tasuta 
kättesaadavaks. Kõikidel muudel juhtudel 
kohaldatakse andmekaitsepõhist 
juurdepääsupoliitikat ja tasakaalustatud 
andmevahetuse tingimusi. Muud täieliku, 
avatud ja tasuta juurdepääsu poliitika 
piirangud on seotud järgmiste 
aspektidega:

Or. fr

Selgitus

Selles muudatusettepanekus korratakse raportööri muudatusettepanekut, täpsustades ja 
sõnastades ümber vastastikkusel põhineva lähenemisviisi ulatust.

Muudatusettepanek 134
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 135
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kontrollib ja analüüsib selle 
andmepoliitika mõju Euroopa andme- ja 
teenuseturule, viies selleks kuni kahe 
aasta jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist läbi täieliku konsultatsiooni 
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kõikide sidusrühmadega, mille tulemusel 
võidakse vajaduse korral andmepoliitika 
läbi vaadata.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kahe aasta jooksul pärast määruse 
jõustumist peab komisjon, konsulteerides 
asjaomaste sidusrühmadega, läbi vaatama 
ja analüüsima käesoleva andmepoliitika 
mõju Euroopa andme- ja teenusteturule. 
Vajaduse korral võib sellele järgneda 
andmepoliitika läbivaatamine.

Or. de

Selgitus

Copernicuse andmete tasuta pakkumise mõju ei saa praegu ette näha. Seepärast tuleks kaks 
aastat pärast määruse jõustumist läbi viia avatud hindamine.

Muudatusettepanek 137
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu või selle liikmesriikide 
julgeolekuhuvid ja välissuhted,

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu või selle liikmesriikide 
julgeolekuhuvid ja välissuhted,

(c) liidu või selle liikmesriikide 
julgeolekuhuvid,

Or. en

Muudatusettepanek 139
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Andmepoliitika läbivaatamine

Hiljemalt 30. juuniks 2016 peab komisjon, 
konsulteerides asjaomaste 
sidusrühmadega, läbi vaatama käesoleva 
andmepoliitika mõju Euroopa andme- ja 
teenusteturule. Vajaduse korral võib 
sellele järgneda andmepoliitika 
läbivaatamine.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega rakendatava andmepoliitika läbivaatamine on tähtis, et hinnata, 
milline on andmepoliitika mõju Maa seireandmete turule.

Muudatusettepanek 140
Vladimír Remek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Olemasolevad andmetele juurdepääsu 

õigused
Tunnustatakse neid juurdepääsuõigusi 
Copernicuse Sentineli andmetele, mis on 
ESA GMESi kosmosekomponendi 
programmis osalevatel riikidel praegu.

Or. en

Selgitus

GMESi kosmosekomponendi programmi asutasid EL ja ESA liikmesriigid ühiselt. Määrus 
sätestaks programmi raames loodud varade omandiõiguse ülemineku ELile. Et ESA 
liikmesriigid sellega nõus oleksid, tuleks ELis nende õigusi andmetele austada.

Muudatusettepanek 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Copernicuse spetsiaalse 
infrastruktuuri julgeolekuaspektide 
rakendamine usaldatakse Euroopa GNSSi 
Agentuurile. Muudel juhtudel usaldatakse 
julgeolekuaspektide täitmine sellele 
agentuurile juhul, kui see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit või spetsiaalselt määratud üksus või 
sihtasutus on kõigi Copernicuse 
programmi raames loodud või arendatud 
materiaalsete ja immateriaalsete varade 
omanik ning olemasolevate omandiõiguste 
suhtes kohaldatakse vajaduse korral 
kolmandate isikutega sõlmitud lepinguid.

1. Liit või spetsiaalselt määratud üksus on 
kõigi Copernicuse programmi raames 
loodud või arendatud materiaalsete ja 
immateriaalsete varade omanik ning 
olemasolevate omandiõiguste suhtes 
kohaldatakse vajaduse korral kolmandate 
isikutega sõlmitud lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile osutatav abi Kasutajafoorum

Or. en

Muudatusettepanek 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 
kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 145
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 
kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

1. Komisjoni võib abistada spetsiaalne 
asutus, kasutajafoorum, mis koondab 
lõpp- ja vahekasutajate esindajaid,
sõltumatuid eksperte, eelkõige 
julgeolekuküsimuste spetsialiste, ning 
asjakohaste riiklike asutuste esindajad, 
eelkõige riiklikud kosmoseagentuurid, et 
anda komisjonile vajalikku tehnilist ja 
teaduslikku eksperdinõu ja kasutajate 
tagasisidet. Muid sidusrühmi võib kutsuda 
vaatlejatena osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 
kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

1. Komisjoni võivad abistada avaliku ja 
erasektori lõppkasutajate esindajad, 
sõltumatud eksperdid, eelkõige 
julgeolekuküsimuste spetsialistid, tööstuse 
esindajad ning asjakohaste riiklike asutuste 
esindajad, eelkõige riiklikud/piirkondlikud
kosmoseagentuurid või nende ühendused, 
et anda komisjonile vajalikku tehnilist ja 
teaduslikku eksperdinõu ja kasutajate 
tagasisidet.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 
kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate ja kõikide sidusrühmade 
esindajad, sõltumatud eksperdid, eelkõige 
julgeolekuküsimuste spetsialistid, ning 
asjakohaste riiklike asutuste esindajad, 
eelkõige riiklikud kosmoseagentuurid, et 
anda komisjonile vajalikku tehnilist ja 
teaduslikku eksperdinõu ja kasutajate 
tagasisidet.

Or. fr

Selgitus

Kõikide tootmisahela osaliste ning andmete ja info kasutajate aktiivne, õiglane ja võimalikult 
varajases etapis osalemine on programmi heaks toimimiseks määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 148
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon juhatab kasutajafoorumit 
ja loob selle sekretariaadi. 
Kasutajafoorum võtab vastu oma 
kodukorra. Foorumi toimingute kohta 
edastatakse täielik teave Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Copernicuse 
komiteele.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni võib abistada eelkõige 
eksperdirühm ehk nn kasutajafoorum, 
kuhu kuuluvad Copernicuse kasutajate 
esindajad, kui tegu on kasutajate nõuete 
väljaselgitamise, määratlemise ja 
kontrollimise ning kasutajate rahulolu 
jälgimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjoni võivad abistada sõltumatud 
eksperdid erinevatest Copernicuse sisu ja 
ulatusega seotud valdkondadest ja 
sidusrühmade laiast liikmeskonnast, 
hõlmates Copernicuse kasutajate 
esindajaid, ning riiklikud kosmose eest 
vastutavad üksused, et pakkuda 
komisjonile vajalikke tehnilisi ja 
teaduslikke teadmisi ja kasutajate 
tagasisidet.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Copernicuse komiteele esitatakse 
täielik teave komisjonile antud 
eksperdinõu kohta.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Hanked

1. Komisjon tagab, et hange toimuks 
võimalikult õiglaselt, konkurentsi 
pakkuvalt ja läbipaistvalt, ning teavitab 
nõuetekohaselt Copernicuse komiteed 
hanke tulemustest.
2. Pakkujad sõlmivad lepingu osas 
allhankelepingu allhankele asjakohasel 
tasemel võistupakkumise tulemusel, mis 
on eelkõige suunatud VKEdele, 
väiksemate süsteemide koostajatele ja 
uutele sisenejatele, 
(a) välja arvatud juhul, kui 
nõuetekohaselt põhjendatud (näiteks 
stardisüsteemide) minimaalne allhangete 
tase ei ole väiksem kui 40 % lepingu 
kogumaksumusest;
(b) kui igale tegevusele eraldatud eelarve 
on tegevuse tehnilise mahuga 
samaulatuslik ja tegevuste maht ja hulk 
võimaldab avatud juurdepääsu ja õiglast 
konkurentsi.
3. Võetakse asjakohaseid meetmeid 
(töömahu suurus, lepingu kestus ja 
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üleandmise asjaolud), et vältida turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamist ja 
sõltumist ühest tarnijast.
4. Teenuseosutajad (liidu ja Euroopa või 
valitsustevahelised asutused) teostavad 
alltöövõtu teenuse moodustavad 
tegevused, hõlmates
(a) tegevusi sellises mahus ja sellisel 
hulgal, mis võimaldab avatud 
juurdepääsu ja õiglast konkurentsi, 
vältida monopole ning võimaldab 
optimaalset paindlikkust keskmises ja 
pikas perspektiivis;
(b) nõuetekohast põhjendust iga tööpaketi 
kohta, mida hoitakse asutuse sees, selle 
asemel et avada see välisele 
konkurentsile.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Copernicuse komitee võib 
konkreetsete küsimuste arutamiseks 
kokku tulla erikoosseisudena, eriti kui 
küsimused hõlmavad julgeolekut 
(julgeolekunõukogu), Copernicuse 
põhikasutajate seisukohti 
(kasutajafoorum) ning ESA-le 
delegeeritud või tema koordineeritud 
ülesandeid, mis on sätestatud käesoleva 
määruse artiklis 5 
(„Kosmosekomponent“).
Copernicuse komitee võib otsustada luua 
liikmesriikide ja komisjoni määratava 
eksperdirühma, et käsitleda programmi 
konkreetseid küsimusi, eriti kui need 
kuuluvad temaatilistesse valdkondadesse, 
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mis on hõlmatud artikli 4 lõikes 1 
nimetatud teenustega.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 30. juuniks 2018 koostab 
komisjon kõikide Copernicuse 
programmist rahastatavate ülesannete 
eesmärkide saavutamise kohta 
hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 
ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 
kasutamise tõhusust. Eelkõige käsitletakse 
hinnangus eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust 
artiklites 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkide 
täitmisse.

1. Hiljemalt 1. jaanuariks 2017 koostab 
komisjon kõikide Copernicuse 
programmist rahastatavate ülesannete 
eesmärkide saavutamise kohta 
hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 
ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 
kasutamise tõhusust. Eelkõige käsitletakse 
hinnangus eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust 
artiklites 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkide 
täitmisse. Hinnang sisaldab analüüsi 
artikli 14 mõju kohta Euroopa andme- ja 
teenusteturule ning vajaduse korral lisana 
ettepanekuid käesoleva määruse 
muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 30. juuniks 2018 koostab 
komisjon kõikide Copernicuse 
programmist rahastatavate ülesannete 
eesmärkide saavutamise kohta 
hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 

1. Hiljemalt 30. juuniks 2016 koostab 
komisjon kõikide Copernicuse 
programmist rahastatavate ülesannete 
eesmärkide saavutamise kohta 
hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 
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ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 
kasutamise tõhusust. Eelkõige käsitletakse 
hinnangus eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust 
artiklites 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkide 
täitmisse.

ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 
kasutamise tõhusust. Eelkõige käsitletakse 
hinnangus eesmärkide jätkuvat 
asjakohasust ning meetmete panust 
artiklites 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkide 
täitmisse.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamise vahearuanne esitatakse 
hiljemalt 30. juuniks 2016. See sisaldab 
täpset hinnangut võimalike ülekulude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Samuti uuritakse hindamisaruandes, 
kas organisatsiooni struktuur, teenuste 
ulatus ning Copernicuse programmi 
andme- ja teabepoliitika on optimaalsed 
või tuleb arengusuundi korrigeerida. 
Lisaks uuritakse aruandes programmi 
tõhusust ja tulemuslikkust ning seda, kas 
see aitab kaasa artiklites 2 ja 3 nimetatud 
eesmärkide saavutamisele.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekud artikli 22 kohta peaksid tagama, et Copernicuse programm oleks 
kohandatud ja optimeeritud ning järjepidev õigeks ajaks enne mitmeaastase finantsraamistiku 
lõppu.

Muudatusettepanek 158
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon koostab hiljemalt [kahe 
aasta jooksul pärast määruse jõustumist] 
Copernicuse andme- ja teabepoliitika 
alase hindamisaruande selle andme- ja 
teabepoliitika tulemuste ja majandusliku 
kasu ning seonduvatele turgudele 
kaasnevate tagajärgede põhjal;

Or. fr

Selgitus

Väga oluline on teostada järelevalvet Copernicuse uue andme- ja teabepoliitika tagajärgede 
üle, et hinnata võimalikult varakult selle mõju Euroopa majandusele ja kosmosetööstusele.

Muudatusettepanek 159
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Hindamisaruande tulemused on 
aluseks komisjoni määruse ettepanekule 
käesoleva määruse muutmiseks, mille 
komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 
2020.

Or. de
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Muudatusettepanek 160
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teostab lõikes 1 osutatud 
hindamise tihedas koostöös 
teenuseosutajatega ja Copernicuse
programmi kasutajaskondadega ning 
uurib Copernicuse programmi 
tulemuslikkust ja tõhusust ning selle 
panust artiklites 2 ja 3 osutatud 
eesmärkide saavutamisse. Komisjon 
edastab hindamiste tulemused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele.

2. Komisjon teostab lõigetes 1 ja 1 a
osutatud hindamise tihedas koostöös 
teenuseosutajatega ja Copernicuse 
kasutajaskondadega. Komisjon edastab 
hindamiste tulemused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele.

Or. de

Muudatusettepanek 161
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Copernicuse andmete ja 
teabepoliitika vahehindamine tehakse 
kahe aasta jooksul pärast selle 
vastuvõtmist, et hinnata poliitika mõju 
saavutamaks majanduslik kasu.

Or. en


