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Tarkistus 44
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seuranta (Global 
Monitoring for Environment and Security, 
GMES) on ollut maan seurantaan liittyvä 
hanke, jota johtaa unioni ja joka toteutetaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön ESAn kanssa. GMES-
ohjelma sai alkunsa toukokuussa 1998, 
jolloin Euroopan avaruustoiminnan 
kehittämiseen osallistuvat instituutiot 
antoivat yhteisen julistuksen, nk. Bavenon 
manifestin. Manifestissa peräänkuulutettiin 
pitkäaikaista sitoutumista 
avaruussijoitteisten 
ympäristönseurantapalvelujen 
kehittämiseen, jossa hyödynnetään ja 
kehitetään edelleen eurooppalaista 
osaamista ja teknologiaa. Vuonna 2005 
unioni teki strategisen valinnan 
riippumattoman eurooppalaisen 
maanseurantakapasiteetin kehittämisestä, 
jotta voidaan tarjota palveluja ympäristö- ja 
turvallisuusalalla; tämän tuloksena 
annettiin 22 päivänä syyskuuta 2010 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 911/2010 Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013).

(1) Ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuinen seuranta (Global 
Monitoring for Environment and Security, 
GMES) on ollut maan seurantaan liittyvä 
hanke, jota johtaa unioni ja joka toteutetaan 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan 
avaruusjärjestön ESAn kanssa. GMES-
ohjelma sai alkunsa toukokuussa 1998, 
jolloin Euroopan avaruustoiminnan 
kehittämiseen osallistuvat instituutiot 
antoivat yhteisen julistuksen, nk. Bavenon 
manifestin. Manifestissa peräänkuulutettiin 
pitkäaikaista sitoutumista 
avaruussijoitteisten 
ympäristönseurantapalvelujen 
kehittämiseen, jossa hyödynnetään ja 
kehitetään edelleen eurooppalaista 
osaamista ja teknologiaa. Vuonna 2005 
unioni teki strategisen valinnan 
riippumattoman eurooppalaisen 
maanseurantakapasiteetin kehittämisestä 
yhdessä ESAn kanssa, jotta voidaan 
tarjota palveluja ympäristö- ja 
turvallisuusalalla; tämän tuloksena 
annettiin 22 päivänä syyskuuta 2010 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 911/2010 Euroopan 
maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen 
ensivaiheen toiminnasta (2011–2013).

__________________ __________________
8 KOM(2005)0565 lopullinen, 10.11.2005. 8 KOM(2005)0565 lopullinen, 10.11.2005.
9 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1. 9 EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en
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Perustelu

GMES on alusta lähtien ollut EU:n johtama EU:n ja ESAn yhteinen ohjelma. Noin 
60 prosenttia avaruusalan investoinneista on tähän mennessä saanut ESAn rahoitusta.

Tarkistus 45
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ohjelmassa olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman kattavasti avaruudesta 
suoritettavaan seurantaan liittyvää 
jäsenvaltioiden kapasiteettia ja palveluja. 
Ohjelmassa olisi myös hyödynnettävä 
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eurooppalaisten kaupallisten aloitteiden 
valmiuksia sekä edistettävä elinvoimaisen 
kaupallisen avaruusalan kehitystä 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 47
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Copernicus-ohjelma olisi toteutettava 
johdonmukaisesti suhteessa asiaan 
liittyviin unionin muihin toimintalinjoihin, 
välineisiin ja toimiin – eritoten ympäristö-
ja ilmastonsuojelutoimiin sekä välineisiin 
turvallisuuden, henkilötietojen suojan,
kilpailukyvyn ja innovaation, koheesion, 
tutkimuksen, liikenteen, kilpailun ja 
kansainvälisen yhteistyön alalla – sekä 
suhteessa maailmanlaajuiseen 
satelliittinavigointijärjestelmään (Global 
Navigation Satellite Systems, GNSS) 
liittyvään eurooppalaiseen ohjelmaan. 
Copernicus-tietojen olisi lisäksi pysyttävä 
yhdenmukaisina jäsenvaltioiden 
paikkaviitetietojen kanssa ja tuettava 
toimia, joilla kehitetään unionin 
paikkatietoinfrastruktuuria, joka on 
perustettu Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 
2007 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2007/2/EY10. 
Copernicus-ohjelman olisi lisäksi 
täydennettävä yhteistä 
ympäristötietojärjestelmää (Shared 
Environmental Information System, SEIS) 
ja hätätilanteiden hallintaan liittyviä 
unionin toimia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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__________________
10 EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Copernicus-ohjelman 
maksimaalisen tehokkuuden 
saavuttamiseksi ja sen vaikutusten 
laajentamiseksi ohjelmassa olisi 
hyödynnettävä jäsenvaltioiden 
erityisvalmiuksia sekä olemassa olevien 
kaupan alan aloitteiden valmiuksia 
Euroopassa.

Or. es

Tarkistus 49
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 
toimivuudesta ja turvallisuudesta. 

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Toisaalta 
Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitteja 
varten tarkoitettuja 
tiedonvälityssatelliitteja (satellites-relais 
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Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja 
-seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX] 11

täytäntöönpanoa.

de données) (EDRS) koskevan unionin 
järjestelmän saatavuuden myötä 
nopeutetaan tiedonsiirtoa ja parannetaan 
siten määrällisesti ja laadullisesti 
valmiuksia vastata käyttäjien kasvavaan 
kysyntään tietojen saamiseksi 
lähestulkoon reaaliaikaisesti.
Operationaalisten palvelujen tarjoaminen 
riippuu Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin toimivuudesta ja 
turvallisuudesta. Avaruuskomponentin 
toiminnalle suurin uhka on kasvava riski 
yhteentörmäyksestä muiden satelliittien ja 
avaruusromun kanssa. Sen vuoksi 
Copernicus-ohjelmasta olisi tuettava 
toimia, joilla pyritään vähentämään 
tällaisia riskejä, etenkin edistämällä 
avaruusvalvonnan ja -seurannan 
tukiohjelman perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen [XXX] 11 täytäntöönpanoa.

__________________ __________________
11 EUVL L, s... 11 EUVL L, s...

Or. fr

Tarkistus 50
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Jotta voidaan vastata 
lähes reaaliaikaisia tietoja koskevaan 
lisääntyvään käyttäjäkysyntään, olisi 
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toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja -
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoa.

lisäksi käytettävä Euroopan 
tiedonvälityssatelliittijärjestelmää 
(European Data Relay Satellite System –
EDRS), joka nopeuttaa Sentinel-
satelliittien tiedonsiirtoa.
Operationaalisten palvelujen tarjoaminen 
riippuu Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin toimivuudesta, 
jatkuvasta käytettävyydestä ja 
turvallisuudesta. Avaruuskomponentin 
toiminnalle suurin uhka on kasvava riski 
yhteentörmäyksestä muiden satelliittien ja 
avaruusromun kanssa. Sen vuoksi
Copernicus-ohjelmasta olisi tuettava 
toimia, joilla pyritään vähentämään 
tällaisia riskejä, etenkin edistämällä 
avaruusvalvonnan ja -seurannan 
tukiohjelman perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen [XXX]11 täytäntöönpanoa.

__________________ __________________
11 EUVL L […], [...], s. [...]. 11 EUVL L […], [...], s. [...].

Or. de

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden muodossa toteutettava Euroopan 
avaruusjärjestö ESAn ja eurooppalaisten yritysten tiedonvälityssatelliittjärjestelmä EDRS 
varmistaa suurten tietomäärien nopean siirron avaruudessa niin sanotuilla tiedon valtateillä. 
Copernicus-satelliitit Sentinel 1 ja 2 käyttävät tätä järjestelmää.

Tarkistus 51
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
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pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 
toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja -
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoa.

pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Lisäksi Copernicus-
sentinellien mahdollisuus käyttää 
Euroopan 
tiedonvälityssatelliittijärjestelmää tulee 
nopeuttamaan tiedonsiirtoa ja siten 
vahvistamaan edelleen valmiuksia vastata 
lähes reaaliaikaisia tietoja koskevaan 
lisääntyvään käyttäjäkysyntään.
Operationaalisten palvelujen tarjoaminen 
riippuu Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin toimivuudesta ja 
turvallisuudesta. Avaruuskomponentin 
toiminnalle suurin uhka on kasvava riski 
yhteentörmäyksestä muiden satelliittien ja 
avaruusromun kanssa. Sen vuoksi 
Copernicus-ohjelmasta olisi tuettava 
toimia, joilla pyritään vähentämään 
tällaisia riskejä, etenkin edistämällä 
avaruusvalvonnan ja -seurannan 
tukiohjelman perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen [XXX]11 täytäntöönpanoa.

__________________ __________________
11 EUVL L..., ..., s... 11 EUVL L..., ..., s...

Or. en

Tarkistus 52
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
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jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 
toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja -
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoa.

jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Lisäksi Copernicus-
ohjelman Sentinel-satelliittien tiedonsiirto 
nopeutuu Euroopan 
tiedonvälityssatelliittijärjestelmän 
käyttöönoton ansiosta. Näin voidaan 
lähes reaaliaikaisia tietoja koskevaan 
lisääntyvään käyttäjäkysyntään.
Operationaalisten palvelujen tarjoaminen 
riippuu Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin toimivuudesta ja 
turvallisuudesta. Avaruuskomponentin 
toiminnalle suurin uhka on kasvava riski 
yhteentörmäyksestä muiden satelliittien ja 
avaruusromun kanssa. Sen vuoksi 
Copernicus-ohjelmasta olisi tuettava 
toimia, joilla pyritään vähentämään 
tällaisia riskejä, etenkin edistämällä 
avaruusvalvonnan ja -seurannan 
tukiohjelman perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen [XXX]11 täytäntöönpanoa.

__________________ __________________
11 EUVL L […], [...], s. [...]. 11 EUVL L […], [...], s. [...].

Or. de

Perustelu

Tietojen lähes reaaliaikainen tarjoaminen on arvokas lisä Copernicus-palveluihin. Euroopan 
tiedonvälityssatelliittijärjestelmällä tulee olemaan merkittävä asema tässä yhteydessä.

Tarkistus 53
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
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pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 
toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja -
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoa.

pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 
toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
osoittamalla EGNOS/Galileo-järjestelmän 
ohella tästä ohjelmasta eniten 
määrärahoja avaruusvalvonnan ja 
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoon.

__________________ __________________
11 EUVL L..., ..., s... 11 EUVL L..., ..., s...

Or. en

Tarkistus 54
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Copernicus-ohjelmassa olisi 
tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnettävä 
unionin itsenäistä kapasiteettia avaruudesta 
suoritettavan seurannan osalta ja tarjottava 
operationaalisia palveluja ympäristön, 
pelastuspalvelutoimien ja turvallisuuden 
alalla. Siinä olisi hyödynnettävä myös 
jäsenvaltioiden toimittamia käytettävissä 
olevia in situ -tietoja. Operationaalisten 
palvelujen tarjoaminen riippuu Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentin 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
Avaruuskomponentin toiminnalle suurin 
uhka on kasvava riski yhteentörmäyksestä 
muiden satelliittien ja avaruusromun 
kanssa. Sen vuoksi Copernicus-ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla pyritään 
vähentämään tällaisia riskejä, etenkin 
edistämällä avaruusvalvonnan ja -
seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen [XXX]11

täytäntöönpanoa.

__________________
11 EUVL L..., ..., s...

Or. en

Tarkistus 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Copernicus-ohjelman 
täytäntöönpanossa on noudatettava 
mahdollisimman tiukkoja avoimuutta ja 
tehokkuutta koskevia vaatimuksia. On 
erittäin tärkeää soveltaa julkisiin 
hankintoihin liittyviä periaatteita. Jotta 
julkisia investointeja voidaan hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti ja jotta 
avaruusteollisuuden kilpailukyky voidaan 
taata, Copernicus-ohjelmaan liittyvien 
palvelujen tuottamisen on oltava avoin 
kilpailulle ja siinä on noudatettava 
julkisia hankintoja koskevia 
eurooppalaisia periaatteita. Lisäksi on 
pyrittävä oikeudenmukaiseen kilpailuun 
koko toimitusketjussa kiinnittäen erityistä 
huomiota pk-yritysten osallistumiseen ja 
välttäen ennen kaikkea määräävän 
aseman väärinkäyttöä tai riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Tämän vuoksi 



AM\1007961FI.doc 13/68 PE522.817v01-00

FI

on tärkeää varmistaa, että tarjoajat 
hyödyntävät mahdollisimman paljon 
alihankintaa.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta voidaan tukea Euroopan 
avaruusteollisuuden ja avaruuspalvelujen 
mahdollisimman kattavaa kehittämistä ja 
saada paras vastine rahalle sekä parhaat 
tulokset Copernicus-ohjelman 
kehittämisestä, olisi aktiivisesti 
sovellettava julkisia hankintoja koskevia 
periaatteita, mitoitettava sopimukset 
asianmukaisesti ja käytettävä 
alihankkijoita.

Or. en

Tarkistus 57
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Copernicus-toimiin vuosiksi 2014–
2020 osoitetut enimmäismäärärahat ovat 
3 786 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina); niitä varten on luotu erillinen 
budjettikohta unionin yleisen talousarvion 
otsakkeen 1a osastossa 2. Komissiolle 
Copernicus-ohjelman koordinoinnista 
aihetuvat henkilöstö- ja 

(10) Copernicus-toimiin vuosiksi 2014–
2020 osoitetut enimmäismäärärahat ovat 
3 786 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina); niitä varten on luotu erillinen 
budjettikohta unionin yleisen talousarvion 
otsakkeen 1a osastossa 2. Komissiolle 
Copernicus-ohjelman koordinoinnista 
aihetuvat henkilöstö- ja 
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hallintokustannukset olisi rahoitettava 
unionin talousarviosta.

hallintokustannukset olisi rahoitettava 
unionin talousarviosta. Jos syntyy uusia, 
ennakoimattomia rahoitusvelvoitteita, 
unionin rahoitusosuuksia ei saisi lisätä 
muiden ohjelmien kustannuksella ja ne 
olisi näin ollen katettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ja omien varojen 
käytettävissä olevien enimmäismäärien 
välisestä liikkumavarasta.

Or. en

Tarkistus 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan GNSS-viraston (GSA:n) 
olisi osallistuttava Copernicus-ohjelman 
pitkän aikavälin suunnitelmien 
laatimiseen.

Or. en

Tarkistus 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Eri käyttäjäyhteisöt käyttävät 
Copernicus-palveluja eri 
käyttötarkoituksiin. Kehitettäessä ja 
tuotettaessa palveluja olisi otettava 
huomioon kaikkien käyttäjäyhteisöjen 
tarpeet. Kaikkia tärkeimpiä käyttäjiä olisi 
kohdeltava yhdenvertaisesti.
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Or. en

Tarkistus 60
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 
vaihtojärjestelmä on 
kustannustehokkaampi kuin 
tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta.

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 
vaihtojärjestelmä on 
kustannustehokkaampi kuin 
tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta; lisäksi on 
syytä varmistaa, että näin vaihdettua 
dataa ja informaatiota suojataan 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Esittelijä ottaa tässä käyttöön vastavuoroisuutta koskevan vaatimuksen. Vaikka termin käytön 
myötä lähetetään voimakas poliittinen viesti, se uhkaa kuitenkin johtaa ongelmiin ja 
toisistaan poikkeaviin tulkintoihin. Tästä syystä se halutaan korvata tekstissä juridisesti 
asianmukaisemmilla termeillä.

Tarkistus 61
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 
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vaihtojärjestelmä on 
kustannustehokkaampi kuin 
tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta.

vaihtojärjestelmä – jossa olisi otettava 
huomioon tietojen jakamista koskevat 
periaatteet – on kustannustehokkaampi 
kuin tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta.

Or. en

Tarkistus 62
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 
vaihtojärjestelmä on 
kustannustehokkaampi kuin 
tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta.

(13) Copernicus-ohjelman kansainvälinen 
ulottuvuus on erityisen merkityksellinen 
data- ja informaatiovaihdon samoin kuin 
seurantainfrastruktuurin 
käyttömahdollisuuksien kannalta. Tällainen 
vaihtojärjestelmä on 
kustannustehokkaampi kuin 
tiedonostojärjestelmä ja vahvistaa 
ohjelman globaalia ulottuvuutta, jos sen 
perustana ovat tasapuolisiin 
toimintaedellytyksiin pohjautuvat tietojen 
jakamista koskevat periaatteet.

Or. en

Perustelu

Tiedonvaihdon olisi perustuttava samoihin tasapuolisiin toimintaedellytyksiin eli 
vaihdettavien tietojen olisi vastattava laadultaan Copernicus-tietoja. Laadultaan parempien 
tietojen vaihto voi merkitä uhkaa eurooppalaiselle teollisuudelle.
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Tarkistus 63
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiolla olisi oltava yleisvastuu 
Copernicus-ohjelmasta. Komission olisi 
määriteltävä ohjelman prioriteetit ja 
tavoitteet ja varmistettava sen yleinen 
koordinointi ja valvonta.

(16) Komissiolla olisi oltava yleisvastuu 
Copernicus-ohjelmasta. Komission olisi 
määriteltävä ohjelman prioriteetit ja 
tavoitteet ja varmistettava sen yleinen 
koordinointi ja valvonta. Sen olisi 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle hyvissä ajoin kaikki ohjelmaa 
koskevat olennaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 64
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissiolla olisi oltava yleisvastuu 
Copernicus-ohjelmasta. Komission olisi 
määriteltävä ohjelman prioriteetit ja 
tavoitteet ja varmistettava sen yleinen 
koordinointi ja valvonta.

(16) Komissiolla olisi oltava yleisvastuu 
Copernicus-ohjelmasta. Komission olisi 
määriteltävä koordinoidusti kaikkien 
asianomaisten toimijoiden kanssa 
ohjelman prioriteetit ja tavoitteet ja 
varmistettava sen yleinen koordinointi ja 
valvonta.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki 
tuotantoketjun toimijat sekä datan ja informaation käyttäjät osallistuvat siihen aktiivisesti, 
tasapuolisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Tarkistus 65
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kun otetaan huomioon Copernicus-
ohjelman yhteistyökumppanuusulottuvuus 
ja jotta vältettäisiin teknisen 
asiantuntemuksen päällekkäisyys, 
ohjelman täytäntöönpano olisi siirrettävä 
tahoille, joilla on asianmukainen tekninen 
ja ammatillinen kapasiteetti.

(17) Kun otetaan huomioon Copernicus-
ohjelman yhteistyökumppanuusulottuvuus 
ja jotta vältettäisiin teknisen 
asiantuntemuksen päällekkäisyys, 
ohjelman täytäntöönpano olisi siirrettävä 
tahoille, joilla on asianmukainen tekninen 
ja ammatillinen kapasiteetti. Satelliittien 
tekniseen valvontaan ja koordinointiin 
olisi käytettävä olemassa olevia 
infrastruktuureja, kuten Galileon 
valvontakeskuksia.

Or. de

Tarkistus 66
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Euroopan GNSS-virasto (GSA) 
perustettiin jo vuonna 2004. Se hoitaa 
erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät 
eurooppalaisiin satelliittivälitteisiin 
paikannus- ja navigointiohjelmiin, kuten 
Galileo ja EGNOS. Jotta voitaisiin 
hyödyntää Galileon ja Copernicuksen 
välisiä synergiaetuja mahdollisimman 
laajalti, Euroopan komission olisi 
yhteistyössä Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden kanssa arvioitava, 
millainen asema GSA:lla tulee olemaan 
Copernicus-ohjelman täytäntöönpanossa 
tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä 
maanseurannan osaamiskeskusten 
kanssa.
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Or. de

Tarkistus 67
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Copernicus-ohjelman 
täytäntöönpanossa komissio voi – kun se 
on perusteltua toimen erityisluonteen ja 
unionin elimen erityisasiantuntemuksen 
vuoksi – tukeutua toimivaltaisiin unionin 
virastoihin, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan ympäristökeskus (EEA), 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtiva virasto (FRONTEX), Euroopan 
meriturvallisuusvirasto (EMSA) sekä 
Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC), 
tai muihin asianmukaisiin elimiin, joille 
tehtävät voidaan siirtää unionin yleiseen 
talousarvioon12 sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
mukaisesti. Unionin elimen valinnassa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tehtävien antamisesta syntyvä 
kustannustehokkuus ja vaikutus kyseisen 
elimen hallintorakenteeseen ja sen 
taloudellisiin ja henkilöresursseihin.

(18) Copernicus-ohjelman 
täytäntöönpanossa komissio voi – kun se 
on perusteltua toimen erityisluonteen ja 
unionin elimen erityisasiantuntemuksen 
vuoksi – tukeutua toimivaltaisiin unionin 
virastoihin, jollaisia ovat esimerkiksi 
Euroopan ympäristökeskus (EEA), 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtiva virasto (FRONTEX), Euroopan 
meriturvallisuusvirasto (EMSA), 
Euroopan GNSS-virasto (GSA) sekä
Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSC), 
tai muihin asianmukaisiin elimiin, joille 
tehtävät voidaan siirtää unionin yleiseen 
talousarvioon12 sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
mukaisesti. Unionin elimen valinnassa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tehtävien antamisesta syntyvä 
kustannustehokkuus ja vaikutus kyseisen 
elimen hallintorakenteeseen ja sen 
taloudellisiin ja henkilöresursseihin.

__________________ __________________
12 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 12 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. de
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Tarkistus 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kilpailukykyisen palvelualan 
tukemista koskevan tavoitteen 
täyttämiseksi palvelujen tuottamisesta 
vastaavien elinten olisi avattava niiden 
tehtäväksi annetut toiminnot kilpailulle 
asianmukaisella tasolla ja julkisia 
hankintoja koskevien unionin 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tehtävien päällekkäisyyden 
välttämiseksi, nykyisten rakenteiden ja
niiden asiantuntemuksen tehokkaan 
käytön varmistamiseksi ja synergiaetujen 
takaamiseksi komission olisi annettava 
tietyt Copernicus-ohjelman osatekijät 
EU:n erillisvirastojen ja muiden elinten 
kuten Euroopan ympäristökeskuksen ja 
Euroopan GNSS-viraston hoidettaviksi.

Or. en
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Tarkistus 70
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta Copernicus-ohjelman tavoite 
voitaisiin saavuttaa kestävällä tavalla, on 
tarpeen koordinoida Copernicus-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 
seurantakapasiteetti, joka vastaa käyttäjien 
tarpeita. Tähän liittyen komitean olisi 
autettava komissiota huolehtimaan unionin, 
jäsenvaltioiden ja hallitusten välisten 
järjestöjen Copernicus-panostusten 
koordinoinnista hyödyntämällä parhaalla 
mahdollisella tavalla nykyistä kapasiteettia 
ja määrittelemällä sellaiset puutteet, joihin 
on tarpeen puuttua unionin tasolla. Sen 
olisi myös avustettava komissiota 
Copernicus-ohjelman yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon seurannassa.

(19) Jotta Copernicus-ohjelman tavoite 
voitaisiin saavuttaa kestävällä tavalla, on 
tarpeen koordinoida Copernicus-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 
seurantakapasiteetti, joka vastaa käyttäjien 
tarpeita. Tähän liittyen komitean olisi 
autettava komissiota huolehtimaan unionin, 
jäsenvaltioiden, hallitusten ja yritysten 
välisten järjestöjen Copernicus-panostusten 
koordinoinnista hyödyntämällä parhaalla 
mahdollisella tavalla nykyistä kapasiteettia 
ja määrittelemällä sellaiset puutteet, joihin 
on tarpeen puuttua unionin tasolla. Sen 
olisi myös avustettava komissiota 
Copernicus-ohjelman yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon seurannassa.

Or. fr

Perustelu

Yrityksien aktiivisen roolin vahvistaminen sisältyy jo esittelijän ehdotuksiin. Tässä on kyse sen 
korostamisesta kautta koko asiakirjan.

Tarkistus 71
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta Copernicus-ohjelman tavoite 
voitaisiin saavuttaa kestävällä tavalla, on 
tarpeen koordinoida Copernicus-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 

(19) Jotta Copernicus-ohjelman tavoite 
voitaisiin saavuttaa kestävällä tavalla, on 
tarpeen koordinoida Copernicus-toimintaan 
osallistuvien eri kumppanien toimia sekä 
kehittää, perustaa ja tarjota palvelu- ja 
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seurantakapasiteetti, joka vastaa käyttäjien 
tarpeita. Tähän liittyen komitean olisi 
autettava komissiota huolehtimaan unionin, 
jäsenvaltioiden ja hallitusten välisten 
järjestöjen Copernicus-panostusten 
koordinoinnista hyödyntämällä parhaalla 
mahdollisella tavalla nykyistä kapasiteettia 
ja määrittelemällä sellaiset puutteet, joihin 
on tarpeen puuttua unionin tasolla. Sen 
olisi myös avustettava komissiota 
Copernicus-ohjelman yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon seurannassa.

seurantakapasiteetti, joka vastaa käyttäjien 
tarpeita. Tähän liittyen komitean olisi 
autettava komissiota huolehtimaan unionin, 
jäsenvaltioiden, yksityisen sektorin ja 
hallitusten välisten järjestöjen Copernicus-
panostusten koordinoinnista hyödyntämällä 
parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä 
kapasiteettia ja määrittelemällä sellaiset 
puutteet, joihin on tarpeen puuttua unionin 
tasolla. Sen olisi myös avustettava 
komissiota Copernicus-ohjelman 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
seurannassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelman olisi oltava julkisia 
hankintoja koskevan unionin 
lainsäädännön mukainen ja sillä olisi 
ennen kaikkea pyrittävä saamaan rahalle 
vastinetta, hallitsemaan kustannukset ja 
minimoimaan riskit sekä parantamaan 
tehokkuutta ja vähentämään riippuvuutta 
yksittäisistä toimittajista. Kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi oltava tavoitteena 
vapaa osallistuminen ja terve kilpailu 
koko teollisessa hankintaketjussa sekä 
osallistumismahdollisuuksien 
tasapainoinen tarjonta teollisuudelle 
kaikilla tasoilla, mukaan lukien erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) ja muut kuin suuret 
järjestelmäintegraattorit. Olisi vältettävä 
mahdollista määräävän aseman 
väärinkäyttöä tai pitkäaikaista 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista, 
koska se nostaisi tarjottavien palvelujen 
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hintaa ja vaarantaisi ohjelman 
kestävyyden pitkällä aikavälillä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Kannustamalla tarjoajia 
käyttämään alihankintaa voidaan edistää 
teollisuuden tasapainoista osallistumista 
kaikilla tasoilla kaikissa jäsenvaltioissa, 
välttää mahdollista määräävän aseman 
väärinkäyttöä tai pitkäaikaista 
riippuvuutta yksittäisistä toimittajista ja 
hyödyntää aiempia julkisen sektorin 
hankintoja sekä alan kokemuksia ja 
osaamista. Vähintään 40 prosenttia 
toimien kokonaisarvosta olisi 
mahdollisuuksien mukaan teetettävä 
alihankintoina kilpailutuksen perusteella 
eri tasoilla.

Or. en

Tarkistus 74
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos Copernicus-datan ja -informaation 
tai kolmannen osapuolen datan ja 
informaation saanti tai käyttö saattaa 
vaarantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden 

(22) Jos Copernicus-datan ja -informaation 
saanti tai käyttö saattaa vaarantaa unionin 
ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden, 
komissio rajoittaa niiden saatavuutta tai 
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turvallisuuden tai uhata niiden 
ulkosuhteita, komissio rajoittaa niiden 
saatavuutta tai myönnettyjä lisenssejä.

myönnettyjä lisenssejä.

Or. en

Tarkistus 75
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Voidakseen lisätä Copernicuksen 
arvoa käyttäjien kannalta komission apuna 
olisi oltava väli- ja loppukäyttäjien 
edustajia, jäsenvaltioiden asiantuntijoita, 
myös asianmukaisista kansallisista 
virastoista, tai riippumattomia 
asiantuntijoita.

(25) Voidakseen lisätä Copernicuksen 
arvoa käyttäjien kannalta komission apuna 
olisi oltava asialle omistautunut elin 
(’käyttäjäfoorumi’), johon kuuluu väli- ja 
loppukäyttäjien edustajia, jäsenvaltioiden 
asiantuntijoita, myös asianmukaisista 
kansallisista virastoista, ja riippumattomia 
asiantuntijoita. Muita asiaankuuluvia 
sidosryhmiä voidaan kutsua 
osallistumaan työskentelyyn 
tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 76
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voidaan ottaa huomioon 
mahdolliset turvallisuusriskit sekä 
kaistanleveyksiin liittyvät ja muut tekniset 
rajoitukset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on 
kyse operationaalisiin palveluihin 

(28) Jotta voidaan ottaa huomioon 
mahdolliset turvallisuusriskit sekä 
kaistanleveyksiin liittyvät ja muut tekniset 
rajoitukset, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siltä osin kuin on 
kyse operationaalisiin palveluihin 
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tarvittavista tietovaatimuksista, 
Copernicus-datan ja -informaation 
käyttömahdollisuuksia, rekisteröintiä ja 
käyttöä koskevista ehdoista ja 
menettelyistä, Copernicus-ohjelmaan 
kuulumattomille vastaanottoasemille 
siirrettyjen satelliittitietojen siirtoa ja 
käyttöä sekä Copernicus-datan ja 
-informaation arkistointia koskevista 
ehdoista ja menettelyistä, Copernicus-
tietojärjestelmän häiriöiden ehkäisemiseksi 
tarvittavista erityisistä teknisistä 
kriteereistä ja Copernicus-datan ja 
-informaation jakelun rajoittamista 
koskevista kriteereistä eturistiriitojen tai 
turvallisuusnäkökohtien vuoksi sekä 
turvallisuusarvioinnin toimivuutta 
koskevista kriteereistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

tarvittavista tietovaatimuksista, 
Copernicus-datan ja -informaation 
käyttömahdollisuuksia, rekisteröintiä ja 
käyttöä koskevista ehdoista ja 
menettelyistä, Copernicus-ohjelmaan 
kuulumattomille vastaanottoasemille 
siirrettyjen satelliittitietojen siirtoa ja 
käyttöä sekä Copernicus-datan ja 
-informaation arkistointia koskevista 
ehdoista ja menettelyistä, Copernicus-
tietojärjestelmän häiriöiden ehkäisemiseksi 
tarvittavista erityisistä teknisistä 
kriteereistä ja Copernicus-datan ja 
-informaation jakelun rajoittamista 
koskevista kriteereistä eturistiriitojen tai 
turvallisuusnäkökohtien vuoksi sekä 
turvallisuusarvioinnin toimivuutta 
koskevista kriteereistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla sekä 
käyttäjien ja teollisuuden edustajien 
tasolla. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki 
tuotantoketjun toimijat sekä datan ja informaation käyttäjät osallistuvat siihen aktiivisesti, 
tasapuolisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Tarkistus 77
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 78
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan kasvua edistävää Eurooppa 2020 
-strategiaa edistämällä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun tavoitteita; 
edistetään etenkin talouden vakautta ja 
kasvua vauhdittamalla kaupallisten 
sovellusten kehittämistä.

b) tuetaan kasvua edistävää Eurooppa 2020 
-strategiaa edistämällä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun tavoitteita; 
edistetään etenkin talouden vakautta ja 
kasvua vauhdittamalla vapaata 
tiedonvaihtoa ja kaupallisten sovellusten 
kehittämistä.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistetään vahvan, tasapainoisen ja 
kilpailukykyisen avaruusteollisuuden ja 
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avaruuspalvelujen kehittämistä kaikkialla 
EU:ssa ja parannetaan eurooppalaisten 
yritysten mahdollisuuksia kehittää ja 
tarjota innovatiivisia 
maanseurantajärjestelmiä ja -palveluja.

Or. en

Tarkistus 80
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistetään vahvan ja kilpailukykyisen 
Euroopan avaruusteollisuuden 
kehittämistä ja maksimoidaan 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuudet 
kehittää ja tarjota innovatiivisia 
maanseurantajärjestelmiä ja -palveluja.

Or. en

Tarkistus 81
Vladimír Remek

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistetään vahvan ja kilpailukykyisen 
Euroopan avaruusteollisuuden 
kehittämistä ja maksimoidaan 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuudet 
kehittää ja tarjota innovatiivisia 
maanseurantajärjestelmiä ja -palveluja.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan ohjelman teollisuuspoliittisia tavoitteita ja ympäristöllisten 
seurantavaatimusten mukaan ohjautuvista investoinneista saatavaa merkittävää hyötyä.

Tarkistus 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

b a) luodaan perusta kilpailukykyisen 
avaruusteollisuuden ja kilpailukykyisten 
palvelujen kehittämiselle kaikkialla 
Euroopan unionissa.

Or. es

Tarkistus 83
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b b) varmistetaan ympäristötiedon sekä 
maanseuranta- ja 
geoinformaatiopalveluihin liittyvän 
keskeisen tekniikan riippumaton saanti ja 
sen myötä unionin päätöksenteon ja 
toiminnan riippumattomuus.

Or. en
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Tarkistus 84
Vladimír Remek

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

Komission teksti Tarkistus

b b) varmistetaan ympäristötiedon sekä 
maanseuranta- ja 
geoinformaatiopalveluihin liittyvän 
keskeisen tekniikan riippumaton saanti ja 
sen myötä unionin päätöksenteon ja 
toiminnan riippumattomuus.

Or. en

Tarkistus 85
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Täsmentäminen.
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Tarkistus 86
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla. Niitä ovat ennen 
kaikkea viranomaiset, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset, jalostusteollisuus, 
erityisesti pk-yritykset ja asiakkaat 
toimintaketjun myöhemmässä vaiheessa. 

Or. de

Perustelu

Eri käyttäjäryhmien täsmentäminen.

Tarkistus 87
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, sekä tutkimustiedon 
käyttäjiä eli yliopistoja ja muita 
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tutkimuslaitoksia, kaupallisia ja yksityisiä 
käyttäjiä sekä kaikkia muita kolmansia 
osapuolia.

Or. en

Tarkistus 88
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, samoin kuin 
yliopistoja tai kaikkia muita 
tutkimuselimiä, kaupallisia ja yksityisiä 
käyttäjiä sekä kaikkia muita osapuolia.

Or. fr

Tarkistus 89
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitetuilla aloilla. tarkoitetuilla aloilla. Käyttäjäyhteisöihin 
voidaan lukea myös julkiset tieteelliset ja 
koulutusorganisaatiot edellyttäen, että ne 
hyväksytään tapauskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 90
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, sekä yliopistoja ja 
muita tutkimuslaitoksia, kaupallisia ja 
yksityisiä käyttäjiä sekä kaikkia muita 
kolmansia osapuolia.

Or. en

Perustelu

On odotettavissa, että yliopistot ja tutkimuslaitokset käyttävät Copernicus-dataa ja -palveluja 
ja että myös yksityiset yritykset käyttävät niitä toimintaketjun loppupään palvelujen 
tuottamiseen. On siis erittäin tärkeää, että yksityisen sektorin ja tutkimuslaitosten tarpeet 
otetaan huomioon määriteltäessä dataa ja palveluja koskevia teknisiä eritelmiä ja 
vaatimuksia. Tutkimuslaitokset, yliopistot ja kaupalliset käyttäjät on sen vuoksi välttämätöntä 
lukea Copernicus-käyttäjäyhteisöön kuuluviksi.
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Tarkistus 91
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisilla 
Copernicus-käyttäjäyhteisöillä tarkoitetaan 
eurooppalaisia valtakunnallisia, alueellisia 
tai paikallisia elimiä, joille on uskottu 
julkisen palvelun tai politiikan määrittely, 
täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta 
tai seuranta 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla aloilla, sekä tutkimustiedon 
käyttäjiä eli yliopistoja ja muita 
tutkimuslaitoksia ja kaupallisia ja 
yksityisiä käyttäjiä.

Or. en

Perustelu

EU odottaa, että teollisuus ja pk-yritykset ottavat Copernicus-datan ja -palvelut käyttöön 
tuottaakseen korkealuokkaisia toimintaketjun loppupään palveluja. On ehdottoman tärkeää, 
että niiden tarpeet otetaan huomioon määriteltäessä dataa ja palveluja koskevia teknisiä 
vaatimuksia. 

Tarkistus 92
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saataville asetettu data ja informaatio 
ympäristöä, pelastuspalvelua ja 
turvallisuutta koskevien palvelutason 
toimitusvaatimusten mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 93
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) asianomaisen 
avaruusinfrastruktuurin toteuttaminen 
käytettävien satelliittien ja tuotettavien 
tietojen osalta;

Or. en

Tarkistus 94
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Copernicus-datan käyttö unionin 
toimielimissä ja muissa elimissä, 
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 
viranomaisissa, tutkimuslaitoksissa ja 
yksityisissä sekä kansainvälisissä 
organisaatioissa ja yksityisissä laitoksissa, 
käyttäjäkunnan laajeneminen, 
käyttäjätyytyväisyys sekä unionin 
kansalaisten saama hyöty;

Or. en

Tarkistus 95
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin kilpailukykyisen 
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avaruusteollisuuden ja vahvan 
kumppanuuden kehittäminen 
avaruusteollisuuden yrityksien kanssa 
innovoinnin, työllisyyden ja kasvun 
edistämiseksi;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan esittelijän laatima tavoite ja syvennetään sitä kumppanuutta ja 
työllisyyttä koskevien ulottuvuuksien korostamiseksi.

Tarkistus 96
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) avaruusinfrastruktuurin 
toteuttaminen käytettävien satelliittien ja 
tuotettavien tietojen osalta ottaen 
huomioon käytettävissä olevat 
määrärahat;

Or. en

Perustelu

Koska ”avaruusinfrastruktuurin” laajuutta ei määritellä asetuksessa, on vaikeaa arvioida sen 
”toteuttamista”. Lisäksi pitkäaikaissuunnitelmassa vaadittua ESAn laatimaa talousarviota on 
supistettu eikä tarkistettua versiota ole julkistettu talousarvion supistamisen jälkeen.

Tarkistus 97
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Copernicus-ohjelman on tarjottava 
itsenäisestä unionin 

2. Copernicus-ohjelman on tarjottava 
itsenäisestä unionin 
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maanseurantakapasiteetista saatavien 
avaruudesta suoritettavan seurannan 
tulosten kestävä ja luotettava saanti ja 
hyödynnettävä olemassa olevia resursseja 
ja valmiuksia ja täydennettävä niitä tarpeen 
mukaan. Tätä tavoitetta mitataan 
avaruusinfrastruktuurin toteutuksen tason 
perusteella ottaen huomioon käyttöön 
otetut satelliitit ja niiden tuottamat tiedot.

maanseurantakapasiteetista saatavien 
avaruudesta suoritettavan seurannan 
tulosten kestävä ja luotettava saanti sekä 
yhdenmukaiset tekniset säännöt ja 
hyödynnettävä olemassa olevia ja tulevia 
resursseja ja valmiuksia ja täydennettävä 
niitä tarpeen mukaan. Tätä tavoitetta 
mitataan avaruusinfrastruktuurin 
toteutuksen tason perusteella ottaen 
huomioon käyttöön otetut satelliitit ja 
niiden tuottamat tiedot.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Palveluilla ei saa olla 
tärkeysjärjestystä. Palveluja tuotetaan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti noudattaen voimassa olevia 
kansallisia valtuuksia kaikilta osin. 
Niiden on sen vuoksi oltava hajautettuja, 
toteuttamiskelpoisia ja 
kustannustehokkaita. Niiden avulla 
yhdistetään tarpeen mukaan unionin 
tasolla olemassa olevat avaruus-, in situ-
ja viitetiedot ja kapasiteetti 
päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Meriympäristön seurantapalveluilla 
tarjotaan tietoa valtamerien ja merien 
ekosysteemien tilasta ja dynamiikasta sekä 
maailman valtamerillä että Euroopan 
alueilla.

b) Meriympäristön seurantapalveluilla 
tarjotaan tietoa valtamerien ja merien 
ekosysteemien tilasta ja dynamiikasta sekä 
maailman valtamerillä ja napa-alueilla että 
Euroopan alueilla.

Or. en

Tarkistus 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

c) Maakartoituspalveluilla tarjotaan tietoa 
biodiversiteetin, maaperän, vesien, metsien 
ja luonnonvarojen ympäristönseurannan 
tueksi maailmanlaajuiselta tasolta 
paikallistasolle sekä ympäristö-, 
maatalous-, kehitys-, energia-, 
kaupunkisuunnittelu-, infrastruktuuri- ja 
liikennepolitiikan yleistä täytäntöönpanoa 
varten.

c) Maakartoituspalveluilla tarjotaan tietoa 
biodiversiteetin, maaperän, vesien, 
kryosfäärin, metsien ja luonnonvarojen 
ympäristönseurannan tueksi 
maailmanlaajuiselta tasolta paikallistasolle 
sekä ympäristö-, maatalous-, kehitys-, 
energia-, kaupunkisuunnittelu-, 
infrastruktuuri- ja liikennepolitiikan yleistä 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 101
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy, määrittelee ja 
tarvittaessa ajantasaistaa pitkän aikavälin 
suunnitelman, joka käsittää 4 artiklan 
1 kohdan mukaisia palveluja koskevat 
yksityiskohtaiset tekniset vastuualueet. 
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Suunnitelma hyväksytään 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Kun 
komitea on hyväksynyt pitkän aikavälin
suunnitelman, komissio käyttää sitä 
tarpeen mukaan perustana vuotuisen 
työohjelmansa mukaiselle määrärahojen 
kohdentamiselle.

Or. en

Tarkistus 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Copernicus-ohjelman avaruuskomponentti 
tarjoaa avaruudesta suoritettavaa seurantaa 
2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja se palvelee pääasiassa 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
operationaalisia palveluja. Copernicus-
ohjelman avaruuskomponentti sisältää 
seuraavat toimet:

Copernicus-ohjelman avaruuskomponentti 
tarjoaa avaruudesta suoritettavaa seurantaa 
2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja se palvelee pääasiassa 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
operationaalisia palveluja. Euroopan 
GNSS-virasto osallistuu avaruus- ja 
palvelukomponentin kehittämiseen. 
Copernicus-ohjelman avaruuskomponentti 
sisältää seuraavat toimet:

Or. en

Tarkistus 103
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Copernicus-avaruusinfrastruktuurin
toiminta, myös satelliittien toimeksiannot, 
satelliittien seuranta ja valvonta, tietojen 
vastaanotto, käsittely, arkistointi ja jakelu 

– asianomaisten Copernicus-hankkeiden 
loppuunsaattaminen, ylläpito ja toiminta, 
myös satelliittien toimeksiannot, 
satelliittien seuranta ja valvonta, tietojen 
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sekä jatkuva kalibrointi ja validointi; vastaanotto, käsittely, arkistointi ja jakelu 
sekä jatkuva kalibrointi ja validointi;

Or. en

Tarkistus 104
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Copernicus-avaruusinfrastruktuurin
toiminta, myös satelliittien toimeksiannot, 
satelliittien seuranta ja valvonta, tietojen 
vastaanotto, käsittely, arkistointi ja jakelu 
sekä jatkuva kalibrointi ja validointi;

– asianomaisten Copernicus-hankkeiden 
loppuunsaattaminen, ylläpito ja toiminta, 
myös satelliittien toimeksiannot, 
satelliittien seuranta ja valvonta, tietojen 
vastaanotto, käsittely, arkistointi ja jakelu 
sekä jatkuva kalibrointi ja validointi;

Or. en

Tarkistus 105
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Copernicus-avaruusinfrastruktuuria
täydentävien kolmannen osapuolen 
avaruustutkimushankkeita koskevan 
tiedon tarjoaminen, arkistointi ja jakelu;

– asianomaisia tutkimushankkeita 
koskevaa tietoa täydentävän osallistuvia 
tutkimushankkeita koskevan tiedon 
tarjoaminen, arkistointi ja jakelu;

Or. en

Tarkistus 106
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– seurannassa olevien aukkojen 
yksilöiminen ja uusien 
avaruustutkimushankkeiden eritelmät 
käyttäjien vaatimusten perusteella

– seurannassa olevien aukkojen 
yksilöiminen ja uusien 
avaruustutkimushankkeiden eritelmät 
käyttäjien vaatimusten sekä olemassa 
olevan tai suunnitellun 
avaruusinfrastruktuurin perusteella

Or. en

Tarkistus 107
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

seurannassa olevien aukkojen yksilöiminen 
ja uusien avaruustutkimushankkeiden 
eritelmät käyttäjien vaatimusten perusteella

seurannassa olevien aukkojen yksilöiminen 
ja uusien avaruustutkimushankkeiden 
eritelmät käyttäjien vahvistettujen 
vaatimusten perusteella

Or. en

Perustelu

Käyttäjien vaatimukset eivät saisi olla epämääräisiä. Niiden olisi oltava täsmällisiä ja ne olisi 
sen vuoksi vahvistettava Euroopan komission perustaman muodollisen prosessin avulla ennen 
ESAlle toimittamista.

Tarkistus 108
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Copernicus-avaruuskomponentin 
nykyaikaistamiseen ja täydentämiseen 
tähtäävä kehitystyö, mukaan luettuna 

Copernicus-avaruuskomponentin 
nykyaikaistamiseen ja täydentämiseen 
tähtäävä kehitystyö, mukaan luettuna 
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avaruusinfrastuktuurin uusien elementtien 
suunnittelu ja hankinta.

avaruusinfrastuktuurin vuodesta 2025 
alkaen käyttöön otettavien uusien, 
vahvistettujen elementtien suunnittelu ja 
hankinta.

Or. en

Tarkistus 109
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Copernicus-avaruuskomponentin 
nykyaikaistamiseen ja täydentämiseen 
tähtäävä kehitystyö, mukaan luettuna 
avaruusinfrastuktuurin uusien elementtien 
suunnittelu ja hankinta.

Copernicus-avaruuskomponentin 
nykyaikaistamiseen ja täydentämiseen 
tähtäävä kehitystyö, mukaan luettuna 
avaruusinfrastuktuurin vuoden 2025 
jälkeen käyttöön otettavien uusien 
elementtien suunnittelu ja hankinta.

Or. en

Tarkistus 110
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Edistetään satelliittien suojaamista 
törmäysriskiä vastaan.

c) Edistetään satelliittien suojaamista 
törmäysriskiä vastaan panemalla 
täytäntöön avaruusvalvonnan ja 
-seurannan tukiohjelman perustamisesta 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös (XXX).

Or. en
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Tarkistus 111
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy työohjelman asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 84 artiklan 
mukaisesti. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän 
asetuksen 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio hyväksyy myös työohjelman 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
84 artiklan mukaisesti. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään tämän 
asetuksen 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio hyväksyy myös 
pitkän aikavälin suunnitelman ja pitää 
sitä yllä.

Or. en

Tarkistus 112
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on yleisvastuu Copernicus-
ohjelmasta. Se määrittää ohjelman 
prioriteetit ja tavoitteet ja valvoo sen 
täytäntöönpanoa, etenkin kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta. 

1. Komissiolla on yleisvastuu Copernicus-
ohjelmasta. Se määrittää ohjelman 
prioriteetit ja tavoitteet ja valvoo sen 
täytäntöönpanoa, etenkin kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta. Komissio 
antaa jäsenvaltioille ja Euroopan 
parlamentille kaikki asiaankuuluvat 
ohjelmaa koskevat tiedot vuotuisessa 
täytäntöönpanon tuloksia koskevassa 
raportissa. Se varmistaa unionin 
turvallisuusintressien suojaamisen 
16 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 113
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on yleisvastuu Copernicus-
ohjelmasta. Se määrittää ohjelman 
prioriteetit ja tavoitteet ja valvoo sen 
täytäntöönpanoa, etenkin kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta.

1. Komissiolla on yleisvastuu Copernicus-
ohjelmasta. Se määrittää ohjelman 
prioriteetit ja tavoitteet koordinoidusti 
kaikkien käyttäjien ja teollisuuden 
edustajien kanssa ja valvoo sen 
täytäntöönpanoa, etenkin kustannusten, 
aikataulun ja tulosten osalta.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki 
tuotantoketjun toimijat sekä datan ja informaation käyttäjät osallistuvat siihen aktiivisesti, 
tasapuolisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus 114
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio koordinoi jäsenvaltioiden 
panoksia, joilla tähdätään palvelujen 
operationaaliseen toteuttamiseen ja 
seurantainfrastruktuureista saatavien 
tietojen, joita tarvitaan palvelujen 
toteuttamiseen, pitkän aikavälin 
saatavuuteen.

3. Komissio koordinoi jäsenvaltioiden 
panoksia, joilla tähdätään palvelujen 
operationaaliseen toteuttamiseen ja 
julkisista ja yksityisistä 
seurantainfrastruktuureista saatavien 
tietojen, joita tarvitaan nykyisten ja 
tulevien palvelujen toteuttamiseen, pitkän 
aikavälin saatavuuteen. Tätä tarkoitusta 
varten komissio käyttää laatimaansa 
monivuotista hankintasuunnitelmaa, 
jossa osoitetaan kullekin hankintaluokalle 
kiinteä osuus osallistuville 
tutkimushankkeille varatusta 
kokonaisrahoituksesta, ja pitää yllä 
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kilpailuympäristöä kussakin luokassa.

Or. en

Tarkistus 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tukee Copernicus-
palvelujen jatkuvaa kehittämistä. 
Euroopan GNSS-viraston tehtäväksi 
annetaan kyseisten palvelujen 
kehittämisen koordinointi.

Or. en

Tarkistus 116
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki 
tuotantoketjun toimijat sekä datan ja informaation käyttäjät osallistuvat siihen aktiivisesti, 
tasapuolisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja jäsenvaltioille hyvissä 
ajoin kaikki ohjelmaa koskevat olennaiset 
tiedot, jotka liittyvät etenkin riskien 
hallintaan, kokonaiskustannuksiin, 
kunkin Copernicus-infrastruktuuriin 
kuuluvan merkittävän osan vuosittaisiin 
käyttökustannuksiin, aikatauluun ja 
tuloksiin, sekä julkisia hankintoja 
koskevat tiedot. Tietojen on oltava 
Copernicus-komitean käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 118
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja jäsenvaltioille hyvissä 
ajoin kaikki ohjelmaa koskevat olennaiset 
tiedot, jotka liittyvät etenkin riskien 
hallintaan, kustannuksiin, aikatauluun ja 
tuloksiin.

Or. en

Tarkistus 119
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio varmistaa, että yksityisen 
sektorin panokset Copernicus-ohjelman 
yleistavoitteiden täyttämiseksi otetaan 
kaikilta osin huomioon.

Or. en

Tarkistus 120
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Euroopan avaruusjärjestön tehtävät
1. Komissio tekee asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti ESAn 
kanssa tehtävien siirtoa koskevan 
sopimuksen, jossa määrätään komission 
ESAlle siirtämiä tehtäviä koskevista 
yleisistä ehdoista liittyen seuraaviin 
seikkoihin:
a) Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin rakenne, 
kehittäminen ja hankinnat;
b) avaruuskomponentin 
järjestelmäarkkitehtuurin määrittely 
käyttäjien vaatimusten perusteella;
c) saatujen varojen hoito;
d) seuranta- ja valvontamenettelyt;.
e) asianomaisten tutkimushankkeiden 
toteuttamiseen liittyvän hankintaprosessin 
antaminen sopivan tahon tehtäväksi, 
lukuun ottamatta EUMETSATin 
toteuttamia hankkeita.
ESA toimii varainhoitoasetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
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mukaisesti hankintaviranomaisena 
Copernicus-avaruuskomponentin 
kehittämisen yhteydessä. ESAlla on 
tällöin valta tehdä sen tehtäväksi 
siirrettyjen hankintatehtävien 
täytäntöönpanoa ja koordinointia 
koskevia päätöksiä.
Tällainen tehtävien siirtoa koskeva 
sopimus välitetään Copernicus-komitealle 
kuulemista varten sekä Euroopan 
parlamentille.
ESA antaa komissiolle järjestelmällistä 
tietoa suunnitelmista, kustannuksista ja 
aikatauluista, ja se osoittaa korjaavat 
toimet, jotka toteutetaan, jos 
suunniteltujen talousarvioiden, toiminnan 
ja aikataulun välillä on ristiriitoja.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 121
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
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Euroopan avaruusjärjestön tehtävät
1. Komissio tekee asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaisesti ESAn 
kanssa tehtävien siirtoa koskevan 
sopimuksen, jossa määrätään komission 
ESAlle siirtämiä tehtäviä koskevista 
yleisistä ehdoista liittyen seuraaviin 
seikkoihin:
a) Copernicus-ohjelman 
avaruuskomponentin rakenne, 
kehittäminen ja hankinnat;
b) avaruuskomponentin 
järjestelmäarkkitehtuurin määrittely 
käyttäjien vaatimusten perusteella;
c) saatujen varojen hoito;
d) seuranta- ja valvontamenettelyt.
e) Sentinel-satelliitteihin liittyvien 
toimintojen pätevälle ja 
kustannustehokkaasti toimivalle 
toiminnanharjoittajalle siirtämisen 
valmistelu kohtuullisen siirtymäajan 
jälkeen lukuun ottamatta EUMETSATin 
toteuttamia hankkeita.
ESA toimii asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan mukaisesti 
hankintaviranomaisena Copernicus-
avaruuskomponentin kehittämisen 
yhteydessä. ESAlla on tällöin valta tehdä 
sen tehtäväksi siirrettyjen 
hankintatehtävien täytäntöönpanoa ja 
koordinointia koskevia päätöksiä.
Tehtävien siirtoa koskeva sopimus 
välitetään Copernicus-komitealle 
kuulemista varten sekä Euroopan 
parlamentille.
ESA antaa komissiolle järjestelmällistä 
tietoa suunnitelmista, kustannuksista ja 
aikatauluista, ja se osoittaa korjaavat 
toimet, jotka toteutetaan, jos 
suunniteltujen talousarvioiden, toiminnan 
ja aikataulun välillä on ristiriitoja.

Or. de
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Perustelu

Sentinel-satelliitteihin liittyvien toimintojen hoitamisen ei asianmukaisen siirtymäajan jälkeen 
pitäisi olla ESAn pääasiallinen tutkimuslaitoksena toimimiseen liittyvä tehtävä.

Tarkistus 122
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan keskipitkien 
sääennusteiden keskus

Or. en

Tarkistus 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Or. en

Tarkistus 126
Vladimír Remek

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan GNSS-virasto (GSA).

Or. en

Perustelu

GSA:lla on todistetusti kokemusta alalta, ja sille voitaisiin antaa hallinnointitehtäviä. Tämä 
voi vaikuttaa myönteisesti EU:n talousarvioon. Paikannustietoja (Galileo) käytetään yhdessä 
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maanseurantatietoihin (Copernicus) perustuvien temaattisten tietojen kanssa. Ohjelmiiin 
liittyvien sovellusten ja palvelujen kehittäminen edellyttää valmiuksia tiiviiseen yhteistyöhön 
ja koordinointiin. Synergiaetuja voidaan hyödyntää turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä 
käyttäjälupien, suhdetoiminnan ja markkinoinnin yhteydessä ja muilla vastaavilla aloilla.

Tarkistus 127
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin elimen valinnassa on otettava 
asianmukaisesti huomioon tehtävien 
antamisesta syntyvä kustannustehokkuus ja 
vaikutus kyseisen elimen 
hallintorakenteeseen ja sen taloudellisiin ja 
henkilöresursseihin.

2. Unionin elimen valinnassa on otettava 
asianmukaisesti huomioon markkinoilla 
vallitseva tilanne sekä tehtävien 
antamisesta syntyvä kustannustehokkuus ja 
vaikutus kyseisen elimen 
hallintorakenteeseen ja sen taloudellisiin ja 
henkilöresursseihin.

Or. fr

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että julkisia toimia ei korvata yksityisillä aloitteilla, mikäli niitä on 
toteutettu, ja että taataan tiivis yhteistyö kyseisillä unionin markkinoilla läsnä olevien 
yrityksien kanssa.

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

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nämä unionin elimet avaavat niiden 
tehtäväksi annetut toiminnot kilpailulle 
julkisia hankintoja koskevien 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Palveluihin liittyviä tehtäviä 
hoitamaan voidaan valita vain EU:n 
elimiä tai kansainvälisiä järjestöjä.

Or. en

Tarkistus 130
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa osittain tai kokonaan 
5 artiklan a alakohdassa kuvattujen 
avaruuskomponentin operationaalisten 
tehtävien hoitamisen ESAlle ja Euroopan 
sääsatelliittijärjestölle (EUMETSAT).

5. Komissio voi antaa osittain tai kokonaan 
5 artiklan a alakohdassa kuvattujen 
avaruuskomponentin operationaalisten 
tehtävien hoitamisen ESAlle ja Euroopan 
sääsatelliittijärjestölle (EUMETSAT). 
ESAn tehtävänä on myös valmistella 
Copernicus-ohjelman erityishankkeiden 
(jotka eivät ole EUMETSATin operoimia) 
toiminnan siirtämistä asianmukaisiin 
yksikköihin, mukaan lukien 
ulkoistaminen yksityisille toimijoille, jotta 
optimoidaan unionin varojen käyttöä.

Or. fr
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Tarkistus 131
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa osittain tai kokonaan 
5 artiklan a alakohdassa kuvattujen 
avaruuskomponentin operationaalisten 
tehtävien hoitamisen ESAlle ja Euroopan 
sääsatelliittijärjestölle (EUMETSAT).

5. Komissio antaa osittain tai kokonaan 
5 artiklan a alakohdassa kuvattujen 
avaruuskomponentin operationaalisten 
tehtävien hoitamisen ESAlle ja Euroopan 
sääsatelliittijärjestölle (EUMETSAT) 
niiden asiantuntemuksen mukaan.

Or. en

Tarkistus 132
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan komissio arvioi 
yhteistyössä Euroopan parlamentin ja 
jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2015 
mennessä, millainen asema GSA:lla voisi 
olla Copernicus-ohjelman 
täytäntöönpanossa tulevaisuudessa 
tiiviissä yhteistyössä maanseurannan 
osaamiskeskusten kanssa.

Or. de
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Tarkistus 133
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Copernicus-data ja -informaatio on 
asetettava kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden saataville täysimääräisesti, 
avoimesti ja maksuttomasti hätätilanteita 
varten ja kehitysapuun liittyviin 
tarkoituksiin. Kaikissa muissa tapauksissa 
on noudatettava saatavuutta koskevaa 
politiikkaa, joka perustuu tietosuojaan ja 
tasapuolisen vaihtosuojan takaamiseen. 
Muita täysimääräisen, avoimen ja 
maksuttoman menettelyn rajoituksia ovat:

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan esittelijän tarkistus täsmentäen ja muotoillen uudelleen 
vastavuoroisuuteen perustuvan lähestymistavan ulottuvuutta.

Tarkistus 134
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Asianomaisia tutkimushankkeita koskevat 
tiedot ja Copernicus-informaatio on 
asetettava saataville täysimääräisesti, 
avoimesti ja maksuttomasti seuraavien 
rajoitusten mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 135
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee ja analysoi 
tämän tietopolitiikan vaikutusta unionin 
tieto- ja palvelumarkkinoihin, mukaan 
lukien kaikkien osapuolien 
täysimääräinen kuuleminen, enintään 
kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta; tarkastelu voi tarvittaessa 
johtaa tietopolitiikan tarkistamiseen.

Or. fr

Tarkistus 136
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio arvioi ja analysoi tämän 
datakonseptin vaikutusta eurooppalaisiin 
tiedonsiirto- ja palvelumarkkinoihin 
kaikkia asianomaisia osapuolia kuullen 
kahden vuoden kuluessa asetuksen 
voimaantulosta. Arviointi voi tarpeen 
mukaan johtaa datakonseptin 
muuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Copernicus-datan maksuttoman saataville asettamisen vaikutuksia ei toistaiseksi pystytä 
arvioimaan. Kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta olisi sen vuoksi tehtävä 
arviointi, jonka tulosta ei voida taata etukäteen.
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Tarkistus 137
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin tai sen jäsenvaltioiden 
turvallisuusintressit ja ulkosuhteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin tai sen jäsenvaltioiden 
turvallisuusintressit ja ulkosuhteet;

c) unionin tai sen jäsenvaltioiden 
turvallisuusintressit;

Or. en

Tarkistus 139
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Datakonseptin arviointi

Komissio toteuttaa 30 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä kuullen arvioinnin tämän 
datakonseptin vaikutuksesta 
eurooppalaisiin tiedonsiirto- ja 



AM\1007961FI.doc 57/68 PE522.817v01-00

FI

palvelumarkkinoihin. Arviointi voi 
tarvittaessa johtaa datakonseptin 
tarkistamiseen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää arvioida tällä asetuksella täytäntöönpantava datakonsepti, jotta voidaan arvioida 
sen vaikutuksia maanseurantatietojen markkinoihin.

Tarkistus 140
Vladimír Remek

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Nykyiset tietojensaantioikeudet

ESAn GMES-
avaruuskomponenttiohjelman 
osallistujamaiden nykyiset oikeudet 
Copernicus Sentinel -tietojen saantiin 
pysyvät voimassa.

Or. en

Perustelu

EU ja ESAn jäsenvaltiot ovat yhdessä rahoittaneet GMES-avaruuskomponenttiohjelmaa. 
Asetuksessa säädettäisiin ohjelman tuottamien varojen siirtämisestä EU:n omistukseen. Jotta 
varmistettaisiin, että ESAn jäsenvaltiot suostuvat tähän, niiden oikeudet tietojen saantiin olisi 
tunnustettava EU:ssa.
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Tarkistus 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asianomaiseen Copernicus-
infrastruktuuriin liittyvien 
turvallisuuskysymysten hoitaminen 
annetaan Euroopan GNSS-viraston 
tehtäväksi. Muissa tapauksissa 
turvallisuuskysymysten hoitaminen 
annetaan tarpeen mukaan viraston 
tehtäväksi.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni tai erikseen nimetty elin tai 
rahasto on kaikkien Copernicus-
ohjelmassa luotujen tai kehitettyjen 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
omistaja, ellei kolmansien osapuolten 
kanssa tehdyistä sopimuksista muuta johdu 
ja ottaen tapauksen mukaan huomioon 
olemassa olevat omistusoikeudet.

1. Unioni tai erikseen nimetty elin on 
kaikkien Copernicus-ohjelmassa luotujen 
tai kehitettyjen aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden omistaja, ellei kolmansien 
osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista 
muuta johdu ja ottaen tapauksen mukaan 
huomioon olemassa olevat 
omistusoikeudet.

Or. en
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Tarkistus 143
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komission avustaminen Käyttäjäfoorumi

Or. en

Tarkistus 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota voivat avustaa 
loppukäyttäjien edustajat, riippumattomat 
asiantuntijat, etenkin 
turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 
kuuluvien kansallisten virastojen 
edustajat, etenkin kansalliset 
avaruusvirastot, ja antaa sille tarvittavaa 
teknistä ja tieteellistä asiantuntija-apua ja 
käyttäjien palautetta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota voivat avustaa 
loppukäyttäjien edustajat, riippumattomat 
asiantuntijat, etenkin 
turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 

1. Komissiota voivat avustaa asialle 
omistautunut elin (’käyttäjäfoorumi’), 
johon kuuluu väli- ja loppukäyttäjien
edustajia, riippumattomia asiantuntijoita, 
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kuuluvien kansallisten virastojen edustajat, 
etenkin kansalliset avaruusvirastot, ja 
antaa sille tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta.

etenkin turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 
kuuluvien kansallisten virastojen edustajia, 
etenkin kansallisia avaruusvirastoja, ja 
antaa sille tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta. 
Muita sidosryhmiä voidaan kutsua 
osallistumaan toimintaan tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 146
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota voivat avustaa 
loppukäyttäjien edustajat, riippumattomat 
asiantuntijat, etenkin 
turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 
kuuluvien kansallisten virastojen edustajat, 
etenkin kansalliset avaruusvirastot, ja antaa 
sille tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta.

1. Komissiota voivat avustaa julkisten ja 
yksityisten loppukäyttäjien edustajat, 
riippumattomat asiantuntijat, etenkin 
turvallisuuskysymyksissä, teollisuuden 
edustajat ja asiaan kuuluvien kansallisten 
virastojen edustajat, etenkin 
kansalliset/alueelliset avaruusvirastot tai 
niiden yhteenliittymät, ja antaa sille 
tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta.

Or. en

Tarkistus 147
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota voivat avustaa 
loppukäyttäjien edustajat, riippumattomat 
asiantuntijat, etenkin 
turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 
kuuluvien kansallisten virastojen edustajat, 

1. Komissiota voivat avustaa 
loppukäyttäjien ja kaikkien osapuolien 
edustajat, riippumattomat asiantuntijat, 
etenkin turvallisuuskysymyksissä, ja asiaan 
kuuluvien kansallisten virastojen edustajat, 
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etenkin kansalliset avaruusvirastot, ja antaa 
sille tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta.

etenkin kansalliset avaruusvirastot, ja antaa 
sille tarvittavaa teknistä ja tieteellistä 
asiantuntija-apua ja käyttäjien palautetta.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman asianmukaisen toiminnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki 
tuotantoketjun toimijat sekä datan ja informaation käyttäjät osallistuvat siihen aktiivisesti, 
tasapuolisesti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus 148
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio huolehtii käyttäjäfoorumin 
puheenjohtajuudesta ja sen sihteeristön 
tehtävistä. Käyttäjäfoorumi vahvistaa 
työjärjestyksensä. Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Copernicus-
komitealle toimitetaan tiedoksi kaikki sen 
pöytäkirjat.

Or. en

Tarkistus 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissiota voi avustaa käyttäjien 
tarpeiden tunnistamisessa, määrittelyssä 
ja validoinnissa sekä 
käyttäjätyytyväisyyden seurannassa 
asiantuntijaryhmä (’käyttäjäfoorumi’), 
johon kuuluu Copernicus-ohjelman 
käyttäjien edustajia.
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Or. en

Tarkistus 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissiota voivat avustaa 
riippumattomat asiantuntijat Copernicus-
ohjelman soveltamisalaan liittyviltä aloilta 
sekä erilaisista sidosryhmistä, joihin 
kuuluu Copernicus-ohjelmien käyttäjien 
ja avaruusasioista vastaavien kansallisten 
elinten edustajia, ja antaa sille tarvittavaa 
teknistä ja tieteellistä asiantuntija-apua ja 
käyttäjien palautetta.

Or. en

Tarkistus 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Copernicus-komitealle on tiedotettava 
kattavasti komission saamista 
asiantuntijoiden neuvoista.

Or. en



AM\1007961FI.doc 63/68 PE522.817v01-00

FI

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

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Hankinnat

1. Komissio varmistaa hankintaprosessin 
tasapuolisuuden, kilpailuttamisen ja 
avoimuuden sekä tiedottaa 
asianmukaisesti Copernicus-komitealle 
prosessin tuloksista.
2. Tarjoajat teettävät osan sopimuksen 
kohteesta alihankintana kilpailuttamalla 
asianmukaisilla alihankintatasoilla 
etenkin pk-yrityksiä, muita kuin suuria
järjestelmäintegraattoreita ja uusia 
osallistujia.
a) Alihankinnan vähimmäisosuus on 
40 prosenttia sopimuksen 
kokonaisarvosta, jollei tästä 
poikkeaminen ole perusteltua (esim. 
kantorakettien yhteydessä).
b) Kullekin toiminnolle varattavien 
määrärahojen on oltava oikeassa 
suhteessa toimintojen tekniseen 
laajuuteen nähden, eikä toimintojen 
laajuus tai lukumäärä saa estää vapaata 
osallistumista ja tervettä kilpailua.
3. Jotta voidaan välttää määräävän 
aseman väärinkäyttöä ja riippuvuutta 
yksittäisistä toimijoista, on toteutettava 
(työosioiden laajuuteen, sopimuksen 
kestoon ja tehtävien siirtoon liittyviä) 
asianmukaisia toimenpiteitä.
4. Palvelujen tarjoajat (unioni ja 
eurooppalaiset tai kansainväliset elimet) 
toteuttavat toimintojen 
alihankintaprosessin, jossa
a) toimintojen laajuus ja lukumäärä eivät 
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estä vapaata osallistumista ja tervettä 
kilpailua ja vältetään monopoleja ja 
varmistetaan optimaalinen joustavuus 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
b) perustellaan asianmukaisesti kaikki 
työosiot, jotka teetetään sisäisesti 
avaamatta niitä ulkoiselle kilpailulle.

Or. en

Tarkistus 153
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Copernicus-komitea voi kokoontua 
erityisissä kokoonpanoissa konkreettisten 
seikkojen ja erityisesti 
turvallisuusasioiden käsittelemiseksi 
(’turvallisuuslautakunta’) sekä tämän 
asetuksen 5 artiklan mukaisesti ESAlle 
siirrettyihin tai ESAn kanssa 
koordinoitaviin tehtäviin liittyvien 
kysymysten käsittelemiseksi.
Copernicus-komitea voi päättää perustaa 
jäsenvaltioiden ja komission nimittämiä 
asiantuntijaryhmiä käsittelemään 
ohjelmaan liittyviä erityisaiheita, jotka 
koskevat etenkin 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisten palvelujen vastuulla olevia 
temaattisia aloja.

Or. en
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Tarkistus 154
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä arviointiraportin 
Copernicus-ohjelmasta rahoitettujen 
kaikkien tehtävien tavoitteiden 
saavuttamisesta; siinä on käsiteltävä niiden 
tuloksia ja vaikutuksia, Euroopan tasolla 
saatua lisäarvoa ja resurssien käytön 
tehokkuutta. Arvioinnissa on erityisesti 
tarkasteltava kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä toimenpiteiden 
panosta 2 ja 3 artiklassa kuvattuihin 
tavoitteisiin.

1. Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 
2017 mennessä arviointiraportin 
Copernicus-ohjelmasta rahoitettujen 
kaikkien tehtävien tavoitteiden 
saavuttamisesta; siinä on käsiteltävä niiden 
tuloksia ja vaikutuksia, Euroopan tasolla 
saatua lisäarvoa ja resurssien käytön 
tehokkuutta. Arvioinnissa on erityisesti 
tarkasteltava kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä toimenpiteiden 
panosta 2 ja 3 artiklassa kuvattuihin 
tavoitteisiin. Arviointiin sisällytetään 
analyysi 14 artiklan vaikutuksesta 
eurooppalaisiin data- ja 
palvelumarkkinoihin ja siihen liitetään 
tarpeen mukaan ehdotuksia tämän 
asetuksen muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 155
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii 30 päivään kesäkuuta 
2018 mennessä arviointiraportin 
Copernicus-ohjelmasta rahoitettujen 
kaikkien tehtävien tavoitteiden 
saavuttamisesta; siinä on käsiteltävä niiden 
tuloksia ja vaikutuksia, Euroopan tasolla 
saatua lisäarvoa ja resurssien käytön 
tehokkuutta. Arvioinnissa on erityisesti 
tarkasteltava kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä toimenpiteiden 

1. Komissio laatii 30 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä arviointiraportin 
Copernicus-ohjelmasta rahoitettujen 
kaikkien tehtävien tavoitteiden 
saavuttamisesta; siinä on käsiteltävä niiden 
tuloksia ja vaikutuksia, Euroopan tasolla 
saatua lisäarvoa ja resurssien käytön 
tehokkuutta. Arvioinnissa on erityisesti 
tarkasteltava kaikkien tavoitteiden jatkuvaa 
merkityksellisyyttä sekä toimenpiteiden 



PE522.817v01-00 66/68 AM\1007961FI.doc

FI

panosta 2 ja 3 artiklassa kuvattuihin 
tavoitteisiin.

panosta 2 ja 3 artiklassa kuvattuihin 
tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 156
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Väliarviointiraportti toimitetaan 
30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä. Se 
sisältää tarkan arvioinnin määrärahojen 
mahdollisesta ylittymisestä.

Or. en

Tarkistus 157
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arviointiraportissa selvitetään lisäksi, 
ovatko Copernicus-ohjelman 
organisaatiorakenne, palvelujen laajuus 
ja data- ja informaatiokonsepti 
mahdollisimman toimivat vai onko niitä 
mukautettava viimeaikaiseen kehitykseen. 
Siinä tarkastellaan myös ohjelman 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä sen 
panosta 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 22 artiklaa koskevilla tarkistuksilla on tarkoitus hyvissä ajoin ennen 
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monivuotisen rahoituskehyksen päättymistä varmistaa Copernicus-ohjelman jatkuvuus sekä 
sen mukauttaminen ja tehostaminen käyttäjäryhmien osallistumisen kautta.

Tarkistus 158
Rachida Dati

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii viimeistään [kaksi 
vuotta asiakirjan voimaantulon jälkeen] 
arviointikertomuksen Copernicus-
ohjelman data- ja informaatiopolitiikasta 
ottaen huomioon sen tulokset ja hyödyn, 
joita se tuottaa koko taloudelle, sekä 
seuraukset asiaan liittyvillä markkinoilla.

Or. fr

Perustelu

On keskeisen tärkeää valvoa Copernicus-ohjelman uuden data- ja informaatiopolitiikan 
seurauksia, jotta voidaan mahdollisimman pian arvioida vaikutuksia talouteen ja unionin 
avaruusteollisuuteen.

Tarkistus 159
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arviointiraportin tulokset otetaan 
huomioon komission ehdotuksessa 
käsiteltävänä olevan asetuksen 
muuttamisesta annettavaksi asetukseksi. 
Komissio esittää ehdotuksen 1 päivään 
tammikuuta 2020 mennessä.

Or. de



PE522.817v01-00 68/68 AM\1007961FI.doc

FI

Tarkistus 160
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee 1 kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin tiiviissä yhteistyössä toimijoiden 
kanssa, ja Copernicus-ohjelman 
käyttäjäyhteisöt tarkastelevat Copernicus-
ohjelman tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja 
sen panosta 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin. Komissio 
toimittaa näiden arvioiden tulokset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

2. Komissio tekee 1 ja 1 a kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin tiiviissä yhteistyössä 
toimijoiden kanssa. Komissio toimittaa 
näiden arvioiden tulokset Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle.

Or. de

Tarkistus 161
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Copernicus-ohjelman data- ja 
informaatiokonseptin väliarviointi 
tehdään kahden vuoden kuluessa sen 
hyväksymisestä, jotta voidaan arvioida 
konseptin vaikutus taloudellisen hyödyn 
kannalta.

Or. en


