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Pakeitimas 44
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos 
sistema (GMES) yra Žemės stebėsenos 
iniciatyva, kuriai vadovavo Sąjunga ir kuri 
buvo įgyvendinama bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis ir Europos kosmoso 
agentūra (toliau – EKA). GMES idėja 
užsimezgė 1998 m. gegužės mėn., kai 
kosmoso veiklos plėtrą vykdančios 
Europos institucijos priėmė bendrą 
deklaraciją – Baveno manifestą. Manifeste 
raginta prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą 
plėtoti aplinkos stebėsenos iš kosmoso 
paslaugas naudojantis Europoje turimais 
įgūdžiais bei technologijomis ir toliau juos 
plėtojant. 2005 m. Sąjunga priėmė 
strateginį sprendimą kurti nepriklausomus 
Europos Žemės stebėsenos pajėgumus, 
kurie būtų naudojami aplinkos ir saugumo 
sričių paslaugoms teikti8, po kurio buvo 
galiausiai priimtas 2010 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 911/2010, dėl
Europos Žemės stebėsenos programos 
(GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 
2011–2013 m.;

(1) Globali aplinkos ir saugumo stebėsenos 
sistema (GMES) yra Žemės stebėsenos 
iniciatyva, kuriai vadovavo Sąjunga ir kuri 
buvo įgyvendinama bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis ir Europos kosmoso 
agentūra (toliau – EKA). GMES idėja 
užsimezgė 1998 m. gegužės mėn., kai 
kosmoso veiklos plėtrą vykdančios 
Europos institucijos priėmė bendrą 
deklaraciją – Baveno manifestą. Manifeste 
raginta prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą 
plėtoti aplinkos stebėsenos iš kosmoso 
paslaugas naudojantis Europoje turimais 
įgūdžiais bei technologijomis ir toliau juos 
plėtojant. 2005 m. Sąjunga kartu su EKA
priėmė strateginį sprendimą kurti 
nepriklausomus Europos Žemės stebėsenos 
pajėgumus, kurie būtų naudojami aplinkos 
ir saugumo sričių paslaugoms teikti8, po 
kurio buvo galiausiai priimtas 2010 m. 
rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 911/2010 
dėl Europos Žemės stebėsenos programos 
(GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 
2011–2013 m.;

__________________ __________________
8 KOM (2005) 565 galutinis, 2005 11 10. 8 KOM (2005) 565 galutinis, 2005 11 10.
9 OL L 276, 2010 10 20. p. 1. 9 OL L 276, 2010 10 20. p. 1.

Or. en

Pagrindimas

GMES nuo pat sukūrimo buvo ES vadovaujama bendra ES ir EKA programa. Iki šiol apie 
60 proc. investicijų į kosmoso segmentą finansavo EKA.
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Pakeitimas 45
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) programa „Copernicus“ siekiama teikti 
tikslią ir patikimą informaciją, susijusią su 
aplinka ir saugumu, kuri būtų pritaikyta 
prie naudotojų poreikių ir kuria būtų 
remiamos kitos Sąjungos politikos sritys, 
visų pirma vidaus rinka, transportas, 
aplinka, energetika, civilinė sauga, 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir humanitarinė pagalba. Ji grindžiama 
esamais Europos pajėgumais ir papildoma 
naujais bendrai sukurtais įrenginiais;

(5) programa „Copernicus“ siekiama teikti 
tikslią ir patikimą su aplinka susijusią
informaciją, kuri būtų pritaikyta prie 
naudotojų poreikių ir kuria būtų remiamos 
kitos Sąjungos politikos sritys, visų pirma 
vidaus rinka, transportas, aplinka, 
energetika, civilinė sauga, 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir humanitarinė pagalba. Ji grindžiama 
esamais Europos pajėgumais ir papildoma 
naujais bendrai sukurtais įrenginiais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) programai reikėtų naudoti kuo 
daugiau valstybių narių stebėsenos iš 
kosmoso ir paslaugų pajėgumų. 
Programai taip pat reikėtų naudoti 
Europoje įgyvendinamų komercinių 
iniciatyvų pajėgumus, kartu taip pat 
padedant plėtoti Europoje perspektyvų 
komercinį kosmoso sektorių;

Or. en
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Pakeitimas 47
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) programa „Copernicus“ turėtų būti 
įgyvendinama nuosekliai su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos priemonėmis ir 
veikla, visų pirma su veikla aplinkos bei 
kovos su klimato kaita srityse, saugumo, 
asmens duomenų apsaugos, 
konkurencingumo ir inovacijų, sanglaudos, 
mokslinių tyrimų, transporto, 
konkurencijos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo sričių priemonėmis ir 
Europos globalios navigacijos palydovinių 
sistemų (GNSS) programa. Be to, 
„Copernicus“ duomenys turėtų išlikti 
suderinami su valstybių narių erdvinės 
informacijos duomenimis ir jais turėtų būti 
grindžiama erdvinės informacijos 
infrastruktūros, sukurtos 2007 m. kovo 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2007/2/EB, sukuriančia Europos 
bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą (INSPIRE), plėtra Sąjungoje. 
„Copernicus“ taip pat turėtų papildyti 
bendrosios aplinkos informacijos sistemą 
(SEIS) ir Sąjungos veiklą reagavimo į 
ekstremalias situacijas srityje;

(6) programa „Copernicus“ turėtų būti 
įgyvendinama nuosekliai su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos priemonėmis ir 
veikla, visų pirma su veikla aplinkos bei 
kovos su klimato kaita srityse, saugos, 
asmens duomenų apsaugos, 
konkurencingumo ir inovacijų, sanglaudos, 
mokslinių tyrimų, transporto, 
konkurencijos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo sričių priemonėmis ir 
Europos globalios navigacijos palydovinių 
sistemų (GNSS) programa. Be to, 
„Copernicus“ duomenys turėtų išlikti 
suderinami su valstybių narių erdvinės 
informacijos duomenimis ir jais turėtų būti 
grindžiama erdvinės informacijos 
infrastruktūros, sukurtos 2007 m. kovo 
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2007/2/EB, sukuriančia Europos 
bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą (INSPIRE), plėtra Sąjungoje. 
„Copernicus“ taip pat turėtų papildyti 
bendrosios aplinkos informacijos sistemą 
(SEIS) ir Sąjungos veiklą reagavimo į 
ekstremalias situacijas srityje;

__________________ __________________
10 OL L 108, 2007 4 25, p. 1. 10 OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kad būtų užtikrintas didžiausias 
programos „Copernicus“ veiksmingumas 
ir padidintas jos poveikis, įgyvendinant ją 
reikėtų naudotis ypatingais valstybių 
narių pajėgumais, taip pat pajėgumais, 
susijusiais su Europoje vykdomomis 
prekybos iniciatyvomis;

Or. es

Pakeitimas 49
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Be to, naudojant Europos 
palydovinę duomenų perdavimo sistemą 
(EDRS) „Copernicus“ palydovams 
„Sentinel“ bus galima sparčiau perduoti 
duomenis, o tai kiekybiniu ir kokybiniu 
aspektais sudarys geresnes sąlygas 
patenkinti vis augantį vartotojų poreikį
gauti duomenis beveik tikruoju laiku.
Praktinių paslaugų teikimas priklauso nuo 
gerai veikiančio ir saugaus „Copernicus“ 
kosmoso komponento. „Copernicus“ 
kosmoso komponentui didžiausią grėsmę 
kelia didėjanti susidūrimo su kitais 
palydovais ir kosminėmis šiukšlėmis 
rizika. Todėl programa „Copernicus“ turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
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prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

__________________ __________________
11 OL L, p. ... 11 OL L, p. ...

Or. fr

Pakeitimas 50
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso 
komponento.„Copernicus“ kosmoso 
komponentui didžiausią grėsmę kelia 
didėjanti susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Papildomai reikėtų naudoti 
Europos palydovinę duomenų perdavimo 
sistemą (angl. EDRS), kuria būtų 
sparčiau perduodami duomenys 
palydovams „Sentinel“ ir patenkinamas 
didėjantis poreikis gauti duomenis beveik 
tikruoju laiku . Praktinių paslaugų 
teikimas priklauso nuo gerai veikiančio, 
nuolat prieinamo ir saugaus „Copernicus“ 
kosmoso komponento. „Copernicus“ 
kosmoso komponentui didžiausią grėsmę 
kelia didėjanti susidūrimo su kitais 
palydovais ir kosminėmis šiukšlėmis 
rizika. Todėl programa „Copernicus“ turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;
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__________________ __________________
11 OL L [...], [...], p. [...]. 11 OL L [...], [...], p. [...].

Or. de

Pagrindimas

Europos kosmoso agentūros (EKA) ir Europos įmonių eksploatuojama EDRS, kaip viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė, užtikrina greitą didelio duomenų kiekio perdavimą 
vadinamosiomis informacijos magistralėmis kosmose. „Copernicus“ palydovai „Sentinel 1“ 
ir „Sentinel 2“ naudos šią sistemą.

Pakeitimas 51
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Be to, „Copernicus“ 
palydovams „Sentinel“ taikant Europos 
palydovinę duomenų perdavimo sistemą, 
bus paspartintas duomenų perdavimas ir 
kartu dar labiau padidintas gebėjimas 
atsižvelgti į didėjantį naudotojų poreikį 
gauti duomenis beveik tikruoju laiku.
Praktinių paslaugų teikimas priklauso nuo 
gerai veikiančio ir saugaus „Copernicus“ 
kosmoso komponento. „Copernicus“ 
kosmoso komponentui didžiausią grėsmę 
kelia didėjanti susidūrimo su kitais 
palydovais ir kosminėmis šiukšlėmis 
rizika. Todėl programa „Copernicus“ turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
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kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

__________________ __________________
11 OL L [...], [...], p. [...]. 11 OL L [...], [...], p. [...].

Or. en

Pakeitimas 52
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. „Copernicus“ palydovams 
„Sentinel“ taikant Europos palydovinę 
duomenų perdavimo sistemą, bus 
paspartintas duomenų perdavimas ir 
reaguojama į didėjantį naudotojų poreikį 
gauti duomenis beveik tikruoju laiku.
Praktinių paslaugų teikimas priklauso nuo 
gerai veikiančio ir saugaus „Copernicus“ 
kosmoso komponento. „Copernicus“ 
kosmoso komponentui didžiausią grėsmę 
kelia didėjanti susidūrimo su kitais 
palydovais ir kosminėmis šiukšlėmis 
rizika. Todėl programa „Copernicus“ turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

__________________ __________________
11 OL L [...], [...], p. [...]. 11 OL L [...], [...], p. [...].
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Or. de

Pagrindimas

Duomenų teikimas beveik tikruoju laiku labai išplės „Copernicus“ paslaugas. Svarbiausia 
čia bus Europos palydovinė duomenų perdavimo sistema.

Pakeitimas 53
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma, kartu su 
EGNOS / „Galileo“ teikiant didžiausią 
indėlį į programą, nustatytą Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

__________________ __________________
11 OL L [...], [...], p. [...]. 11 OL L [...], [...], p. [...].

Or. en
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Pakeitimas 54
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

(9) kad programa „Copernicus“ pasiektų 
savo tikslus, ji turi būti pagrįsta 
nepriklausomais Sąjungos pajėgumais 
vykdyti stebėseną iš kosmoso ir teikti 
praktines paslaugas aplinkos, civilinės ir 
bendrosios saugos srityse. Ją įgyvendinant 
taip pat turėtų būti naudojamasi turimais, 
ypač valstybių narių pateiktais, in situ
duomenimis. Praktinių paslaugų teikimas 
priklauso nuo gerai veikiančio ir saugaus 
„Copernicus“ kosmoso komponento. 
„Copernicus“ kosmoso komponentui 
didžiausią grėsmę kelia didėjanti 
susidūrimo su kitais palydovais ir 
kosminėmis šiukšlėmis rizika. Todėl 
programa „Copernicus“ turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais siekiama 
sumažinti šį pavojų, visų pirma prisidedant 
prie programos, nustatytos Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu [XXX], 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa11;

__________________ __________________
11 OL L [...], [...], p. [...]. 11 OL L [...], [...], p. [...].

Or. en

Pakeitimas 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) programa „Copernicus“ turi būti 
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įgyvendinama laikantis aukščiausių 
skaidrumo ir efektyvumo standartų. Ypač 
svarbu taikyti taisykles, susijusias su 
viešaisiais pirkimais. Siekiant kuo labiau 
pasinaudoti valstybės investicijomis ir 
užtikrinti, kad kosmoso pramonė būtų 
konkurencinga, su „Copernicus“ 
susijusių paslaugų teikimas turi būti 
atvertas konkurencijai ir šios paslaugos 
turi būti teikiamos laikantis ES viešųjų 
pirkimų taisyklių. Sąžiningos 
konkurencijos visoje tiekimo grandinėje 
taip pat turi būti siekiama ypatingą 
dėmesį skiriant MVĮ dalyvavimui ir ypač 
vengiant piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi arba priklausomybės nuo vieno 
tiekėjo. Todėl konkurso dalyviai privalo 
užtikrinti, kad teikiamos subrangos 
paslaugos būtų aukšto lygio; 

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant skatinti kuo geriau plėtoti 
Europos kosmoso ir paslaugų pramonę ir 
užtikrinti didžiausią ekonomiškumą ir 
geriausius veiklos rezultatus plėtojant 
programą „Copernicus“, reikėtų aktyviai 
taikyti viešųjų pirkimų, tinkamo sutarčių 
dydžio nustatymo ir naudojimosi 
subranga principus;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) didžiausia suma, kurios reikia 
„Copernicus“ veiklai finansuoti 2014–
2020 m., yra 3 786 mln. EUR 2011 m. 
kainomis, skiriant šią sumą atskirame 
Sąjungos bendrojo biudžeto 2 antraštinės 
dalies 1a išlaidų kategorijos biudžeto 
skyriuje. Komisijos administracinės ir 
personalo išlaidos, patirtos koordinuojant 
programą „Copernicus“, turėtų būti 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto.

(10) didžiausia suma, kurios reikia 
„Copernicus“ veiklai finansuoti 2014–
2020 m., yra 3 786 mln. EUR 2011 m. 
kainomis, skiriant šią sumą atskirame 
Sąjungos bendrojo biudžeto 2 antraštinės 
dalies 1a išlaidų kategorijos biudžeto 
skyriuje. Komisijos administracinės ir 
personalo išlaidos, patirtos koordinuojant 
programą „Copernicus“, turėtų būti 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto. Jei 
atsiranda papildomų nenumatytų 
finansinių įsipareigojimų, bet koks 
Sąjungos įnašo padidinimas turėtų būti 
atliktas ne kitų programų sąskaita ir todėl 
šios išlaidos turėtų būti padengtos 
pasinaudojant skirtumu tarp
daugiametėje finansinėje programoje 
numatytų viršutinių ribų ir nuosavų 
išteklių viršutinės ribos;

Or. en

Pakeitimas 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Europos GNSS agentūra (GSA) 
turėtų dalyvauti tobulinant ilgalaikį 
programos „Copernicus“ planavimą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) „Copernicus“ paslaugos teikiamos 
įvairioms naudotojų bendruomenėms 
įvairiais tikslais. Rengiant ir teikiant 
paslaugas reikėtų atsižvelgti į visų 
naudotojų bendruomenių poreikius. 
Visiems pagrindiniams naudotojams 
reikėtų taikyti vienodą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 60
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei 
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra. Tokia keitimosi sistema yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei 
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra. Tokia keitimosi sistema yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą, taip pat reikėtų 
užtikrinti tinkamą informacijos ir 
duomenų, kuriais keičiamasi, apsaugą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas įtraukia reikalavimą taikyti abipusiškumo principą. Taigi šiomis 
aplinkybėmis, jeigu norima pranešti svarbią politinę žinią, tai gali sukelti sunkumų ir gali būti 
įvairiai aiškinama. Todėl svarstoma, kokiais tinkamais teisiniais terminais galima pakeisti 
tekstą.
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Pakeitimas 61
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra. Tokia keitimosi sistema yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis ir
informacija, taip pat naudojantis 
stebėsenos infrastruktūra. Tokia keitimosi 
sistema – kurią taikant reikėtų atsižvelgti į 
duomenų dalijimosi principus – yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

Or. en

Pakeitimas 62
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis bei
informacija bei naudojantis stebėsenos 
infrastruktūra. Tokia keitimosi sistema yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

(13) tarptautinis „Copernicus“ pobūdis yra 
itin svarbus keičiantis duomenimis ir
informacija, taip pat naudojantis 
stebėsenos infrastruktūra. Tokia keitimosi 
sistema, pagrįsta duomenų dalijimosi 
vienodomis sąlygomis principais, yra 
ekonomiškai efektyvesnė nei duomenų 
pirkimo sistemos ir sustiprina pasaulinį 
programos aspektą;

Or. en

Pagrindimas

Keitimasis duomenimis turėtų vykti vienodomis sąlygomis, t. y. duomenys, kuriais keičiamasi, 
kokybės požiūriu turėtų būti panašūs į „Copernicus“ duomenis. Keičiantis kokybiškesniais 
duomenimis galėtų kilti grėsmė Europos pramonei.



PE522.817v01-00 16/65 AM\1007961LT.doc

LT

Pakeitimas 63
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija turėtų prisiimti visą 
atsakomybę už programą „Copernicus“. Ji 
turėtų apibrėžti programos prioritetus ir 
tikslus ir užtikrinti bendrą programos 
koordinavimą ir priežiūrą.

(16) Komisija turėtų prisiimti visą 
atsakomybę už programą „Copernicus“. Ji 
turėtų apibrėžti programos prioritetus ir 
tikslus ir užtikrinti bendrą programos 
koordinavimą ir priežiūrą. Be to, ji turėtų 
laiku suteikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai visą svarbią informaciją apie šią 
programą;

Or. en

Pakeitimas 64
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija turėtų prisiimti visą 
atsakomybę už programą „Copernicus“. Ji 
turėtų apibrėžti programos prioritetus ir 
tikslus ir užtikrinti bendrą programos 
koordinavimą ir priežiūrą;

(16) Komisija turėtų prisiimti visą 
atsakomybę už programą „Copernicus“. Ji, 
bendradarbiaudama su visais susijusiais 
veikėjais, turėtų apibrėžti programos 
prioritetus ir tikslus ir užtikrinti bendrą 
programos koordinavimą ir priežiūrą;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad programa gerai veiktų, labai svarbu, kad visi gamybos grandinės veikėjai ir 
duomenų bei informacijos naudotojai kuo anksčiau pradėtų aktyviai ir deramai dalyvauti 
įgyvendinant programą.
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Pakeitimas 65
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) atsižvelgiant į „Copernicus“ 
partnerystės aspektą ir siekiant išvengti 
techninių žinių dubliavimo programos 
įgyvendinimo užduotis reikėtų perduoti 
subjektams, turintiems tinkamų techninių ir 
profesinių pajėgumų;

(17) atsižvelgiant į „Copernicus“ 
partnerystės aspektą ir siekiant išvengti 
techninių žinių dubliavimo programos 
įgyvendinimo užduotis reikėtų perduoti 
subjektams, turintiems tinkamų techninių ir 
profesinių pajėgumų. Palydovų techninio 
stebėjimo ir koordinavimo reikmėms 
reikėtų naudoti esamą infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, „Galileo“ kontrolės centrus;

Or. de

Pakeitimas 66
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Europos GNSS agentūra (angl. 
GSA), įsteigta dar 2004 m., vykdo įvairias 
užduotis, susijusias su Europos 
palydovinėmis buvimo vietos nustatymo ir 
navigacijos programomis, įskaitant 
„Galileo“ ir Europos geostacionarinę 
navigacinę tinklo sistemą (angl. EGNOS). 
Siekiant kuo didesnės „Galileo“ ir 
„Copernicus“ sąveikos, ES Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu ir valstybėmis narėmis, turėtų 
įvertinti, koks vaidmuo ateityje, 
įgyvendinant programą „Copernicus“, 
galėtų tekti GSA glaudžiai 
bendradarbiaujant su Žemės stebėsenos 
kompetencijos centrais;

Or. de
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Pakeitimas 67
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) tinkamai pagrįstais atvejais, jei reikia 
imtis ypatingo pobūdžio veiksmų ir 
pasikliauti specifinėmis Sąjungos įstaigos 
žiniomis, įgyvendindama programą 
„Copernicus“ Komisija gali remtis 
kompetentingomis Sąjungos agentūromis, 
kaip antai Europos aplinkos agentūra 
(EEA), Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūra (FRONTEX), Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA) ir Europos 
Sąjungos palydovų centru (EUSC), ar bet 
kokia kita atitinkama įstaiga, kuriai pagal 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių12 58 
straipsnį galima perduoti programos 
įgyvendinimo užduotis. Renkantis 
Sąjungos įstaigą būtina tinkamai atsižvelgti 
į sąnaudų veiksmingumą vykdant pavestas 
užduotis ir poveikį įstaigos valdymo 
struktūrai bei jos finansiniams ir 
žmogiškiesiems ištekliams;

(18) tinkamai pagrįstais atvejais, jei reikia 
imtis ypatingo pobūdžio veiksmų ir 
pasikliauti specifinėmis Sąjungos įstaigos 
žiniomis, įgyvendindama programą 
„Copernicus“ Komisija gali remtis 
kompetentingomis Sąjungos agentūromis, 
kaip antai Europos aplinkos agentūra 
(EEA), Europos operatyvaus 
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūra (FRONTEX), Europos jūrų 
saugumo agentūra (EMSA), Europos 
GNSS agentūra (GSA) ir Europos 
Sąjungos palydovų centru (EUSC), ar bet 
kokia kita atitinkama įstaiga, kuriai pagal 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių12 58 
straipsnį galima perduoti programos 
įgyvendinimo užduotis. Renkantis 
Sąjungos įstaigą būtina tinkamai atsižvelgti 
į sąnaudų veiksmingumą vykdant pavestas 
užduotis ir poveikį įstaigos valdymo 
struktūrai bei jos finansiniams ir 
žmogiškiesiems ištekliams;

__________________ __________________
12 OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 12 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdamos įgyvendinti 
konkurencingų paslaugų pramonės 
skatinimo tikslą, įstaigos, kurioms pavesta 
teikti paslaugas, joms perduotą veiklą 
pagal Sąjungos viešųjų pirkimų principus 
turėtų atverti tinkamo lygmens 
konkurencijai;

Or. en

Pakeitimas 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekdama išvengti užduočių 
dubliavimosi, užtikrinti veiksmingą 
naudojimąsi dabartinėmis struktūromis ir 
patirtimi, taip pat užtikrinti sąveiką, tam 
tikrus programos „Copernicus“ aspektus 
Komisija turėtų pavesti ES agentūroms ir 
kitoms įstaigoms, pvz., Europos aplinkos 
agentūrai ir Europos GNSS agentūrai;

Or. en

Pakeitimas 70
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) nuosekliai siekiant „Copernicus“ 
tikslų būtina koordinuoti įvairių su 

(19) nuosekliai siekiant „Copernicus“ 
tikslų būtina koordinuoti įvairių su 
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„Copernicus“ susijusių partnerių veiklą ir 
parengti, įdiegti ir teikti naudotojų 
poreikius tenkinančias paslaugas ir 
stebėsenos pajėgumus. Šiuo atžvilgiu 
komitetas turėtų padėti Komisijai užtikrinti 
Sąjungos, valstybių narių ir tarpvalstybinių 
agentūrų indėlio į „Copernicus“ 
koordinavimą geriausiai išnaudodamas 
esamus pajėgumus ir nustatydamas 
trūkumus, kuriuos reikėtų pašalinti 
Sąjungos lygiu. Jis taip pat turėtų padėti 
Komisijai stebėti nuoseklų „Copernicus“ 
įgyvendinimą;

„Copernicus“ susijusių partnerių veiklą ir 
parengti, įdiegti ir teikti naudotojų 
poreikius tenkinančias paslaugas ir 
stebėsenos pajėgumus. Šiuo atžvilgiu 
komitetas turėtų padėti Komisijai užtikrinti 
Sąjungos, valstybių narių, tarpvalstybinių 
agentūrų ir įmonių indėlio į „Copernicus“ 
koordinavimą geriausiai išnaudodamas 
esamus pajėgumus ir nustatydamas 
trūkumus, kuriuos reikėtų pašalinti 
Sąjungos lygiu. Jis taip pat turėtų padėti 
Komisijai stebėti nuoseklų „Copernicus“ 
įgyvendinimą;

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėjas jau pirmesniais pakeitimais siūlė stiprinti aktyvų įmonių vaidmenį, o šiuo 
pakeitimu tik siekiama siūlomą pakeitimą įtraukti į visą tekstą.

Pakeitimas 71
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) nuosekliai siekiant „Copernicus“ 
tikslų būtina koordinuoti įvairių su 
„Copernicus“ susijusių partnerių veiklą ir 
parengti, įdiegti ir teikti naudotojų 
poreikius tenkinančias paslaugas ir 
stebėsenos pajėgumus. Šiuo atžvilgiu 
komitetas turėtų padėti Komisijai užtikrinti 
Sąjungos, valstybių narių ir tarpvalstybinių 
agentūrų indėlio į „Copernicus“ 
koordinavimą geriausiai išnaudodamas 
esamus pajėgumus ir nustatydamas 
trūkumus, kuriuos reikėtų pašalinti 
Sąjungos lygiu. Jis taip pat turėtų padėti 
Komisijai stebėti nuoseklų „Copernicus“ 
įgyvendinimą;

(19) nuosekliai siekiant „Copernicus“ 
tikslų būtina koordinuoti įvairių su 
„Copernicus“ susijusių partnerių veiklą ir 
parengti, įdiegti ir teikti naudotojų 
poreikius tenkinančias paslaugas ir
stebėsenos pajėgumus. Šiuo atžvilgiu 
komitetas turėtų padėti Komisijai užtikrinti 
Sąjungos, valstybių narių, privačiojo 
sektoriaus ir tarpvalstybinių agentūrų 
indėlio į „Copernicus“ koordinavimą 
geriausiai išnaudodamas esamus 
pajėgumus ir nustatydamas trūkumus, 
kuriuos reikėtų pašalinti Sąjungos lygiu. Jis 
taip pat turėtų padėti Komisijai stebėti 
nuoseklų „Copernicus“ įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) programa turėtų atitikti Bendrijos 
viešųjų pirkimų sutarčių taisykles ir ja 
pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti 
ekonomiškumą, kontroliuoti sąnaudas, 
mažinti riziką, didinti veiksmingumą ir 
mažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo. 
Valstybėse narėse turėtų būti užtikrinama 
atvira ir sąžininga konkurencija visoje 
pramoninio tiekimo grandinėje ir visais 
lygmenimis subalansuotai suteikiamos 
dalyvavimo galimybės pramonės 
atstovams, taip pat pirmiausia mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir 
nedidelėms sistemų integravimo 
bendrovėms. Reikėtų vengti galimo 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
ir ilgalaikės priklausomybės nuo vieno 
tiekėjo, nes dėl to teikiamos paslaugos gali 
brangti ir programa ilgainiui gali tapti 
netvari;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) skatinti valstybėse narėse 
subalansuotą pramonės atstovų 
dalyvavimą visais lygmenimis, vengti 
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galimo piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi ir ilgalaikės priklausomybės nuo 
vieno tiekėjo, taip pat naudotis 
ankstesnėmis viešojo sektoriaus 
investicijomis, pramonės patirtimi ir 
kompetencija galima konkurso 
laimėtojams naudojantis subrangovų 
paslaugomis. Jei įmanoma, ne mažiau 
kaip 40 proc. visos veiklos vertės turi būti 
perduota pagal subrangos sutartis, 
surengus konkursus įvairiais lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 74
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jeigu dėl prieigos prie „Copernicus“ 
ar trečiųjų šalių duomenų ir informacijos 
ar naudojimosi jais kiltų pavojus Sąjungos 
ir jos valstybių narių saugumui ar grėsmė 
jų išorės santykiams, Komisija turėtų 
apriboti išduotas licencijas ar galimybę 
naudotis tais duomenimis ir informacija;

(22) jeigu dėl prieigos prie „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos ar naudojimosi 
jais kiltų pavojus Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumui, Komisija turėtų apriboti 
išduotas licencijas ar galimybę naudotis 
tais duomenimis ir informacija;

Or. en

Pakeitimas 75
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant padidinti „Copernicus“ vertę 
naudotojams Komisijai turėtų padėti 

(25) siekiant padidinti „Copernicus“ vertę 
naudotojams, Komisijai turėtų padėti 
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tarpinių ir galutinių naudotojų atstovai, 
valstybių narių ekspertai, įskaitant iš 
atitinkamų nacionalinių agentūrų, ar
nepriklausomi ekspertai;

speciali įstaiga (Naudotojų forumas), 
sutelkianti tarpinių ir galutinių naudotojų 
atstovus, valstybių narių ekspertus, 
įskaitant iš atitinkamų nacionalinių 
agentūrų, ir nepriklausomus ekspertus. 
Kitos susijusios suinteresuotosios šalys 
gali būti pakviestos dalyvauti stebėtojų 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 76
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant atsižvelgti į galimą saugumui 
kylantį pavojų, dažnių juostos plotį ir kitus 
techninio pobūdžio apribojimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomi 
praktinėms paslaugoms teikti būtini 
duomenų reikalavimai, prieigos prie 
„Copernicus“ duomenų ir informacijos, jų 
registravimo ir naudojimosi jais sąlygos ir 
tvarka, priėmimo stotims, kurios nėra 
programos „Copernicus“ dalis, perduotų 
palydovų duomenų perdavimo ir 
naudojimo sąlygos ir tvarka, „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos archyvavimo 
sąlygos ir tvarka, konkretūs techniniai 
kriterijai, kurie yra būtini siekiant išvengti 
„Copernicus“ duomenų ir informacijos 
sistemos veiklos sutrikimų, „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos sklaidos 
apribojimo dėl nesuderinamų teisių ar 
saugumo interesų kriterijai ir saugumo 
vertinimo rezultatų kriterijai. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 

(28) siekiant atsižvelgti į galimą saugumui 
kylantį pavojų, dažnių juostos plotį ir kitus 
techninio pobūdžio apribojimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomi 
praktinėms paslaugoms teikti būtini 
duomenų reikalavimai, prieigos prie 
„Copernicus“ duomenų ir informacijos, jų 
registravimo ir naudojimosi jais sąlygos ir 
tvarka, priėmimo stotims, kurios nėra 
programos „Copernicus“ dalis, perduotų 
palydovų duomenų perdavimo ir 
naudojimo sąlygos ir tvarka, „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos archyvavimo 
sąlygos ir tvarka, konkretūs techniniai 
kriterijai, kurie yra būtini siekiant išvengti 
„Copernicus“ duomenų ir informacijos 
sistemos veiklos sutrikimų, „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos sklaidos 
apribojimo dėl nesuderinamų teisių ar 
saugumo interesų kriterijai ir saugumo 
vertinimo rezultatų kriterijai. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, naudotojų ir pramonės 
atstovais. Atlikdama su deleguotaisiais 
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rengdama jų tekstus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad programa gerai veiktų, labai svarbu, kad visi gamybos grandinės veikėjai ir 
duomenų bei informacijos naudotojai kuo anksčiau pradėtų aktyviai ir deramai dalyvauti 
įgyvendinant programą.

Pakeitimas 77
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos apsaugos ir pastangų užtikrinti 
civilinę saugą ir saugumą rėmimo;

a) aplinkos apsaugos ir pastangų užtikrinti 
civilinę ir bendrąją saugą rėmimo;

Or. en

Pakeitimas 78
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paramos augimo strategijai „Europa 
2020“ prisidedant prie pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo tikslų įgyvendinimo; 
pagal programą skatinant naudoti 
komercines taikmenas, ypač didinamas 
ekonomikos stabilumas ir skatinamas jos 
augimas.

b) paramos augimo strategijai „Europa 
2020“ prisidedant prie pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo tikslų įgyvendinimo; 
pagal programą skatinant laisvai keistis 
duomenimis ir naudoti komercines 
taikmenas, ypač didinamas ekonomikos 
stabilumas ir skatinamas jos augimas.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) stiprios, subalansuotos ir 
konkurencingos kosmoso ir paslaugų 
pramonės plėtojimo Europos Sąjungoje 
skatinimo ir Europos įmonių galimybių 
kurti ir teikti novatoriškas Žemės 
stebėsenos sistemas ir paslaugas 
gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 80
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinimo plėtoti stiprią ir 
konkurencingą Europos kosmoso 
pramonę ir kuo geresnių galimybių kurti 
ir teikti novatoriškas Žemės stebėsenos 
sistemas suteikimo Europos įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 81
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinimo plėtoti stiprią ir 
konkurencingą Europos kosmoso 
pramonę ir kuo geresnių galimybių kurti 
ir teikti novatoriškas Žemės stebėsenos 
sistemas ir paslaugas suteikimo Europos 
įmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į pramoninius programos tikslus ir didelę investicijų, skatinamų 
aplinkos stebėsenos reikalavimais, naudą.

Pakeitimas 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagrindo nustatymo, siekiant plėtoti 
konkurencingą kosmoso ir paslaugų 
pramonę visoje Sąjungoje.

Or. es

Pakeitimas 83
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) nepriklausomos galimybės, teikiant 
Žemės stebėsenos ir geoinformacines 
paslaugas, naudotis aplinkos srities 
žiniomis ir pagrindinėmis technologijomis 
užtikrinimo, kartu sudarant sąlygas 



AM\1007961LT.doc 27/65 PE522.817v01-00

LT

nepriklausomam Europos sprendimų 
priėmimui ir veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 84
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) nepriklausomos galimybės, teikiant 
Žemės stebėsenos ir geoinformacines 
paslaugas, naudotis aplinkos srities 
žiniomis ir pagrindinėmis technologijomis 
užtikrinimo, kartu sudarant sąlygas 
nepriklausomam Europos sprendimų 
priėmimui ir veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 85
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirminiai duomenys ir informacija, gauti 
vykdant stebėseną iš kosmoso bei 
naudojantis turimais in situ duomenimis 
(toliau – „Copernicus“ duomenys ir 
informacija) yra tikslūs ir patikimi, 
teikiami nuolat bei ilgą laiką ir atitinka 
„Copernicus“ naudotojų bendruomenių 
poreikius. Prieiga prie šių duomenų yra 
visapusiška, laisva ir nemokama laikantis 
šiame reglamente ar juo remiantis 
apibrėžtų sąlygų.

2. Pirminiai duomenys ir informacija, gauti 
vykdant stebėseną iš kosmoso bei 
naudojantis turimais in situ duomenimis 
(toliau – „Copernicus“ duomenys ir 
informacija) yra tikslūs ir patikimi, 
teikiami nuolat bei nepertraukiamai ir 
atitinka „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenių poreikius. Prieiga prie šių 
duomenų yra visapusiška, laisva ir 
nemokama laikantis šiame reglamente ar 
juo remiantis apibrėžtų sąlygų.

Or. de
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Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 86
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse. Tarp jų 
visų pirma patenka valdžios institucijos, 
universitetai ir mokslinių tyrimų įstaigos, 
naudotojų grandies pramonės įmonės, 
ypač MVĮ, ir naudotojų grandies 
sektoriaus klientai.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinamos įvairios naudotojų bendruomenės.

Pakeitimas 87
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
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paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse;
mokslinių tyrimų naudotojai: universitetai 
ir kitos mokslinių tyrimų organizacijos; 
komerciniai ir privatūs naudotojai; bet 
kuri kita trečioji šalis.

Or. en

Pakeitimas 88
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse, taip pat 
naudotojų bendruomenės yra universitetai 
ar kitos mokslinių tyrimų įstaigos, 
komerciniai ir privatūs naudotojai ir visi 
kiti suinteresuotieji subjektai.

Or. fr

Pakeitimas 89
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
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regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse. Iš 
anksto atskirai patvirtinus, į naudotojų 
bendruomenes gali būti įtrauktos 
viešosios mokslo ir švietimo organizacijos.

Or. en

Pakeitimas 90
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse;
universitetai ir kitos mokslinių tyrimų 
institucijos; komerciniai ir privatūs 
naudotojai ir bet kuri kita trečioji šalis.

Or. en

Pagrindimas

„Copernicus“ duomenimis išimties tvarka leidžiama naudotis universitetams, mokslinių 
tyrimų institucijoms ir privačioms įmonėms, siekiant teikti naudotojams skirtas paslaugas. 
Taigi, apibrėžiant technines duomenų ir paslaugų specifikacijas ir reikalavimus, labai svarbu 
atsižvelgti į privačiojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų institucijų poreikius. Todėl kaip 
„Copernicus“ naudotojų bendruomenės dalį labai svarbu įtraukti mokslinių tyrimų 
institucijas, universitetus ir komercinius naudotojus.
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Pakeitimas 91
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse.

3. Pagal 2 dalį „Copernicus“ naudotojų 
bendruomenės yra Europos nacionalinės, 
regioninės ar vietos įstaigos, kurioms 
pavesta nustatyti, įgyvendinti viešąsias 
paslaugas ar politikos priemones, užtikrinti 
paslaugų teikimą ar priemonių taikymą 
arba vykdyti jų stebėseną 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytose politikos srityse, 
mokslinių tyrimų naudotojai, universitetai 
ar kurios nors kitos mokslinių tyrimų 
organizacijos, taip pat komerciniai ir 
privatūs naudotojai;

Or. en

Pagrindimas

ES tikisi, kad pramonės atstovai ir MVĮ „Copernicus“ duomenimis ir paslaugomis naudosis 
siekdami teikti vertingas naudotojams skirtas paslaugas; apibrėžiant duomenų ir paslaugų 
techninius reikalavimus labai svarbu atsižvelgti į pramonės atstovų ir MVĮ poreikius.

Pakeitimas 92
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prieigą prie duomenų ir informacijos 
laikantis atitinkamų paslaugų teikimo 
reikalavimų, taikomų aplinkos, civilinės 
saugos ir saugumo srityse;

a) prieigą prie duomenų ir informacijos 
laikantis atitinkamų paslaugų teikimo 
reikalavimų, taikomų aplinkos, civilinės ir 
bendrosios saugos srityse;

Or. en
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Pakeitimas 93
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) specialios kosmoso infrastruktūros 
sukūrimą (išdėstytus palydovus ir gautus 
duomenis);

Or. en

Pakeitimas 94
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) Sąjungos institucijų, nacionalinių, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų, 
mokslinių tyrimų organizacijų, 
tarptautinių organizacijų ir privačių 
subjektų naudojimąsi „Copernicus“ 
duomenimis ir informacija, naudotojų 
įsisavinimo ir pasitenkinimo lygį ir 
Sąjungos piliečiams teikiamą naudą;

Or. en

Pakeitimas 95
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konkurencingos Europos kosmoso 
gamybos pramonės ir stiprios partnerystės 
su kosmoso sektoriaus įmonėmis vystymą 
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inovacijų, užimtumo ir augimo srityse;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakartojamas pranešėjo nustatytas tikslas, kuris pateikiamas siekiant dar 
išsamiau apimti partnerystės bei užimtumo sritis.

Pakeitimas 96
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kosmoso infrastruktūros sukūrimą 
(išdėstytus palydovus ir gautus duomenis) 
atsižvelgiant į esamą biudžetą;

Or. en

Pagrindimas

Kosmoso infrastruktūros mastas reglamente neapibrėžtas, todėl bus sunku įvertinti, kiek ji 
sukurta; be to, EKA parengto ilgalaikio scenarijaus biudžetas sumažintas ir nuo to laiko 
viešai nepaskelbta pataisyta jo versija.

Pakeitimas 97
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programą „Copernicus“ teikiama 
nuolatinė ir patikima prieiga prie 
stebėsenos iš kosmoso, kuri vykdoma 
naudojantis nepriklausomais Sąjungos 
Žemės stebėsenos pajėgumais; programa 
grindžiama esamais įrenginiais bei 
pajėgumais, kurie prireikus yra papildomi. 
Pažanga siekiant šio tikslo vertinama pagal 

2. Pagal programą „Copernicus“ teikiama 
nuolatinė ir patikima prieiga prie 
stebėsenos iš kosmoso, kuri vykdoma 
naudojantis nepriklausomais Sąjungos 
Žemės stebėsenos pajėgumais ir taikant 
nuoseklius techninius teisės aktus; 
programa grindžiama esamais ir būsimais
įrenginiais bei pajėgumais, kurie prireikus
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kosmoso infrastruktūros sukūrimą 
(išdėstytus palydovus ir iš jų gaunamus 
duomenis).

yra papildomi. Pažanga siekiant šio tikslo 
vertinama pagal kosmoso infrastruktūros 
sukūrimą (išdėstytus palydovus ir iš jų 
gaunamus duomenis).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nė vienai iš šių paslaugų neturi būti 
teikiama pirmenybė. Paslaugos teikiamos 
laikantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų, visapusiškai atsižvelgiant į 
esamus nacionalinius įgaliojimus. Todėl 
jos turi būti decentralizuotos, 
įgyvendinamos, ekonomiškai efektyvios ir, 
jei reikia siekiant išvengti dubliavimosi, į 
juos Europos lygmeniu turi būti integruoti 
valstybėse narėse turimi kosmoso, in situ
ir baziniai duomenys ir pajėgumai.

Or. en

Pakeitimas 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jūrų stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie pasaulinio vandenyno ir 
Europos regioninių sričių vandenynų ir 
jūrų ekosistemų fizinę būklę ir dinamiką;

b) jūrų stebėsenos paslauga teikiama 
informacija apie pasaulinio vandenyno, 
poliarinių zonų ir Europos regioninių 
sričių vandenynų ir jūrų ekosistemų fizinę 
būklę ir dinamiką;
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Or. en

Pakeitimas 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės paviršiaus stebėsenos paslauga 
teikiama informacija apie pasaulio ir vietos 
aplinkos – biologinės įvairovės, 
dirvožemio, vandens, miškų ir nacionalinių 
išteklių – stebėseną, taip pat aplinkos, 
žemės ūkio, energetikos, miestų 
planavimo, infrastruktūros ir transporto 
politikos įgyvendinimą;

c) žemės paviršiaus stebėsenos paslauga 
teikiama informacija apie pasaulio ir vietos 
aplinkos – biologinės įvairovės, 
dirvožemio, vandens, kriosferos, miškų ir 
nacionalinių išteklių – stebėseną, taip pat 
aplinkos, žemės ūkio, energetikos, miestų 
planavimo, infrastruktūros ir transporto 
politikos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 101
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija priima, apibrėžia ir prireikus 
atnaujina ilgalaikį planą, įskaitant 
išsamius paslaugų pagal 4 straipsnio 1 
dalį techninius portfelius, kuris 
atnaujinamas laikantis 20 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Komitetui priėmus ilgalaikį planą, 
Komisija prireikus jį taiko kaip 
asignavimų pagal savo metinę darbo 
programą pagrindą.

Or. en
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Pakeitimas 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Siekiant 2 ir 3 straipsniuose nurodytų 
tikslų „Copernicus“ kosmoso komponentu 
vykdoma stebėsena iš kosmoso, kuria 
naudojamasi visų pirma 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms praktinėms paslaugoms 
teikti. „Copernicus“ kosmoso komponentas 
apima šią veiklą:

Siekiant 2 ir 3 straipsniuose nurodytų tikslų 
„Copernicus“ kosmoso komponentu 
vykdoma stebėsena iš kosmoso, kuria 
naudojamasi visų pirma 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytoms praktinėms paslaugoms 
teikti. Europos GNSS agentūra dalyvauja 
tobulinant kosmoso ir paslaugų 
komponentą. „Copernicus“ kosmoso 
komponentas apima šią veiklą:

Or. en

Pakeitimas 103
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros
eksploatavimą, įskaitant užduočių 
palydovams nustatymą, palydovų 
stebėseną ir kontrolę, duomenų gavimą, 
apdorojimą, archyvavimą ir sklaidą bei 
nuolatinį patikrinimą ir patvirtinimą;

– tų specialių „Copernicus“ misijų 
užbaigimą, priežiūrą ir eksploatavimą, 
įskaitant užduočių palydovams nustatymą, 
palydovų stebėseną ir kontrolę, duomenų 
gavimą, apdorojimą, archyvavimą ir 
sklaidą bei nuolatinį patikrinimą ir 
patvirtinimą;

Or. en

Pakeitimas 104
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Copernicus“ kosmoso infrastruktūros
eksploatavimą, įskaitant užduočių 
palydovams nustatymą, palydovų 
stebėseną ir kontrolę, duomenų gavimą, 
apdorojimą, archyvavimą ir sklaidą bei 
nuolatinį patikrinimą ir patvirtinimą;

– specialių „Copernicus“ misijų 
užbaigimą, priežiūrą ir eksploatavimą, 
įskaitant užduočių palydovams nustatymą, 
palydovų stebėseną ir kontrolę, duomenų 
gavimą, apdorojimą, archyvavimą ir 
sklaidą bei nuolatinį patikrinimą ir 
patvirtinimą;

Or. en

Pakeitimas 105
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos a punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Copernicus“ kosmoso infrastruktūrą
papildančių duomenų, gautų trečiosioms 
šalims vykdant kosmoso misijas, teikimą, 
archyvavimą ir sklaidą;

– specialių „Copernicus“ misijų duomenis 
papildančių duomenų, gautų dalyvaujant 
misijose, teikimą, archyvavimą ir sklaidą;

Or. en

Pakeitimas 106
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
naudotojų reikalavimais;

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
naudotojų reikalavimais ir esama arba 
suplanuota kosmoso infrastruktūra;

Or. en
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Pakeitimas 107
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
naudotojų reikalavimais;

– stebėsenos trūkumų ir naujų kosmoso 
misijų specifikacijų nustatymą remiantis 
patvirtintais naudotojų reikalavimais;

Or. en

Pagrindimas

Naudotojų reikalavimai turėtų būti konkretūs ir pakankamai apibrėžti, todėl jie, prieš juos 
teikiant Europos kosmoso agentūrai, turėtų būti patvirtinami per Europos Komisijos 
nustatytiną oficialų procesą.

Pakeitimas 108
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vystomąją veiklą, kuria siekiama 
modernizuoti ir papildyti „Copernicus“ 
kosmoso komponentą, įskaitant naujų 
kosmoso infrastruktūros elementų 
projektavimą ir viešąjį pirkimą;

– vystomąją veiklą, kuria siekiama 
modernizuoti ir papildyti „Copernicus“ 
kosmoso komponentą, įskaitant naujų 
patobulintų kosmoso infrastruktūros 
elementų, kurie bus pradedami naudoti 
nuo 2025 m., projektavimą ir viešąjį 
pirkimą;

Or. en

Pakeitimas 109
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos b punkto antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vystomąją veiklą, kuria siekiama 
modernizuoti ir papildyti „Copernicus“ 
kosmoso komponentą, įskaitant naujų 
kosmoso infrastruktūros elementų 
projektavimą ir viešąjį pirkimą;

– vystomąją veiklą, kuria siekiama 
modernizuoti ir papildyti „Copernicus“ 
kosmoso komponentą, įskaitant naujų 
kosmoso infrastruktūros elementų, kurie 
bus pradedami naudoti po 2025 m.,
projektavimą ir viešąjį pirkimą;

Or. en

Pakeitimas 110
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) indėlį apsaugant palydovus nuo 
susidūrimo rizikos.

c) indėlį apsaugant palydovus nuo 
susidūrimo rizikos, įgyvendinant Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą (XXX), 
kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir 
sekimo paramos programa.

Or. en

Pakeitimas 111
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 84 straipsnį Komisija priima 
darbo programą. Tas įgyvendinimo aktas 
priimamas laikantis šio reglamento 20 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 84 straipsnį Komisija taip pat 
priima darbo programą. Tas įgyvendinimo 
aktas priimamas laikantis šio reglamento 
20 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Komisija taip pat 
priima ir prižiūri ilgalaikį planą.
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Or. en

Pakeitimas 112
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prisiima visą atsakomybę už 
programą. Ji apibrėžia programos 
prioritetus ir tikslus ir prižiūri jos 
įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję su 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais. 

1. Komisija prisiima visą atsakomybę už 
programą „Copernicus“. Ji apibrėžia 
programos prioritetus ir tikslus ir prižiūri 
jos įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję su 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais ir metinėje ataskaitoje dėl 
įgyvendinimo rezultatų valstybėms narėms 
ir Europos Parlamentui suteikia visą 
būtiną informaciją apie programą. Ji 
užtikrina Sąjungos saugumo interesus 
pagal 16 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 113
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija prisiima visą atsakomybę už 
programą. Ji apibrėžia programos 
prioritetus ir tikslus ir prižiūri jos 
įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję su 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais.

1. Komisija prisiima visą atsakomybę už 
programą. Ji, bendradarbiaudama su 
visais naudotojų ir pramonės atstovais,
apibrėžia programos prioritetus ir tikslus ir 
prižiūri jos įgyvendinimą, ypač kiek tai 
susiję su sąnaudomis, tvarkaraščiu ir 
veiklos rezultatais.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant, kad programa gerai veiktų, labai svarbu, kad visi gamybos grandinės veikėjai ir 
duomenų bei informacijos naudotojai kuo anksčiau pradėtų aktyviai ir deramai dalyvauti 
įgyvendinant programą.

Pakeitimas 114
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija koordinuoja valstybių narių 
įnašus, kuriais siekiama užtikrinti praktinį 
paslaugų teikimą ir galimybę ilgą laiką 
naudotis iš stebėsenos infrastruktūros 
gaunamais duomenimis, kuri būtina 
paslaugoms teikti.

3. Komisija koordinuoja valstybių narių 
įnašus, kuriais siekiama užtikrinti praktinį 
paslaugų teikimą ir galimybę ilgą laiką 
naudotis iš viešosios ar privačiosios 
stebėsenos infrastruktūros gaunamais 
duomenimis, kuri būtina esamoms ir 
būsimoms paslaugoms teikti, parengdama 
ir vykdydama daugiametį viešųjų pirkimų 
planą, kuriame kiekvienai iš įvairios 
skiriamosios gebos klasių skiriama tvirta 
bendro paskirto biudžeto dalis 
dalyvavimui misijose ir konkurencingos 
aplinkos kiekvienoje klasėje išlaikymui.

Or. en

Pakeitimas 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija remia nuolatinį 
„Copernicus“ paslaugų plėtojimą. 
Koordinuoti tų paslaugų plėtojimą 
pavedama Europos GNSS agentūrai.

Or. en
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Pakeitimas 116
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija palaiko skaidrų ir nuolatinį 
naudotojų dalyvavimo ir konsultavimosi su 
jais procesą, kuriuo remiantis galima 
nustatyti naudotojų poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis.

5. Komisija palaiko skaidrų ir nuolatinį 
naudotojų ir visų suinteresuotųjų subjektų
dalyvavimo ir konsultavimosi su jais 
procesą, kuriuo remiantis galima nustatyti 
naudotojų poreikius Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad programa gerai veiktų, labai svarbu, kad visi gamybos grandinės veikėjai ir 
duomenų bei informacijos naudotojai kuo anksčiau pradėtų aktyviai ir deramai dalyvauti 
įgyvendinant programą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija Europos Parlamentui ir 
valstybėms narėms laiku suteikia visą 
būtiną informaciją apie šią programą, 
ypač susijusią su rizikos valdymu, 
bendromis sąnaudomis, kiekvieno 
svarbaus „Copernicus“ infrastruktūros
elemento metinėmis veiklos sąnaudomis, 
tvarkaraščiu, veiklos rezultatais ir su 
viešaisiais pirkimais susijusia 
informacija. Ši informacija pateikiama 
„Copernicus“ komitetui.

Or. en
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Pakeitimas 118
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija Europos Parlamentui ir 
valstybėms narėms laiku suteikia visą 
būtiną informaciją apie šią programą, 
ypač susijusią su rizikos valdymu, 
sąnaudomis, tvarkaraščiu ir veiklos 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 119
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija užtikrina, kad būtų 
visapusiškai atsižvelgiama į privačiojo 
sektoriaus indėlį siekiant bendrųjų 
programos „Copernicus“ tikslų.

Or. en

Pakeitimas 120
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
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Europos kosmoso agentūros vaidmuo
1. Komisija pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnį su 
EKA sudaro įgaliojimų perdavimo 
susitarimą, kuriuo nustatomos bendrosios 
užduočių, kurias Komisija paveda EKA, 
sąlygos:
a) „Copernicus“ sistemos kosmoso 
komponento projektavimas, plėtojimas ir 
viešasis pirkimas;
b) kosmoso komponento sistemos 
sandaros apibrėžimas remiantis 
naudotojų reikalavimais;
c) paskirtų lėšų valdymas;
d) stebėsenos ir kontrolės procedūros;
e) viešojo specialių misijų vykdymo 
pardavimo tinkamam subjektui proceso 
organizavimas, išskyrus EUMETSAT 
vykdomas misijas.
Pagal Finansinio reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnį 
vystant „Copernicus“ kosmoso 
komponentą EKA veikia kaip perkančioji 
institucija, galinti priimti sprendimus dėl 
agentūrai perduotų viešųjų pirkimų 
užduočių įgyvendinimo ir koordinavimo.
Dėl šių įgaliojimų perdavimo susitarimų 
konsultuojamasi su „Copernicus“ 
komitetu ir pranešama Europos 
Parlamentui.
EKA Komisijai sistemingai suteikia 
informaciją apie planus, išlaidas ir 
tvarkaraščius, įskaitant apie taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi atsiradus 
suplanuoto biudžeto, vykdymo ir 
kalendorinio plano neatitikimų.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 121
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Europos kosmoso agentūros vaidmuo
1. Komisija pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 
dalies c punktą su EKA sudaro įgaliojimų 
perdavimo susitarimą, kuriuo, be kita ko, 
nustatomos šios bendrosios užduočių, 
kurias Komisija paveda EKA, sąlygos:
a) „Copernicus“ kosmoso komponento
projektavimas, vystymas ir viešasis 
pirkimas;
b) kosmoso komponento sistemos 
sandaros apibrėžtis, remiantis naudotojų 
reikalavimais;
c) paskirtų lėšų valdymas;
d) stebėsenos ir kontrolės procedūros;
e) paruošimas perduoti palydovų 
„Sentinel“, išskyrus EUMETSAT 
eksploatuojamus palydovus „Sentinel“, 
eksploataciją kompetentingam ir 
ekonomiškai efektyviam veiklos vykdytojui 
po tinkamo pereinamojo laikotarpio.
Remiantis Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsniu, „Copernicus“ 
kosmoso komponento vystymo klausimu 
EKA turėtų veikti kaip perkantysis 
subjektas, turintis įgaliojimą priimti 
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sprendimus, susijusius su agentūrai 
pavestų viešojo pirkimo užduočių 
įgyvendinimu ir koordinavimu.
Dėl įgaliojimų perdavimo susitarimo bus 
konsultuojamasi su „Copernicus“ 
komitetu ir pranešama Europos 
Parlamentui.
EKA Komisijai sistemingai teikia 
informaciją apie planus, išlaidas ir 
tvarkaraščius, įskaitant taisomuosius 
veiksmus, kurių imtasi atsiradus 
suplanuoto biudžeto, vykdymo ir 
tvarkaraščio neatitikimams.

Or. de

Pagrindimas

Palydovų „Sentinel“ eksploatacija – po atitinkamo pereinamojo laikotarpio – neturėtų būti 
pagrindinė EKA, kaip mokslinių tyrimų įstaigos, užduotis.

Pakeitimas 122
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 4 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms, jeigu tai pateisinama 
dėl specialaus veiksmo pobūdžio ir 
konkrečios Sąjungos įstaigos patirties. 
Šios įstaigos, be kita ko, tai:

1. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 4 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms, jeigu tai pateisinama 
dėl specialaus veiksmo pobūdžio ir 
konkrečios patirties, įgaliojimo, veiklos 
vykdymo ir valdymo gebėjimų. Šios 
įstaigos, be kita ko, tai:

Or. en

Pakeitimas 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 4 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms, jeigu tai pateisinama 
dėl specialaus veiksmo pobūdžio ir 
konkrečios Sąjungos įstaigos patirties. Šios 
įstaigos, be kita ko, tai:

1. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti koordinuoti 4 straipsnyje aprašytas 
įgyvendinimo užduotis kompetentingoms 
Sąjungos įstaigoms ir Europos 
organizacijoms, jeigu tai pateisinama dėl 
specialaus veiksmo pobūdžio ir konkrečios 
Sąjungos įstaigos patirties. Šios įstaigos ir 
organizacijos, be kita ko, tai:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos vidutinės trukmės orų 
prognozės centras (ECMWF);

Or. en

Pakeitimas 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos GNSS agentūra (GSA);

Or. en
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Pakeitimas 126
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos GNSS agentūra (GSA).

Or. en

Pagrindimas

GSA turi patikrintos patirties, todėl jai reikėtų pavesti kai kurias valdymo užduotis. Tai gali 
turėti teigiamą poveikį ES biudžetui. Padėties nustatymo duomenys („Galileo“) bus 
naudojami kartu su temine informacija, pagrįsta iš Žemės stebėsenos duomenų gaunama 
temine informacija („Copernicus“). Rengiant programų taikmenas ir paslaugas reikia 
glaudaus bendradarbiavimo ir koordinavimo. Sąveika galima saugumo, leidimų suteikimo 
naudotojams, viešųjų ryšių, rinkodaros ir kitose srityse.

Pakeitimas 127
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasirenkant Sąjungos įstaigą tinkamai 
atsižvelgiama į ekonominį tų užduočių 
pavedimo efektyvumą ir poveikį įstaigos 
valdymo struktūrai bei jos finansiniams ir 
žmogiškiesiems ištekliams.

2. Pasirenkant Sąjungos įstaigą tinkamai 
atsižvelgiama į rinkos būklę ir į ekonominį 
tų užduočių pavedimo efektyvumą ir 
poveikį įstaigos valdymo struktūrai bei jos 
finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu dar egzistuojančios viešosios veiklos nepakeisti privačiomis iniciatyvomis ir 
užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su konkrečioje ES rinkoje veiklą vykdančiomis įmonėmis.

Pakeitimas 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šios Sąjungos įstaigos pagal viešųjų 
pirkimų principus atveria joms perduotą 
veiklą konkurencijai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Paslaugų vykdytojais galima atrinkti 
tik ES įstaigas arba tarptautines 
organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 130
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 5 straipsnio a punkte aprašytas 
kosmoso komponento praktinės veiklos 
užduotis EKA ir Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacijai 
(EUMETSAT).

5. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 5 straipsnio a punkte aprašytas 
kosmoso komponento praktinės veiklos 
užduotis EKA ir Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacijai 
(EUMETSAT). EKA taip pat turi parengti 
perduoti misijas, skirtas „Copernicus“ 
(tas, kurių nevykdo EUMETSTAT), 
atitinkamoms įstaigoms, įskaitant veiklos 
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nukreipimą išorės ekonominės veiklos 
vykdytojams siekiant optimizuoti ES 
biudžeto naudojimą.

Or. fr

Pakeitimas 131
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali iš dalies arba visiškai 
pavesti 5 straipsnio a punkte aprašytas 
kosmoso komponento praktinės veiklos 
užduotis EKA ir Europos meteorologinių 
palydovų eksploatavimo organizacijai 
(EUMETSAT).

5. Komisija iš dalies arba visiškai paveda 5 
straipsnio a punkte aprašytas kosmoso 
komponento praktinės veiklos užduotis 
EKA ir Europos meteorologinių palydovų 
eksploatavimo organizacijai 
(EUMETSAT), atsižvelgdama į 
atitinkamą jų patirtį.

Or. en

Pakeitimas 132
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. ES Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos Parlamentu ir valstybėmis 
narėmis, iki 2015 m. įvertina, koks 
vaidmuo ateityje, įgyvendinant programą 
„Copernicus“, galėtų tekti GSA glaudžiai 
bendradarbiaujant su Žemės stebėsenos 
kompetencijos centrais.

Or. de
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Pakeitimas 133
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Copernicus“ duomenimis ir informacija 
galima naudotis nuolat, laisvai ir 
nemokamai, nustatant šiuos apribojimus:

1. „Copernicus“ duomenimis ir informacija 
gali nuolat, laisvai ir nemokamai naudotis 
visos dalyvaujančios valstybės narės, 
susidarius ekstremaliai padėčiai arba 
paramos vystymuisi tikslais. Visais kitais 
atvejais taikoma prieigos politika, paremta 
duomenų apsauga ir suderintais duomenų 
keitimosi terminais. Kitus nuolatinės, 
atviros ir nemokamos politikos 
apribojimus sudaro:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakartojamas pirmesnis pranešėjo siūlomas pakeitimas, kuriuo patikslinamas 
ir performuluojamas abipusiškumo principu paremtas metodas.

Pakeitimas 134
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Copernicus“ duomenimis ir informacija 
galima naudotis nuolat, laisvai ir 
nemokamai, nustatant šiuos apribojimus:

Specialių misijų duomenimis ir 
„Copernicus“ informacija galima naudotis 
nuolat, laisvai ir nemokamai, nustatant 
šiuos apribojimus:

Or. en

Pakeitimas 135
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija atliks šios duomenų politikos 
poveikio ES duomenų ir paslaugų 
rinkoms vertinimą ir tyrimą, taip pat ne 
ilgiau kaip dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo konsultuos visus 
suinteresuotuosius subjektus; atlikus šį 
tyrimą prireikus bus galima persvarstyti 
duomenų politiką.

Or. fr

Pakeitimas 136
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip po dvejų metų 
įsigaliojus reglamentui Komisija atliks 
šios duomenų politikos poveikio Europos 
duomenų ir paslaugų rinkai patikrinimą 
ir analizę, įskaitant visų susijusių šalių 
apklausą. Prireikus duomenų politika 
turėtų būti keičiama remiantis šiuo 
patikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Nemokamo „Copernicus“ duomenų teikimo poveikio šiuo metu numatyti dar neįmanoma. 
Todėl įvertinimas, kurio rezultatai kol kas neaiškūs, turėtų būti atliktas po dvejų metų 
įsigaliojus reglamentui.

Pakeitimas 137
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos ar jos valstybių narių 
saugumo interesai ir išorės santykiai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 138
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Sąjungos ar jos valstybių narių saugumo 
interesai ir išorės santykiai;

c) Sąjungos ar jos valstybių narių saugumo 
interesai;

Or. en

Pakeitimas 139
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Duomenų politikos peržiūra

Ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d. 
Komisija, konsultuodamasi su visomis 
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
atlieka šios duomenų politikos poveikio 
Europos duomenų ir paslaugų rinkai 
peržiūrą. Prireikus, atsižvelgiant į 
peržiūrą, duomenų politika gali būti 
keičiama.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu įgyvendinamą duomenų politiką svarbu peržiūrėti siekiant įvertinti, kokį 
poveikį ji turės Žemės stebėsenos duomenų rinkai.

Pakeitimas 140
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Esamos prieigos prie duomenų teisės

Atsižvelgiama į esamas EKA GMES 
kosmoso komponento programoje 
dalyvaujančių valstybių prieigos prie 
„Copernicus“ palydovų „Sentinel“ 
duomenų teises.

Or. en

Pagrindimas

GMES kosmoso komponento programą bendrai finansuoja ES ir EKA valstybės narės. 
Reglamentu būtų numatyta galimybė perduoti programa sukurto turto nuosavybę Europos 
Sąjungai. Siekiant užtikrinti, kad su tuo sutiktų EKA valstybės narės, Europos Sąjungoje 
reikėtų pripažinti jų teises į duomenis.

Pakeitimas 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Spręsti specialios „Copernicus“ 
infrastruktūros saugumo klausimus 
pavedama Europos GNSS agentūrai. 
Kitais atvejais spręsti saugumo klausimus 
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šiai agentūrai pavedama, jei reikia.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal susitarimus su trečiosiomis 
šalimis, jei tinkama, dėl dabartinės 
nuosavybės teisių, viso materialiojo ir 
nematerialiojo turto, sukurto ar išvystyto 
pagal programą „Copernicus“, savininkė 
yra Sąjunga arba specialiai paskirta įstaiga
ar fondas.

1. Pagal susitarimus su trečiosiomis 
šalimis, jei tinkama, dėl dabartinės 
nuosavybės teisių, viso materialiojo ir 
nematerialiojo turto, sukurto ar išvystyto 
pagal programą „Copernicus“, savininkė 
yra Sąjunga arba specialiai paskirta įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 143
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai teikiama pagalba Naudotojų forumas

Or. en

Pakeitimas 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai gali padėti galutinių 
naudotojų atstovai, nepriklausomi 
ekspertai, visų pirma saugumo 
klausimais, ir atitinkamų nacionalinių 
agentūrų, visų pirma nacionalinių 
kosmoso agentūrų, atstovai, kurie jai 
teiktų reikiamas technines ir mokslines 
žinias ir naudotojų atsiliepimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 145
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai, visų 
pirma saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovai, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus.

1. Komisijai gali padėti speciali įstaiga 
(Naudotojų forumas), sutelkianti tarpinių 
ir galutinių naudotojų atstovus, 
nepriklausomus ekspertus, visų pirma 
saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovus, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus. 
Kitos suinteresuotosios šalys gali būti 
pakviestos dalyvauti stebėtojų teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 146
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai, visų 
pirma saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovai, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus.

1. Komisijai gali padėti viešųjų ir 
privačiųjų galutinių naudotojų atstovai, 
nepriklausomi ekspertai, visų pirma 
saugumo klausimais, pramonės atstovai ir 
atitinkamų nacionalinių agentūrų, visų 
pirma nacionalinių / regioninių kosmoso 
agentūrų arba jų asociacijų, atstovai, kurie 
jai teiktų reikiamas technines ir mokslines 
žinias ir naudotojų atsiliepimus.

Or. en

Pakeitimas 147
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai, nepriklausomi ekspertai, visų 
pirma saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovai, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus.

1. Komisijai gali padėti galutinių naudotojų 
atstovai ir visos suinteresuotosios šalys, 
nepriklausomi ekspertai, visų pirma 
saugumo klausimais, ir atitinkamų 
nacionalinių agentūrų, visų pirma 
nacionalinių kosmoso agentūrų, atstovai, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų atsiliepimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad programa gerai veiktų, labai svarbu, kad visi gamybos grandinės veikėjai ir 
duomenų bei informacijos naudotojai kuo anksčiau pradėtų aktyviai ir deramai dalyvauti 
įgyvendinant programą.

Pakeitimas 148
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija pirmininkauja Naudotojų 
forumui ir aprūpina jį sekretoriatu. 
Naudotojų forumas priima darbo tvarkos 
taisykles. Europos Parlamentas, Taryba ir 
„Copernicus“ komitetas visapusiškai 
informuojami apie šio forumo veiklą.

Or. en

Pakeitimas 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nustatyti, apibrėžti ir patvirtinti 
naudotojų reikalavimus ir stebėti 
naudotojų pasitenkinimą Komisijai 
pirmiausia gali padėti iš „Copernicus“ 
naudotojų atstovų sudaryta ekspertų 
grupė (Naudotojų forumas).

Or. en

Pakeitimas 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisijai gali padėti nepriklausomi 
ekspertai iš įvairių sričių, susijusių su 
„Copernicus“ taikymo sritimi, iš plačios 
suinteresuotųjų šalių grupės, įskaitant 
„Copernicus“ naudotojų atstovus, ir už 
kosmosą atsakingų nacionalinių subjektų, 
kurie jai teiktų reikiamas technines ir 
mokslines žinias ir naudotojų 
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atsiliepimus.

Or. en

Pakeitimas 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. „Copernicus“ komitetas visapusiškai 
informuojamas apie Komisijai teikiamus 
ekspertų patarimus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Viešieji pirkimai

1. Komisija užtikrina kuo sąžiningesnį, 
konkurencingesnį ir skaidresnį viešųjų 
pirkimų procesą ir laiku informuoja 
„Copernicus“ komitetą apie proceso 
rezultatą.
2. Konkurso laimėtojai, atitinkamais 
subrangos lygmenimis surengdami 
konkurencingus konkursus, dalį sutarties 
pagal subrangos sutartis paveda vykdyti 
pirmiausia MVĮ, nedidelėms sistemų 
integravimo bendrovėms ir naujiems 
rinkos dalyviams:
a) Mažiausia pagal subrangos sutartis 
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vykdomos veiklos vertė turi sudaryti ne 
mažiau nei 40 proc. bendros sutarties 
vertės, nebent mažesnė dalis tinkamai 
pagrįsta (pvz., paleidimo įranga).
b) Kiekvienai veiklai skiriamas biudžetas 
turi būti proporcingas techniniam veiklos 
mastui, o veiksmų dydis ir skaičius turi 
būti toks, kad būtų galima sudaryti 
sąlygas atvirai ir sąžiningai 
konkurencijai.
3. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi ir 
priklausomybės nuo vieno tiekėjo, 
imamasi tinkamų priemonių (darbų 
paketų dydžio, sutarčių trukmės ir 
perdavimo klausimai).
4. Paslaugų vykdytojai (Sąjungos ir 
Europos arba tarpvyriausybinės įstaigos) 
vykdo paslaugą sudarančios veiklos 
perdavimo pagal subrangos sutartis 
procesą ir:
a) nustato tokį veiksmų dydį ir skaičių, 
kad vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu būtų galima sudaryti sąlygas 
atvirai ir sąžiningai konkurencijai, 
išvengti monopolijos ir užtikrinti 
didžiausią lankstumą;
b) tinkamai pagrindžia kiekvieną darbų 
paketą, kurį jie, užuot atvėrę išorės 
konkurencijai, pasilieka sau.

Or. en

Pakeitimas 153
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. „Copernicus“ komitetas gali susirinkti 
specialios sudėties, siekdamas spręsti 
konkrečius klausimus, būtent susijusius 
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su saugumu (Saugumo taryba), 
„Copernicus“ pagrindinių naudotojų 
nuomonėmis (Naudotojų forumas) ir 
klausimais, susijusiais su užduotimis, 
kurios pagal šio reglamento 5 straipsnį 
perduotos Europos kosmoso agentūrai 
arba koordinuojamos su ja (Kosmoso 
komponentas).
„Copernicus“ komitetas gali nuspręsti 
įsteigti valstybių narių ir Komisijos 
paskirtų ekspertų grupes, kurioms būtų 
pavesta spręsti konkrečius programos 
klausimus, būtent 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų paslaugų teminėse srityse.

Or. en

Pakeitimas 154
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip iki 2018 m. 
birželio 30 d. parengia vertinimo ataskaitą, 
kurioje įvertina visų pagal programą 
„Copernicus“ finansuotų užduočių tikslų 
įgyvendinimą, atsižvelgdama į jų rezultatus 
ir poveikį, Europos pridėtinę vertę ir 
išteklių panaudojimo veiksmingumą. 
Vertinime visų pirma atsižvelgiama į visų 
tikslų įgyvendinimo tęstinumo svarbą ir tai, 
kaip priemonėmis prisidedama prie 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų tikslų.

1. Komisija ne vėliau kaip 2017 m. sausio 
1 d. parengia vertinimo ataskaitą, kurioje 
įvertina visų pagal programą „Copernicus“ 
finansuotų užduočių tikslų įgyvendinimą, 
atsižvelgdama į jų rezultatus ir poveikį, 
Europos pridėtinę vertę ir išteklių 
panaudojimo veiksmingumą. Vertinime 
visų pirma atsižvelgiama į visų tikslų 
įgyvendinimo tęstinumo svarbą ir tai, kaip 
priemonėmis prisidedama prie 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų tikslų. Į vertinimą 
įtraukiama 14 straipsnio poveikio 
Europos duomenų ir paslaugų rinkai 
analizė ir, jei reikia, prie jo pridedami šio 
reglamento pakeitimo pasiūlymai.

Or. en
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Pakeitimas 155
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ne vėliau kaip iki 2018 m. 
birželio 30 d. parengia vertinimo ataskaitą, 
kurioje įvertina visų pagal programą 
„Copernicus“ finansuotų užduočių tikslų 
įgyvendinimą, atsižvelgdama į jų rezultatus 
ir poveikį, Europos pridėtinę vertę ir 
išteklių panaudojimo veiksmingumą. 
Vertinime visų pirma atsižvelgiama į visų 
tikslų įgyvendinimo tęstinumo svarbą ir tai, 
kaip priemonėmis prisidedama prie 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų tikslų.

1. Komisija ne vėliau kaip iki 2016 m. 
birželio 30 d. parengia vertinimo ataskaitą, 
kurioje įvertina visų pagal programą 
„Copernicus“ finansuotų užduočių tikslų 
įgyvendinimą, atsižvelgdama į jų rezultatus 
ir poveikį, Europos pridėtinę vertę ir 
išteklių panaudojimo veiksmingumą. 
Vertinime visų pirma atsižvelgiama į visų 
tikslų įgyvendinimo tęstinumo svarbą ir tai, 
kaip priemonėmis prisidedama prie 2 ir 3 
straipsniuose nurodytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 156
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpinė vertinimo ataskaita pateikiama 
ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 30 d. 
Joje pateikiamas tikslus galimų sąnaudų 
perviršio įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 157
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vertinimo ataskaitoje taip pat turi būti 
analizuojama, ar programos 
„Copernicus“ organizacinė struktūra, 
paslaugų apimtis ir duomenų bei 
informacinė politika yra optimalios, ar
turi būti pakoreguotos pagal naujas 
tendencijas, taip pat ar programa yra 
efektyvi ir veiksminga ir ar ja prisidedama 
prie 2 ir 3 straipsniuose nurodytų tikslų 
siekimo.

Or. de

Pagrindimas

22 straipsnio pakeitimais siekiama užtikrinti, kad programa „Copernicus“ laiku, prieš 
pasibaigiant daugiametei finansinei programai, būtų atitinkamai pritaikyta ir optimizuota 
įtraukiant naudotojų bendruomenes bei būtų užtikrintas jos tęstinumas.

Pakeitimas 158
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip [po dvejų metų nuo šio 
dokumento įsigaliojimo] Komisija parengs 
„Copernicus“ duomenų ir informacijos 
politikos vertinimo ataskaitą, 
atsižvelgdama į jos rezultatus ir naudą 
visai ekonomikai, taip pat į jos padarinius 
su ja susijusioms rinkoms.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina stebėti naujos „Copernicus“ duomenų ir informacijos politikos taikymo padarinius, 
siekiant kuo anksčiau įvertinti jos poveikį ekonomikai ir ES kosmoso gamybos pramonei.
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Pakeitimas 159
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vertinimo ataskaitos rezultatai 
įtraukiami į Komisijos pasiūlymą dėl 
reglamento dėl šio reglamento 
persvarstymo, kurį Komisija pateikia ne 
vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d.

Or. de

Pakeitimas 160
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija atlieka 1 dalyje nurodytą 
vertinimą glaudžiai bendradarbiaudama su 
programos „Copernicus“ veiklos 
vykdytojais ir naudotojų bendruomenėmis 
ir nagrinėja programos „Copernicus“ 
efektyvumą bei veiksmingumą ir tai, kaip 
ja prisidedama prie 2 ir 3 straipsniuose 
nurodytų tikslų. Komisija šių vertinimų 
rezultatus pateikia Europos Parlamentui,
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

2. Komisija atlieka 1 ir 1a dalyse nurodytą 
vertinimą glaudžiai bendradarbiaudama su 
programos „Copernicus“ veiklos 
vykdytojais ir naudotojų bendruomenėmis. 
Komisija šių vertinimų rezultatus pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

Or. de

Pakeitimas 161
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant įvertinti „Copernicus“ 
duomenų ir informacijos politikos poveikį 
ekonominei naudai, per 2 metus nuo jos 
priėmimo atliekama jos tarpinė peržiūra.

Or. en


