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Amendement 44
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid (GMES) was een initiatief 
inzake monitoring van de aarde dat onder 
leiding van de EU stond en in een 
partnerschap met de lidstaten en het 
Europees Ruimteagentschap (European 
Space Agency — "ESA") werd uitgevoerd. 
De oorsprong van GMES gaat terug tot 
mei 1998, toen bij de ontwikkeling van de 
ruimteactiviteiten in Europa betrokken 
instellingen een gemeenschappelijke 
verklaring het licht deden zien, bekend 
onder de naam "Baveno-manifest". In het 
manifest werd een oproep gedaan tot een 
langetermijnverbintenis voor de 
ontwikkeling van diensten voor 
milieumonitoring vanuit de ruimte, met 
gebruikmaking en verdere ontwikkeling 
van Europese vaardigheden en 
technologieën. In 2005 maakte de EU de 
strategische keuze voor de ontwikkeling 
van een onafhankelijke Europese 
aardobservatiecapaciteit voor het 
aanbieden van diensten op het gebied van 
milieu en veiligheid8, wat uiteindelijk 
resulteerde in Verordening (EU) 
nr. 911/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2010 inzake 
het Europees programma voor monitoring 
van de aarde (GMES) en zijn initiële 
operationele diensten (2011-2013)9.

(1) Wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid (GMES) was een initiatief 
inzake monitoring van de aarde dat onder 
leiding van de EU stond en in een 
partnerschap met de lidstaten en het 
Europees Ruimteagentschap (European 
Space Agency — "ESA") werd uitgevoerd. 
De oorsprong van GMES gaat terug tot 
mei 1998, toen bij de ontwikkeling van de 
ruimteactiviteiten in Europa betrokken 
instellingen een gemeenschappelijke 
verklaring het licht deden zien, bekend 
onder de naam "Baveno-manifest". In het 
manifest werd een oproep gedaan tot een 
langetermijnverbintenis voor de 
ontwikkeling van diensten voor 
milieumonitoring vanuit de ruimte, met 
gebruikmaking en verdere ontwikkeling 
van Europese vaardigheden en 
technologieën. In 2005 maakte de EU de 
strategische keuze voor de ontwikkeling, 
tezamen met het ESA, van een 
onafhankelijke Europese 
aardobservatiecapaciteit voor het 
aanbieden van diensten op het gebied van 
milieu en veiligheid8, wat uiteindelijk 
resulteerde in Verordening (EU) 
nr. 911/2010 van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 september 2010 inzake 
het Europees programma voor monitoring 
van de aarde (GMES) en zijn initiële 
operationele diensten (2011-2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final van 10 november 
2005.

8 COM(2005) 565 final van 10 november 
2005.
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9 PB L 276 van 20 oktober 2010, blz. 1. 9 PB L 276 van 20 oktober 2010, blz. 1.

Or. en

Motivering

GMES was vanaf het allereerste begin een gezamenlijk programma van de EU en het ESA, 
onder aanvoering van de EU. Tot op heden is om en nabij de 60% van de investeringen in de 
ruimtevaartsector gefinancierd via het ESA.

Amendement 45
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Copernicus-programma heeft tot 
doel accurate en betrouwbare informatie op 
het gebied van milieu en veiligheid te 
leveren die op de behoeften van de 
gebruikers is afgestemd en dient ter 
ondersteuning van andere beleidsterreinen 
van de Unie, met name met betrekking tot 
de interne markt, vervoer, milieu, energie, 
civiele bescherming, samenwerking met 
derde landen en humanitaire hulp. Het 
bouwt voort op bestaande capaciteiten in 
Europa, aangevuld met nieuwe, 
gemeenschappelijk ontwikkelde activa.

(5) Het Copernicus-programma heeft tot 
doel accurate en betrouwbare informatie op 
het gebied van milieu te leveren die op de 
behoeften van de gebruikers is afgestemd 
en dient ter ondersteuning van andere 
beleidsterreinen van de Unie, met name 
met betrekking tot de interne markt, 
vervoer, milieu, energie, civiele 
bescherming, samenwerking met derde 
landen en humanitaire hulp. Het bouwt 
voort op bestaande capaciteiten in Europa, 
aangevuld met nieuwe, gemeenschappelijk 
ontwikkelde activa.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het programma moet zo breed 
mogelijk gebruik maken van de 
capaciteiten van de lidstaten voor 
satellietobservaties en -diensten. Het 
programma dient tevens gebruik te maken 
van de capaciteiten van commerciële 
initiatieven in Europa, daarmee mede 
bijdragend aan de ontwikkeling van een 
levensvatbare commerciële 
ruimtevaartsector in Europa. 

Or. en

Amendement 47
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het Copernicus-programma moet 
worden uitgevoerd in overeenstemming 
met andere relevante EU-instrumenten en -
maatregelen, met name maatregelen op het 
gebied van milieu en klimaatverandering, 
en instrumenten op het gebied van 
veiligheid, bescherming van 
persoonsgegevens, concurrentievermogen 
en innovatie, cohesie, onderzoek, vervoer, 
concurrentie en internationale 
samenwerking, en met het Europese 
programma voor wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen (Global 
Navigation Satellite Systems – GNSS). De 
Copernicus-gegevens moeten coherent 
blijven met de ruimtelijke 
referentiegegevens van de lidstaten en 
steun bieden aan de ontwikkeling van de 
infrastructuur voor ruimte-informatie in de 
EU, zoals vastgesteld in Richtlijn 
2007/2/EG van het Europees Parlement en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting 
van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Gemeenschap (Inspire)10. 
Het is ook de bedoeling dat Copernicus het 
gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem (SEIS) en activiteiten 
van de EU op het gebied van reacties op 
noodsituaties aanvult.

__________________
10 PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.

Or. en

Amendement 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om maximale efficiëntie te 
bereiken en de effecten van Copernicus 
uit te breiden, moet het programma 
gebruikmaken en profiteren van de 
ruimtevaartcapaciteiten van de lidstaten, 
evenals van de capaciteiten van de 
bestaande commerciële initiatieven in 
Europa.

Or. es

Amendement 49
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
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satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. 
Overigens zal de beschikbaarheid van de 
Europese datarelaissatelliet voor de 
Sentinel-satellieten van Copernicus 
(EDRS) de doorgifte van gegevens 
versnellen en er daardoor voor zorgen dat 
beter en sneller kan worden voldaan aan 
de toenemende vraag van gebruikers naar 
het nagenoeg onvertraagd verkrijgen van 
gegevens. Het verlenen van operationele 
diensten hangt af van de goede werking en 
de veiligheid van de Copernicus-
ruimtecomponent. Het alsmaar toenemende 
risico van botsingen met andere satellieten 
en ruimteafval is de grootste bedreiging 
voor de Copernicus-ruimtecomponent. 
Daarom moet het Copernicus-programma 
maatregelen steunen die tot doel hebben 
dergelijke risico's te verminderen, in het 
bijzonder door bij te dragen aan het 
programma dat wordt opgezet bij Besluit 
[XXX] van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

__________________ __________________
11 PB L […] van […], blz.[…]. 11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. fr

Amendement 50
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
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op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. 
Daarnaast moet het Europese 
datarelaissatellietsysteem (European Data 
Relay System – EDRS) worden gebruikt, 
dat de gegevensoverdracht voor Sentinel-
satellieten sneller maakt en bijna in real-
time aan de toenemende vraag naar 
gegevens voldoet. Het verlenen van 
operationele diensten hangt af van de 
goede werking, de continue 
beschikbaarheid en de veiligheid van de 
Copernicus-ruimtecomponent. Het alsmaar 
toenemende risico van botsingen met 
andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

__________________ __________________
11 PB L […] van […], blz.[…]. 11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. de

Motivering

Het als publiek-privaat partnerschap tussen het Europees Ruimteagentschap (ESA) en 
Europese bedrijven geëxploiteerde EDRS zorgt voor de snelle overdracht van grote 
hoeveelheden gegevens via zogenaamde informatiesnelwegen in de ruimte. De Copernicus-
satellieten Sentinel 1 en 2 zullen gebruikmaken van dit systeem.

Amendement 51
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. 
Bovendien zal met de beschikbaarheid 
van het Europese datarelaissatelliet-
systeem voor Sentinel-satellieten van 
Copernicus de overdracht van gegevens 
worden versneld en daarmee de 
capaciteiten in antwoord op de groeiende 
vraag van de gebruiker naar quasi-
realtime gegevens worden vergroot. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

__________________ __________________
11 PB L […] van […], blz.[…]. 11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. en
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Amendement 52
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. 
Daarnaast zal de beschikbaarheid van het 
Europese datarelaissatellietsysteem de 
gegevensoverdracht door de Sentinel-
satellieten van Copernicus sneller maken 
en zo bijna in real-time een antwoord 
bieden op de toenemende vraag van 
gebruikers naar gegevens. Het verlenen 
van operationele diensten hangt af van de 
goede werking en de veiligheid van de 
Copernicus-ruimtecomponent. Het alsmaar 
toenemende risico van botsingen met 
andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

__________________ __________________
11 PB L […] van […], blz.[…]. 11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. de
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Motivering

Het bijna in real-time verstrekken van gegevens zal een geweldige verrijking zijn van de 
Copernicus-diensten. Het Europese datarelaissatellietsysteem zal hierin een belangrijke rol 
spelen.

Amendement 53
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door samen met EGNOS/Galileo de 
grootste bijdrage te leveren aan het 
programma dat wordt opgezet bij Besluit 
[XXX] van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

__________________ __________________
11 PB L […] van […], blz.[…]. 11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. en
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Amendement 54
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doelstellingen te halen, dient het 
Copernicus-programma gebaseerd te zijn 
op een autonome capaciteit van de EU voor 
satellietobservaties en dient het 
operationele diensten op het gebied van 
milieu, civiele bescherming en veiligheid 
te bieden. Het dient tevens gebruik te 
maken van de beschikbare in-situgegevens 
die door de lidstaten worden verstrekt. Het 
verlenen van operationele diensten hangt af 
van de goede werking en de veiligheid van 
de Copernicus-ruimtecomponent. Het 
alsmaar toenemende risico van botsingen 
met andere satellieten en ruimteafval is de 
grootste bedreiging voor de Copernicus-
ruimtecomponent. Daarom moet het 
Copernicus-programma maatregelen 
steunen die tot doel hebben dergelijke 
risico's te verminderen, in het bijzonder 
door bij te dragen aan het programma dat 
wordt opgezet bij Besluit [XXX] van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en –monitoring11.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

__________________
11 PB L […] van […], blz.[…].

Or. en

Amendement 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij de uitvoering van het 
Copernicus-programma moeten de 
hoogste normen voor transparantie en 
efficiëntie worden gerespecteerd. Het is 
van het grootste belang dat de beginselen 
inzake aanbestedingen worden toegepast.
Om maximaal te profiteren van de 
publieke investeringen en een 
concurrerende ruimtevaartindustrie te 
waarborgen, moet de exploitatie van aan 
Copernicus gelieerde diensten worden 
opengesteld voor concurrentie en moeten 
de Europese beginselen inzake 
aanbestedingen worden gevolgd. Ook 
moet eerlijke concurrentie in de hele 
toeleveringsketen worden nagestreefd, 
waarbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de deelname van kmo's en 
met name moet worden vermeden dat 
misbruik wordt gemaakt van dominante 
posities of dat afhankelijkheid van één 
leverancier ontstaat. Daarom moet een 
hoog niveau van onderaanbesteding door 
de inschrijvers worden gewaarborgd.

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Voor een maximale ontwikkeling 
van de Europese ruimte- en 
dienstensector alsook voor een maximale 
prijs-kwaliteitverhouding en beste 
resultaten bij de ontwikkeling van 
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Copernicus, dienen de beginselen van 
openbare aanbesteding, passende omvang 
van overeenkomsten en gebruikmaking 
van onderaanneming actief te worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 57
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financiële middelen die nodig zijn 
voor de activiteiten van Copernicus tussen 
2014 en 2020 bedragen maximaal 3 786 
miljoen EUR (prijzen van 2011), die 
worden toegewezen in een afzonderlijk 
begrotingshoofdstuk onder titel 2 van 
rubriek 1a van de algemene begroting van 
de Unie. Personeels- en administratieve 
uitgaven van de Commissie op het gebied 
van de coördinatie van het Copernicus-
programma moeten worden gefinancierd 
uit de begroting van de Unie.

(10) De financiële middelen die nodig zijn 
voor de activiteiten van Copernicus tussen 
2014 en 2020 bedragen maximaal 3 786 
miljoen EUR (prijzen van 2011), die 
worden toegewezen in een afzonderlijk 
begrotingshoofdstuk onder titel 2 van 
rubriek 1a van de algemene begroting van 
de Unie. Personeels- en administratieve 
uitgaven van de Commissie op het gebied 
van de coördinatie van het Copernicus-
programma moeten worden gefinancierd 
uit de begroting van de Unie. In geval van 
onvoorziene extra financiële 
verplichtingen mag geen enkele 
verhoging van de bijdrage van de Unie ten 
koste gaan van andere programma's en 
moet deze bijgevolg worden gedekt door 
de beschikbare marge tussen de MFK-
maxima en het maximum van de eigen 
middelen.

Or. en

Amendement 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA) dient actief deel te nemen aan de 
opstelling van de langetermijnplanning 
van het Copernicus-programma.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Copernicus-diensten dienen 
uiteenlopende gebruikersgemeenschappen 
en doeleinden. Bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van de diensten moet rekening 
worden gehouden met de behoeften van 
alle gebruikersgemeenschappen. Alle 
kerngebruikers dienen op gelijke voet te 
worden behandeld.

Or. en

Amendement 60
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
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infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is kostenefficiënter 
dan regelingen voor de aankoop van 
gegevens en versterkt de mondiale 
dimensie van het programma.

infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is kostenefficiënter 
dan regelingen voor de aankoop van 
gegevens en versterkt de mondiale 
dimensie van het programma, en er moet 
worden gezorgd dat de aldus uitgewisselde 
informatie en gegevens goed beschermd 
worden.

Or. fr

Motivering

De rapporteur introduceert hier het vereiste van wederkerigheid. Hoewel deze term een sterke 
politieke boodschap uitdraagt, kan hij ook leiden tot interpretatieproblemen en -verschillen. 
Daarom willen we hem in de tekst vervangen door juridisch passender termen.

Amendement 61
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is kostenefficiënter 
dan regelingen voor de aankoop van 
gegevens en versterkt de mondiale 
dimensie van het programma.

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem - in het kader 
waarvan beginselen van gegevensdeling 
in acht moeten worden genomen - is 
kostenefficiënter dan regelingen voor de 
aankoop van gegevens en versterkt de 
mondiale dimensie van het programma.

Or. en

Amendement 62
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is kostenefficiënter 
dan regelingen voor de aankoop van 
gegevens en versterkt de mondiale 
dimensie van het programma.

(13) De internationale dimensie van 
Copernicus is van bijzonder belang bij de 
uitwisseling van gegevens en informatie, 
alsook bij de toegang tot de observatie-
infrastructuur. Een dergelijk 
uitwisselingssysteem is, indien gebaseerd 
op het beginsel van volledig gelijke 
gegevensdeling kostenefficiënter dan 
regelingen voor de aankoop van gegevens 
en versterkt de mondiale dimensie van het 
programma.

Or. en

Motivering

De uitwisseling van gegevens dient voor iedereen gelijk te zijn, met andere woorden: 
uitgewisselde gegevens dienen qua kwaliteit gelijk te zijn aan Copernicus-gegevens. 
Uitwisseling van gegevens van betere kwaliteit kan een bedreiging vormen voor het Europese 
bedrijfsleven.

Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De algehele verantwoordelijkheid 
voor het Copernicus-programma moet bij 
de Commissie berusten. Zij moet de 
prioriteiten en doelstellingen ervan 
vastleggen en zorgen voor de algehele 
coördinatie van en het algehele toezicht op 
het programma.

(16) De algehele verantwoordelijkheid 
voor het Copernicus-programma moet bij 
de Commissie berusten. Zij moet de 
prioriteiten en doelstellingen ervan 
vastleggen en zorgen voor de algehele 
coördinatie van en het algehele toezicht op 
het programma. Zij moet het Europees 
Parlement en de Raad tijdig alle relevante 
informatie over het programma 
verstrekken.

Or. en
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Amendement 64
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De algehele verantwoordelijkheid 
voor het Copernicus-programma moet bij 
de Commissie berusten. Zij moet de 
prioriteiten en doelstellingen ervan 
vastleggen en zorgen voor de algehele 
coördinatie van en het algehele toezicht op 
het programma.

(16) De algehele verantwoordelijkheid 
voor het Copernicus-programma moet bij 
de Commissie berusten. Zij moet in 
samenwerking met alle betrokkenen de 
prioriteiten en doelstellingen ervan 
vastleggen en zorgen voor de algehele 
coördinatie van en het algehele toezicht op 
het programma.

Or. fr

Motivering

De actieve en billijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van alle actoren in de 
productieketen en de gebruikers van gegevens en informatie is cruciaal voor de goede 
werking van het programma.

Amendement 65
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Gelet op de partnerschapdimensie van 
Copernicus en ter voorkoming van 
overlapping van technische deskundigheid 
moet de uitvoering van het programma 
worden gedelegeerd aan entiteiten met de 
passende technische en 
beroepsbekwaamheid.

(17) Gelet op de partnerschapdimensie van 
Copernicus en ter voorkoming van 
overlapping van technische deskundigheid 
moet de uitvoering van het programma 
worden gedelegeerd aan entiteiten met de 
passende technische en 
beroepsbekwaamheid. Voor de technische 
controle en coördinatie van de satellieten 
moet gebruik worden gemaakt van 
bestaande infrastructuren, zoals de 
Galileo-controlecentra.

Or. de
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Amendement 66
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA) werd reeds in 2004 opgericht en 
houdt zich bezig met diverse activiteiten 
rondom de Europese programma's voor 
satellietnavigatie- en plaatsbepaling zoals 
Galileo en EGNOS. Om te profiteren van 
zo groot mogelijke synergiën tussen 
Galileo en Copernicus moet de Europese 
Commissie, in samenwerking met het 
Europees Parlement en de lidstaten, 
bepalen welke rol het GSA, in nauwe 
samenwerking met de kenniscentra voor 
aardobservatie, in de toekomst zou 
kunnen spelen met betrekking tot de 
uitvoering van het Copernicus-
programma.

Or. de

Amendement 67
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Bij de uitvoering van het Copernicus-
programma kan de Commissie, voor zover 
naar behoren gerechtvaardigd door de 
bijzondere aard van de maatregelen en de 
specifieke deskundigheid van het orgaan 
van de Unie, een beroep doen op bevoegde 
agentschappen van de EU, zoals het 
Europees Milieuagentschap (EEA), het 
Europees Agentschap voor het beheer van 

(18) Bij de uitvoering van het Copernicus-
programma kan de Commissie, voor zover 
naar behoren gerechtvaardigd door de 
bijzondere aard van de maatregelen en de 
specifieke deskundigheid van het orgaan 
van de Unie, een beroep doen op bevoegde 
agentschappen van de EU, zoals het 
Europees Milieuagentschap (EEA), het 
Europees Agentschap voor het beheer van 
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de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (Frontex), het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie (EUSC) of een bevoegd 
orgaan dat in aanmerking kan komen voor 
een delegatie overeenkomstig artikel 58 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie12. Bij het besluit om die taken aan 
een bepaald orgaan van de Unie toe te 
vertrouwen wordt naar behoren rekening 
gehouden met de kosteneffectiviteit 
daarvan en met de gevolgen voor de 
beheersstructuur en de financiële en 
personele middelen van het orgaan.

de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie (Frontex), het Europees 
Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA), het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA) en het Satellietcentrum van de 
Europese Unie (EUSC) of een bevoegd 
orgaan dat in aanmerking kan komen voor 
een delegatie overeenkomstig artikel 58 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie12. Bij het besluit om die taken aan 
een bepaald orgaan van de Unie toe te 
vertrouwen wordt naar behoren rekening 
gehouden met de kosteneffectiviteit 
daarvan en met de gevolgen voor de 
beheersstructuur en de financiële en 
personele middelen van het orgaan.

__________________ __________________
12 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 12 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. de

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De organen belast met de 
exploitatie van de diensten moeten de aan 
hen gedelegeerde activiteiten 
overeenkomstig de beginselen van de Unie 
voor openbare aanbestedingen in 
passende mate openstellen voor 
mededinging, teneinde de doelstelling van 
een concurrentiekrachtige dienstensector 
te kunnen verwezenlijken.
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Or. en

Amendement 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie moet teneinde 
overlapping van taken te voorkomen, zorg 
te dragen voor een doeltreffende 
benutting van de huidige structuren en 
hun expertise, alsook om synergieën tot 
stand te brengen, specifieke aspecten van 
het Copernicus-programma 
toevertrouwen aan EU-agentschappen en 
andere organen zoals het Europese 
Milieuagentschap en het Europees GNSS-
Agentschap.

Or. en

Amendement 70
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de Copernicus-doelstelling op 
duurzame grondslag te realiseren, moeten 
de activiteiten van de diverse partners die 
bij Copernicus zijn betrokken, worden
gecoördineerd, en moet een diensten- en 
observatiecapaciteit die aan de 
gebruikersbehoeften beantwoordt, worden 
ontwikkeld, opgezet en geëxploiteerd. Een 
comité moet de Commissie hierbij bijstaan 
bij het verzekeren van de coördinatie van 
de bijdragen aan Copernicus die geleverd 
worden door de EU, de lidstaten en de 

(19) Om de Copernicus-doelstelling op 
duurzame grondslag te realiseren, moeten 
de activiteiten van de diverse partners die 
bij Copernicus zijn betrokken, worden 
gecoördineerd, en moet een diensten- en 
observatiecapaciteit die aan de 
gebruikersbehoeften beantwoordt, worden 
ontwikkeld, opgezet en geëxploiteerd. Een 
comité moet de Commissie hierbij bijstaan 
bij het verzekeren van de coördinatie van 
de bijdragen aan Copernicus die geleverd 
worden door de EU, de lidstaten, de 
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intergouvernementele agentschappen, 
teneinde optimaal gebruik te maken van de 
bestaande capaciteiten en de 
tekortkomingen te signaleren die op EU-
niveau moeten worden aangepakt. Het 
moet de Commissie ook ter zijde staan bij 
haar toezicht op een coherente uitvoering 
van Copernicus.

intergouvernementele agentschappen en de 
ondernemingen, teneinde optimaal gebruik 
te maken van de bestaande capaciteiten en 
de tekortkomingen te signaleren die op 
EU-niveau moeten worden aangepakt. Het 
moet de Commissie ook ter zijde staan bij 
haar toezicht op een coherente uitvoering 
van Copernicus.

Or. fr

Motivering

De versterking van de actieve rol van ondernemingen wordt al genoemd in de voorstellen van 
de rapporteur. Het gaat er hier om die in de hele tekst te benadrukken.

Amendement 71
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om de Copernicus-doelstelling op 
duurzame grondslag te realiseren, moeten 
de activiteiten van de diverse partners die 
bij Copernicus zijn betrokken, worden 
gecoördineerd, en moet een diensten- en 
observatiecapaciteit die aan de 
gebruikersbehoeften beantwoordt, worden 
ontwikkeld, opgezet en geëxploiteerd. Een 
comité moet de Commissie hierbij bijstaan 
bij het verzekeren van de coördinatie van 
de bijdragen aan Copernicus die geleverd 
worden door de EU, de lidstaten en de 
intergouvernementele agentschappen, 
teneinde optimaal gebruik te maken van de 
bestaande capaciteiten en de 
tekortkomingen te signaleren die op EU-
niveau moeten worden aangepakt. Het 
moet de Commissie ook ter zijde staan bij 
haar toezicht op een coherente uitvoering 
van Copernicus.

(19) Om de Copernicus-doelstelling op 
duurzame grondslag te realiseren, moeten 
de activiteiten van de diverse partners die 
bij Copernicus zijn betrokken, worden 
gecoördineerd, en moet een diensten- en 
observatiecapaciteit die aan de 
gebruikersbehoeften beantwoordt, worden 
ontwikkeld, opgezet en geëxploiteerd. Een 
comité moet de Commissie hierbij bijstaan 
bij het verzekeren van de coördinatie van 
de bijdragen aan Copernicus die geleverd 
worden door de EU, de lidstaten, de 
particuliere sector en de 
intergouvernementele agentschappen, 
teneinde optimaal gebruik te maken van de 
bestaande capaciteiten en de 
tekortkomingen te signaleren die op EU-
niveau moeten worden aangepakt. Het 
moet de Commissie ook ter zijde staan bij 
haar toezicht op een coherente uitvoering 
van Copernicus.
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Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het programma dient te voldoen 
aan de communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten en dient eerst en 
vooral gericht te zijn op de beste prijs-
kwaliteitverhouding, kostenbeheersing, 
risicobeperking, efficiëntieverhoging en 
vermindering van de afhankelijkheid van 
één enkele leverancier. In alle lidstaten 
dient gestreefd te worden naar een open 
toegang en eerlijke concurrentie 
gedurende de gehele industriële 
bevoorradingsketen alsmede naar een 
evenwichtig aanbod aan mogelijkheden 
tot deelname van het bedrijfsleven op alle 
niveaus, waaronder met name het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) en in alle 
lidstaten. Mogelijk misbruik van 
dominante marktposities of langdurige 
afhankelijkheid van één enkele 
leverancier dient te worden voorkomen 
aangezien de diensten hierdoor duurder 
zouden worden en het programma op de 
lange termijn niet-levensvatbaar.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Wanneer inschrijvers op openbare 
aanbestedingen gebruikmaken van 
onderaanneming kan een evenwichtige 
deelname van het bedrijfsleven op alle 
niveaus in alle lidstaten worden 
bevorderd, mogelijk misbruik van 
dominante marktposities en langdurige 
afhankelijkheid van één enkele 
leverancier worden voorkomen en kan 
worden voortgeborduurd op eerdere 
investeringen van de publieke sector en 
industriële ervaring en competentie. Waar 
mogelijk dient ten minste 40 % van de 
totale waarde van de activiteiten te 
worden uitbesteed middels aanbesteding 
op uiteenlopend niveau.

Or. en

Amendement 74
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Telkens wanneer de toegang tot of het 
gebruik van gegevens en informatie 
afkomstig van Copernicus of derde 
partijen een gevaar inhoudt voor de 
veiligheid van de EU en haar lidstaten, of 
een bedreiging vormt voor hun externe 
betrekkingen, moet de Commissie de 
beschikbaarheid ervan beperken of het 
aantal verleende vergunningen aan banden 
leggen.

(22) Telkens wanneer de toegang tot of het 
gebruik van gegevens en informatie 
afkomstig van Copernicus een gevaar
inhoudt voor de veiligheid van de EU en 
haar lidstaten, moet de Commissie de 
beschikbaarheid ervan beperken of het 
aantal verleende vergunningen aan banden 
leggen.

Or. en
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Amendement 75
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om de waarde van Copernicus voor 
de gebruikers te vergroten, dient de 
Commissie te worden bijgestaan door 
vertegenwoordigers van de tussen- en 
eindgebruikers, deskundigen uit de 
lidstaten, waaronder van de bevoegde 
nationale agentschappen, of onafhankelijke 
deskundigen.

(25) Om de waarde van Copernicus voor 
de gebruikers te vergroten, dient de 
Commissie te worden bijgestaan door een 
specifiek orgaan ("het 
Gebruikersforum"), dat is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de tussen- en 
eindgebruikers, deskundigen uit de 
lidstaten, waaronder van de bevoegde 
nationale agentschappen en onafhankelijke 
deskundigen. Andere relevante actoren 
kunnen als waarnemers worden 
uitgenodigd.

Or. en

Amendement 76
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om rekening te houden met mogelijke 
veiligheidsrisico's en bandbreedte- en 
andere technische beperkingen, moet 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
de voor de operationele diensten benodigde 
gegevensvereisten, de voorwaarden en 
procedures voor de toegang tot en de 
registratie en het gebruik van Copernicus-
gegevens en -informatie, de voorwaarden 
en procedures voor de doorgifte en het 
gebruik van satellietgegevens die worden 

(28) Om rekening te houden met mogelijke 
veiligheidsrisico's en bandbreedte- en 
andere technische beperkingen, moet 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen ten aanzien van 
de voor de operationele diensten benodigde 
gegevensvereisten, de voorwaarden en 
procedures voor de toegang tot en de 
registratie en het gebruik van Copernicus-
gegevens en -informatie, de voorwaarden 
en procedures voor de doorgifte en het 
gebruik van satellietgegevens die worden 
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doorgegeven aan ontvangstations die geen 
deel uitmaken van het Copernicus-
programma en voor de archivering van 
Copernicus-gegevens en -informatie, de 
specifieke technische criteria die nodig zijn 
om te voorkomen dat het gegevens- en 
informatiesysteem van Copernicus wordt 
verstoord en de criteria voor de beperking 
van de verspreiding van Copernicus-
gegevens en -informatie als gevolg van met 
elkaar botsende rechten of 
veiligheidsbelangen, alsook de criteria voor 
de uitvoering van de 
veiligheidsbeoordeling. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot de 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

doorgegeven aan ontvangstations die geen 
deel uitmaken van het Copernicus-
programma en voor de archivering van 
Copernicus-gegevens en -informatie, de 
specifieke technische criteria die nodig zijn 
om te voorkomen dat het gegevens- en 
informatiesysteem van Copernicus wordt 
verstoord en de criteria voor de beperking 
van de verspreiding van Copernicus-
gegevens en -informatie als gevolg van met 
elkaar botsende rechten of 
veiligheidsbelangen, alsook de criteria voor 
de uitvoering van de 
veiligheidsbeoordeling. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot de 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer van deskundigen, 
vertegenwoordigers van gebruikers en de 
industrie. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. fr

Motivering

De actieve en billijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van alle actoren in de 
productieketen en de gebruikers van gegevens en informatie is cruciaal voor de goede 
werking van het programma.

Amendement 77
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bescherming van het milieu en 
ondersteuning van de op civiele 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
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bescherming en veiligheid gerichte 
inspanningen;

versie.)

Or. en

Amendement 78
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteuning van de groeistrategie 
Europa 2020 door bij te dragen tot de 
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; het moet in het bijzonder 
bijdragen tot economische stabiliteit en 
groei door commerciële toepassingen te 
stimuleren.

(b) ondersteuning van de groeistrategie 
Europa 2020 door bij te dragen tot de 
doelstellingen van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; het moet in het bijzonder 
bijdragen tot economische stabiliteit en 
groei door vrije uitwisseling van gegevens 
en commerciële toepassingen te 
stimuleren.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevordering van de ontwikkeling 
van een sterke, evenwichtige en 
concurrerende ruimtevaart- en 
dienstensector in heel de EU en 
verbetering van de mogelijkheden voor 
Europese ondernemingen om innovatieve 
aardobservatiesystemen en -diensten te 
ontwikkelen en aan te bieden.
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Or. en

Amendement 80
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevordering van de ontwikkeling 
van een sterke en concurrerende 
ruimtevaartindustrie en maximalisering 
van de mogelijkheden voor Europese 
ondernemingen om innovatieve 
aardobservatiesystemen en -diensten te 
ontwikkelen en aan te bieden;

Or. en

Amendement 81
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevordering van de ontwikkeling 
van een sterke en concurrerende 
ruimtevaartindustrie en maximalisering 
van de mogelijkheden voor Europese 
ondernemingen om innovatieve 
aardobservatiesystemen en -diensten te 
ontwikkelen en aan te bieden;

Or. en

Motivering

Wijst uitdrukkelijk op de industriële doelstellingen van het programma en de belangrijke 
voordelen van investeringen op basis van milieumonitoringsbehoeften.
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Amendement 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de fundamenten leggen voor de 
ontwikkeling van een concurrerende 
ruimtevaartindustrie, met inbegrip van 
daaraan gelieerde diensten, in de hele 
Unie;

Or. es

Amendement 83
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) verzekering van autonome toegang 
tot milieukennis en cruciale 
technologieën voor aardobserverings- en 
geo-informatiediensten, waarmee Europa 
onafhankelijk besluiten kan nemen en 
onafhankelijk kan optreden;

Or. en

Amendement 84
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) verzekering van autonome toegang 
tot milieukennis en cruciale 
technologieën voor aardobserverings- en 
geo-informatiediensten, waarmee Europa 
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onafhankelijk besluiten kan nemen en 
onafhankelijk kan optreden.

Or. en

Amendement 85
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gegevens en informatie die worden 
geproduceerd aan de hand van 
satellietobservaties en vanuit beschikbare 
in-situgegevens ("Copernicus-gegevens en 
-informatie") moeten nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn, moeten op lange termijn 
en op duurzame wijze worden geleverd, en 
moeten aan de eisen van de Copernicus-
gebruikersgemeenschappen voldoen. Deze 
gegevens moeten volledig, open en 
kosteloos toegankelijk zijn, onder naleving 
van de in of op grond van deze verordening 
vastgestelde voorwaarden.

2. De gegevens en informatie die worden 
geproduceerd aan de hand van 
satellietobservaties en vanuit beschikbare 
in-situgegevens ("Copernicus-gegevens en 
-informatie") moeten nauwkeurig en 
betrouwbaar zijn, moeten op permanente 
en op ononderbroken wijze worden 
geleverd, en moeten aan de eisen van de 
Copernicus-gebruikersgemeenschappen 
voldoen. Deze gegevens moeten volledig, 
open en kosteloos toegankelijk zijn, onder 
naleving van de in of op grond van deze 
verordening vastgestelde voorwaarden.

Or. de

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 86
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
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gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1. Hieronder 
vallen voornamelijk overheidsinstellingen, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen 
en de verwerkende industrie, met name 
kmo's en klanten in verwerkende 
industrietakken.

Or. de

Motivering

Verduidelijking van de verschillende gebruikersgroepen.

Amendement 87
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1; 
onderzoeksgebruikers: universiteiten of 
andere onderzoeksinstellingen; 
commerciële en particuliere gebruikers; 
andere derde partijen.

Or. en

Amendement 88
Henri Weber



PE522.817v01-00 32/71 AM\1007961NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1; evenals 
universiteiten of andere instellingen van 
onderzoek, commerciële en particuliere 
gebruikers, alle andere belanghebbenden.

Or. fr

Amendement 89
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1. De 
gebruikersgemeenschappen kunnen na 
voorafgaande individuele goedkeuring 
worden uitgebreid met publieke 
wetenschaps- en onderwijsinstellingen.

Or. en
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Amendement 90
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1; 
universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen; commerciële en 
particuliere gebruikers; andere derde 
partijen.

Or. en

Motivering

Gegevens en diensten van Copernicus zullen naar verwachting worden gebruikt voor 
doeleinden van levering van downstreamdiensten door universiteiten, onderzoeksinstellingen 
en particulieren ondernemingen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat er bij de 
opstelling van de technische specificaties en vereisten voor de gegevens en diensten rekening 
wordt gehouden met de behoeften van de particuliere sector en onderzoeksinstellingen. Het is 
om die reden van cruciaal belang dat onderzoeksinstellingen, universiteiten en commerciële 
gebruikers opgenomen worden in de Copernicus-gebruikersgemeenschap.

Amendement 91
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-

3. Voor de toepassing van lid 2 wordt 
onder Copernicus-
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gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1.

gebruikersgemeenschappen verstaan de 
gemeenschappen van Europese, nationale, 
regionale of lokale organen die belast zijn 
met de vaststelling, de uitvoering, de 
toepassing of de monitoring van een 
overheidsdienst of -beleid op de gebieden 
als bedoeld in artikel 4, punt 1, 
onderzoeksgebruikers, universiteiten of 
andere onderzoeksinstellingen en 
commerciële en particuliere gebruikers;

Or. en

Motivering

De EU verwacht dat de Copernicusgegevens- en diensten door de industrie en het MKB 
gebruikt zullen worden voor de productie van hoogwaardige downstreamdiensten, reden 
waarom bij de formulering van de technische vereisten voor de gegevens en diensten rekening 
wordt gehouden met de behoeften van deze gebruikers.

Amendement 92
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens en informatie die worden 
verstrekt in overeenstemming met de
respectieve eisen ten aanzien van de 
dienstverlening op de gebieden milieu, 
civiele bescherming en veiligheid;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 93
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de voltooiing van de specifieke 
ruimte-infrastructuur wat gestationeerde 
satellieten en geproduceerde gegevens 
betreft;

Or. en

Amendement 94
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –lid 4 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) het gebruik van 
Copernicusgegevens en -informatie door 
instellingen en organen van de Unie, 
nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, onderzoeksinstellingen, 
internationale organisaties en particuliere 
entiteiten, niveau van acceptatie en 
tevredenheid van gebruikers en voordelen 
voor de burgers van de Unie; 

Or. en

Amendement 95
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Een concurrerende Europese 
ruimtevaartindustrie en een sterke 
samenwerking met de ondernemingen in 
de ruimtevaartindustrie ten dienste van 
innovatie, werkgelegenheid en groei 
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ontwikkelen;

Or. fr

Motivering

Dit amendement neemt de door de rapporteur geformuleerde doelstelling over en verdiept 
deze om meer de nadruk te leggen op samenwerking en werkgelegenheid.

Amendement 96
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de voltooiing van de ruimte-
infrastructuur wat gestationeerde 
satellieten en geproduceerde gegevens 
betreft, rekening houdend met de 
beschikbare middelen;

Or. en

Motivering

Aangezien de verordening niet precies vastlegt wat "ruimte-infrastructuur" behelst, zal het 
moeilijk zijn om de "voltooiing" ervan te evalueren. Bovendien is de begroting voor het door 
het ESA opgestelde langetermijnscenario verlaagd en is er sinds die begrotingsverlaging geen 
herziene versie uitgebracht.

Amendement 97
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Copernicus-programma biedt 
duurzame en betrouwbare toegang tot 
satellietobservaties van een autonome 
Europese aardobservatiecapaciteit, bouwt 

2. Het Copernicus-programma biedt 
duurzame en betrouwbare toegang tot 
satellietobservaties van een autonome 
Europese aardobservatiecapaciteit met 
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voort op de bestaande middelen en 
capaciteiten en vult die indien nodig aan. 
De verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van de 
voltooiing van de ruimte-infrastructuur 
waar het gestationeerde satellieten en 
geproduceerde gegevens betreft.

consistente technische voorschriften, 
bouwt voort op zowel bestaande als 
toekomstige middelen en capaciteiten en 
vult die indien nodig aan. De 
verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt gemeten aan de hand van de 
voltooiing van de ruimte-infrastructuur 
waar het gestationeerde satellieten en 
geproduceerde gegevens betreft.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Geen van deze diensten heeft 
voorrang boven de andere. Diensten 
worden geëxploiteerd overeenkomstig de 
beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, onder volledige naleving 
van bestaande nationale mandaten. Dat 
betekent dat ze worden gecentraliseerd, 
haalbaar zijn en kostenefficiënt, alsook 
dat zij in voorkomend geval op Europees 
niveau gebruikmaken van bestaande 
ruimte, in-situ- en referentiegegevens en -
capaciteiten in de lidstaten teneinde 
overlapping te voorkomen.

Or. en

Amendement 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mariene monitoringdienst verstrekt 
informatie over de toestand en dynamiek 
van fysieke ecosystemen van oceaan en zee 
voor de wereldwijde oceaangebieden en de 
Europese regionale gebieden;

(b) de mariene monitoringdienst verstrekt 
informatie over de toestand en dynamiek 
van fysieke ecosystemen van oceaan en zee 
voor de wereldwijde oceaan- en 
poolgebieden en de Europese regionale 
gebieden;

Or. en

Amendement 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de landmonitoringdienst verstrekt 
informatie ter ondersteuning van de globale 
tot lokale milieumonitoring van 
biodiversiteit, bodem, water, bossen en 
natuurlijke hulpbronnen, alsmede bij de 
algemene uitvoering van beleid op het 
gebied van milieu, landbouw, 
ontwikkeling, energie, stadsplanning, 
infrastructuur en vervoer;

(c) de landmonitoringdienst verstrekt 
informatie ter ondersteuning van de globale 
tot lokale milieumonitoring van 
biodiversiteit, bodem, water, cryosfeer,
bossen en natuurlijke hulpbronnen, 
alsmede bij de algemene uitvoering van 
beleid op het gebied van milieu, landbouw, 
ontwikkeling, energie, stadsplanning, 
infrastructuur en vervoer;

Or. en

Amendement 101
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. de Commissie stelt een 
langetermijnplan op en vast en 
actualiseert dit waar nodig. Dit plan 
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omvat onder meer de gedetailleerde 
technische dossiers voor de diensten 
krachtens artikel 4, lid 1 die zijn opgesteld 
overeenkomstig de in artikel 20, lid 3 
bedoelde onderzoeksprocedure. Zodra het 
comité het langetermijnplan heeft 
goedgekeurd, gebruikt de Commissie het 
in voorkomend geval als grondslag voor 
de toewijzingen krachtens haar jaarlijkse 
werkprogramma.

Or. en

Amendement 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te voldoen aan de in de artikelen 2 en 3 
genoemde doelstellingen stelt de 
Copernicus-ruimtecomponent 
satellietobservaties beschikbaar, 
voornamelijk voor gebruik door de 
operationele diensten als bedoeld in 
artikel 4, punt 1. De Copernicus-
ruimtecomponent omvat de volgende 
activiteiten:

Om te voldoen aan de in de artikelen 2 en 3 
genoemde doelstellingen stelt de 
Copernicus-ruimtecomponent 
satellietobservaties beschikbaar, 
voornamelijk voor gebruik door de 
operationele diensten als bedoeld in 
artikel 4, punt 1. Het Europees GNSS-
Agentschap draagt bij aan de 
totstandbrenging van de ruimte- en 
dienstencomponent. De Copernicus-
ruimtecomponent omvat de volgende 
activiteiten:

Or. en

Amendement 103
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de exploitatie van de ruimte-
infrastructuur van Copernicus, met 
inbegrip van het bepalen van de wijze 
waarop de satellieten worden ingezet, de 
monitoring en de controle van de 
satellieten, de ontvangst, verwerking, 
archivering en verspreiding van gegevens, 
de permanente kalibrering en de validering;

– de voltooiing, het onderhoud en de 
exploitatie van die specifieke Copernicus-
missies, met inbegrip van het bepalen van 
de wijze waarop de satellieten worden 
ingezet, de monitoring en de controle van 
de satellieten, de ontvangst, verwerking, 
archivering en verspreiding van gegevens, 
de permanente kalibrering en de validering;

Or. en

Amendement 104
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de exploitatie van de ruimte-
infrastructuur van Copernicus, met 
inbegrip van het bepalen van de wijze 
waarop de satellieten worden ingezet, de 
monitoring en de controle van de 
satellieten, de ontvangst, verwerking, 
archivering en verspreiding van gegevens, 
de permanente kalibrering en de validering;

– de voltooiing, het onderhoud en de
exploitatie van de specifieke Copernicus-
missies, met inbegrip van het bepalen van 
de wijze waarop de satellieten worden 
ingezet, de monitoring en de controle van 
de satellieten, de ontvangst, verwerking, 
archivering en verspreiding van gegevens, 
de permanente kalibrering en de validering;

Or. en

Amendement 105
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de levering, archivering en verspreiding 
van gegevens afkomstig van 

– de levering, archivering en verspreiding 
van gegevens afkomstig van bijdragende 
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ruimtevaartmissies van derden ter 
aanvulling van de ruimte-infrastructuur
van Copernicus;

ruimtevaartmissies ter aanvulling van de 
gegevens afkomstig van specifieke missies 
van Copernicus;

Or. en

Amendement 106
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van de 
gebruikerseisen;

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van de 
gebruikerseisen en bestaande of geplande 
ruimte-infrastructuur;

Or. en

Amendement 107
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van de
gebruikerseisen;

– de vaststelling van lacunes op het gebied 
van observaties en de specificatie van 
nieuwe ruimtevaartmissies op basis van 
gevalideerde gebruikerseisen;

Or. en

Motivering

Gebruikerseisen moeten specifiek zijn en niet de vaag, wat betekent dat ze alvorens ze aan het 
ESA worden overhandigd, gevalideerd dienen te worden middels een door de Europese 
Commissie op te zetten formele procedure. 
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Amendement 108
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ontwikkelingen gericht op het 
moderniseren en aanvullen van de 
Copernicus-ruimtecomponent, met 
inbegrip van het ontwerp en de aankoop 
van nieuwe elementen van de ruimte-
infrastructuur;

– ontwikkelingen gericht op het 
moderniseren en aanvullen van de 
Copernicus-ruimtecomponent, met 
inbegrip van het ontwerp en de aankoop 
van nieuwe verbeterde elementen van de 
ruimte-infrastructuur die vanaf 2025 in 
gebruik wordt genomen;

Or. en

Amendement 109
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ontwikkelingen gericht op het 
moderniseren en aanvullen van de 
Copernicus-ruimtecomponent, met 
inbegrip van het ontwerp en de aankoop 
van nieuwe elementen van de ruimte-
infrastructuur;

– ontwikkelingen gericht op het 
moderniseren en aanvullen van de 
Copernicus-ruimtecomponent, met 
inbegrip van het ontwerp en de aankoop 
van nieuwe elementen van de ruimte-
infrastructuur die na 2025 in gebruik 
wordt genomen.

Or. en

Amendement 110
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bijdragen aan de bescherming van 
satellieten tegen het risico van botsingen.

(c) bijdragen aan de bescherming van 
satellieten tegen het risico van botsingen, 
via de tenuitvoerlegging van Besluit 
(XXX) van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring.

Or. en

Amendement 111
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een werkprogramma 
op overeenkomstig artikel 84 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 3, van deze verordening 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Het werkprogramma overeenkomstig 
artikel 84 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 wordt ook vastgesteld door de
Commissie. Deze uitvoeringshandeling 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 3, van deze verordening 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie stelt tevens een 
langetermijnplan op en houdt dit bij.

Or. en

Amendement 112
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het programma. 

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het Copernicus-
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Zij legt de prioriteiten en doelstellingen 
van het programma vast en ziet toe op de 
uitvoering ervan, met name wat betreft de
kosten, het tijdschema en de prestaties. 

programma. Zij legt de prioriteiten en 
doelstellingen van het programma vast en 
ziet toe op de uitvoering ervan, met name 
wat betreft kosten, tijdschema en prestaties, 
en verstrekt de lidstaten en het Europees 
Parlement alle relevante informatie over 
het programma in een jaarlijks verslag 
over de resultaten van de uitvoering. Zij 
beschermt de veiligheidsbelangen van de 
Unie overeenkomstig artikel 16.

Or. en

Amendement 113
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het programma. 
Zij legt de prioriteiten en doelstellingen 
van het programma vast en ziet toe op de 
uitvoering ervan, met name wat betreft de 
kosten, het tijdschema en de prestaties.

1. De Commissie heeft de algemene 
verantwoordelijkheid voor het programma. 
Zij legt in samenwerking met alle 
vertegenwoordigers van gebruikers en de 
industrie de prioriteiten en doelstellingen 
van het programma vast en ziet toe op de 
uitvoering ervan, met name wat betreft de 
kosten, het tijdschema en de prestaties.

Or. fr

Motivering

De actieve en billijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van alle actoren in de 
productieketen en de gebruikers van gegevens en informatie is cruciaal voor de goede 
werking van het programma.

Amendement 114
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie coördineert de bijdragen 
van de lidstaten die zijn gericht op de 
operationele dienstverlening en de 
beschikbaarheid op lange termijn van de 
gegevens van observatie-infrastructuren die 
nodig zijn om de diensten te exploiteren.

3. De Commissie coördineert de bijdragen 
van de lidstaten die zijn gericht op de 
operationele dienstverlening en de 
beschikbaarheid op lange termijn van de 
gegevens van publieke en particuliere 
observatie-infrastructuren die nodig zijn 
voor de exploitatie van bestaande en 
toekomstige diensten, en wel door een 
meerjarig aanbestedingsplan vast te 
stellen en uit te voeren waarin een vast 
deel van de totale begroting voor 
bijdragende ruimtevaartmissies wordt 
toegekend aan de uiteenlopende klassen 
alsook door in alle klassen te zorgen voor 
een goede mededinging.

Or. en

Amendement 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie ondersteunt de 
voortdurende ontwikkeling van 
Copernicus-diensten. Het Europees 
GNSS-Agentschap wordt belast met de 
coördinatie van de ontwikkeling van die 
diensten.

Or. en

Amendement 116
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie zorgt voor een 
transparante en regelmatige participatie en 
raadpleging van de gebruikers, waardoor 
zij kan vaststellen welke eisen de 
gebruikers op het niveau van de Unie en op 
nationaal niveau hebben.

5. De Commissie zorgt voor een 
transparante en regelmatige participatie en 
raadpleging van de gebruikers en van alle 
belanghebbenden, waardoor zij kan 
vaststellen welke eisen de gebruikers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau hebben.

Or. fr

Motivering

De actieve en billijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van alle actoren in de 
productieketen en de gebruikers van gegevens en informatie is cruciaal voor de goede 
werking van het programma.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement en de lidstaten tijdig 
alle benodigde informatie ten aanzien van 
het programma, in het bijzonder wat 
betreft risicobeheer, algehele kosten, de 
jaarlijkse exploitatiekosten van elk 
belangrijk onderdeel van de Copernicus-
infrastructuur, alsook tijdschema, 
prestaties en aanbestedingsgerelateerde 
informatie. Deze gegevens worden ter 
beschikking gesteld van het Copernicus-
comité.

Or. en
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Amendement 118
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie verstrekt het 
Europees Parlement en de lidstaten tijdig 
alle relevante informatie over de 
programma's, in het bijzonder wat betreft 
risicobeheer, kosten, tijdschema en 
prestaties.

Or. en

Amendement 119
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie ziet erop toe dat 
volledig rekening wordt gehouden met de 
bijdragen van de particuliere sector aan 
het behalen van de algehele 
programmadoelstellingen van 
Copernicus.

Or. en

Amendement 120
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
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Rol van het Europees Ruimteagentschap
1. Overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder 
c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 stelt de Commissie een 
delegatieovereenkomst met het ESA op 
waarin de algemene voorwaarden worden 
vastgesteld waaronder de Commissie 
taken aan het ESA toevertrouwt met 
betrekking tot:
(a) het ontwerp, de ontwikkeling en de 
aanbesteding van de Copernicus-
ruimtecomponent;
(b) de omschrijving van de 
systeemarchitectuur van de 
ruimtecomponent op basis van de 
gebruikerseisen;
(c) het beheer van de toevertrouwde 
middelen;
(d) de toezicht- en controleprocedures.
(e) organisatie van een 
aanbestedingsproces van het beheer van 
de specifieke missies aan een geschikte 
entiteit, met uitzondering van in het 
beheer van Eumetsat uitgevoerde missies.
ESA treedt voor wat betreft de 
ontwikkeling van de ruimtecomponent 
van Copernicus overeenkomstig artikel 60 
van het Financieel Reglement (EU, 
EURATOM) Nr. 966/2012 op als 
opdrachtgever met de 
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging en coördinatie van de 
aan het agentschap gedelegeerde 
aanbestedingstaken.
Deze delegatieovereenkomsten worden 
voor raadpleging aan het Copernicus-
comité voorgelegd en worden aan het 
Europees Parlement toegezonden.
Het ESA verstrekt de Commissie 
systematisch informatie over de plannen, 
kosten en tijdschema's, met vermelding 
van de corrigerende maatregelen die 
moeten worden genomen indien de 
geplande begrotingen, de uitvoering en 
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het tijdschema van elkaar afwijken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 121
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
De rol van het Europees 
Ruimteagentschap
1. Overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder 
c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 stelt de Commissie een 
delegatieovereenkomst met het ESA op 
waarin onder andere de volgende 
algemene voorwaarden worden 
vastgesteld voor de taken die de 
Commissie aan het ESA toevertrouwt:
a) het ontwerp, de ontwikkeling en de 
aanbesteding van de Copernicus-
ruimtecomponent;
b) de omschrijving van de 
systeemarchitectuur van de 
ruimtecomponent op basis van de 
gebruikerseisen;
c) het beheer van de toevertrouwde 
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middelen;
d) de toezicht- en controleprocedures;
e) de voorbereiding van de overdracht van 
de exploitatie van de Sentinel-satellieten 
na een redelijke overgangsperiode en met 
uitzondering van de door Eumetsat 
geëxploiteerde Sentinel-satellieten aan 
een bekwame en kostenefficiënte 
exploitant;
Overeenkomstig artikel 60 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
moet het ESA optreden als opdrachtgever 
ten aanzien van de ontwikkeling van de 
Copernicus-ruimtecomponent en bevoegd 
zijn beslissingen te nemen met betrekking 
tot de uitvoering en coördinatie van de 
aan het agentschap in de overeenkomst 
toevertrouwde taken.
Deze delegatieovereenkomst wordt voor 
raadpleging aan het Copernicus-comité 
voorgelegd en wordt aan het Europees 
Parlement toegezonden.
Het ESA verstrekt de Commissie 
systematisch informatie over de plannen, 
kosten en tijdschema's, met vermelding 
van de corrigerende maatregelen die 
moeten worden genomen indien de 
geplande begrotingen, de uitvoering en 
het tijdschema van elkaar afwijken.

Or. de

Motivering

De exploitatie van de Sentinel-satellieten moet, na een redelijke overgangsperiode, niet de 
hoofdtaak van het ESA zijn, als onderzoeksinstelling.

Amendement 122
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer, gezien de bijzondere aard van 
de maatregel en de specifieke 
deskundigheid van het orgaan van de 
Unie, daartoe gegronde redenen bestaan, 
kan de Commissie de in artikel 4 
beschreven uitvoeringstaken geheel of ten 
dele toevertrouwen aan bevoegde organen 
van de Unie. Van deze organen maken deel 
uit:

1. Wanneer, gezien de bijzondere aard van 
de maatregel en de specifieke 
deskundigheid, het mandaat, de exploitatie 
en de beheerscapaciteit, daartoe gegronde 
redenen bestaan, kan de Commissie de in 
artikel 4 beschreven uitvoeringstaken 
geheel of ten dele toevertrouwen aan 
bevoegde organen van de Unie. Van deze 
organen maken deel uit:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer, gezien de bijzondere aard van 
de maatregel en de specifieke 
deskundigheid van het orgaan van de Unie, 
daartoe gegronde redenen bestaan, kan de 
Commissie de in artikel 4 beschreven 
uitvoeringstaken geheel of ten dele 
toevertrouwen aan bevoegde organen van 
de Unie. Van deze organen maken deel uit:

1. Wanneer, gezien de bijzondere aard van 
de maatregel en de specifieke 
deskundigheid van het orgaan van de Unie, 
daartoe gegronde redenen bestaan, kan de 
Commissie de coördinatie van de in 
artikel 4 beschreven uitvoeringstaken 
geheel of ten dele toevertrouwen aan 
bevoegde organen van de Unie en 
Europese organisaties. Van deze organen 
en organisaties maken deel uit:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het Europees Centrum voor 
weersvoorspellingen op middellange 
termijn (ECMWT)

Or. en

Amendement 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA)

Or. en

Amendement 126
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA).

Or. en

Motivering

Het GSA beschikt over bewezen ervaring en dient een aantal beheerstaken toevertrouwd te 
krijgen. Dit kan een gunstig effect hebben op de begroting van de Unie. Positiegegevens 
(Galileo) worden gebruikt in combinatie met thematische informatie op basis van 
aardobservatiegegevens (Copernicus). Bij de ontwikkeling van toepassingen en diensten van 
de programma's dient nauw te worden samengewerkt en alles dient goed te worden 
gecoördineerd. Er kunnen synergieën worden tot stand worden gebracht op het vlak van 
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veiligheidskwesties, de autorisatie van gebruikers, en andere domeinen.

Amendement 127
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het besluit om die taken aan een 
bepaald orgaan van de Unie toe te 
vertrouwen wordt naar behoren rekening 
gehouden met de kosteneffectiviteit 
daarvan en met de gevolgen voor de 
beheersstructuur en de financiële en 
personele middelen van het orgaan.

2. Bij het besluit om die taken aan een 
bepaald orgaan van de Unie toe te 
vertrouwen wordt naar behoren rekening 
gehouden met de kosteneffectiviteit en de 
gevolgen daarvan voor de beheersstructuur 
en de financiële en personele middelen van 
het orgaan, alsook met de marktsituatie.

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang het overheidsbeleid niet in de plaats te stellen van particulier 
initiatief wanneer dit bestaat, en een nauwe samenwerking met de ondernemingen op de 
betrokken markt op Europees niveau te waarborgen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze organen van de Unie stellen de 
aan hen gedelegeerde activiteiten 
overeenkomstig de beginselen van 
openbare aanbesteding open voor vrije 
mededinging.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Uitsluitend organen van de Unie of 
internationale organisaties komen in 
aanmerking als exploitant van diensten.

Or. en

Amendement 130
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan de in artikel 5, 
onder a), beschreven operationele taken 
van de ruimtecomponent geheel of ten dele 
toevertrouwen aan het ESA en de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat).

5. De Commissie kan de in artikel 5, 
onder a), beschreven operationele taken 
van de ruimtecomponent geheel of ten dele 
toevertrouwen aan het ESA en de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat). De 
rol van het ESA bestaat ook in het 
voorbereiden van de overdracht van 
specifieke operationele missies van 
Copernicus (die niet door EUMETSAT 
worden uitgevoerd) aan passende 
entiteiten, met inbegrip van de 
outsourcing aan particuliere exploitanten 
om de Europese begroting optimaal te 
benutten.

Or. fr

Amendement 131
Vladimír Remek
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan de in artikel 5, 
onder a), beschreven operationele taken 
van de ruimtecomponent geheel of ten dele 
toevertrouwen aan het ESA en de 
Europese Organisatie voor de exploitatie 
van meteorologische satellieten 
(Eumetsat).

5. De Commissie vertrouwt de in artikel 5,
onder a), beschreven operationele taken 
van de ruimtecomponent naargelang de 
expertise van de organisaties geheel of ten 
dele toe aan het ESA en de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat).

Or. en

Amendement 132
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Europese Commissie bepaalt, in 
samenwerking met het Europees 
Parlement en de lidstaten, vóór 2015 
welke rol het GSA, in nauwe 
samenwerking met de kenniscentra voor 
aardobservatie, in de toekomst zou 
kunnen spelen met betrekking tot de 
uitvoering van het Copernicus-
programma.

Or. de

Amendement 133
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toegang tot Copernicus-gegevens en 1. De toegang tot Copernicus-gegevens en 
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-informatie is volledig, open en kosteloos,
met de volgende specifieke beperkingen:

-informatie is volledig, open en kosteloos 
voor alle deelnemende lidstaten, voor 
noodsituaties en ten behoeve van 
ontwikkelingshulp. In alle overige 
gevallen is een beleid van toegang op 
basis van de bescherming van gegevens 
en op elkaar afgestemde 
uitwisselingstermijnen van toepassing. 
Voorts gelden de volgende beperkingen op 
het beleid van volledige, open en kosteloze 
toegang:

Or. fr

Motivering

Dit amendement neemt het amendement van de rapporteur over en verduidelijkt en 
herformuleert de reikwijdte van de op wederkerigheid gestoelde benadering.

Amendement 134
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 –lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegang tot Copernicus-gegevens en -
informatie is volledig, open en kosteloos, 
met de volgende specifieke beperkingen:

De toegang tot gegevens van specifieke 
missies en Copernicus-informatie is 
volledig, open en kosteloos, met de 
volgende specifieke beperkingen:

Or. en

Amendement 135
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie gaat over tot een 
onderzoek naar en analyse van de 
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gevolgen van dit gegevensbeleid voor de 
Europese markt voor gegevens en 
diensten, met inbegrip van een volledige 
raadpleging van alle belanghebbenden, 
binnen een maximale termijn van twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening; dit onderzoek kan in 
voorkomend geval leiden tot een 
herziening van het gegevensbeleid.

Or. fr

Amendement 136
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening 
voert de Commissie een evaluatie en 
analyse uit van de gevolgen van dit 
gegevensbeleid voor de Europese 
gegevens- en dienstenmarkt, met inbegrip 
van een enquête onder alle betrokken 
partijen. Deze evaluatie moet, indien 
nodig, leiden tot een wijziging van het 
gegevensbeleid.

Or. de

Motivering

De gevolgen van de gratis verstrekking van Copernicus-gegevens kunnen op dit moment nog 
niet worden ingeschat. Daarom moet 2 jaar na de inwerkingtreding van de verordening een 
evaluatie van onbepaalde duur worden uitgevoerd.

Amendement 137
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) veiligheidsbelangen en externe 
betrekkingen van de Unie of haar 
lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) veiligheidsbelangen en externe 
betrekkingen van de Unie of haar lidstaten;

(c) veiligheidsbelangen van de Unie of 
haar lidstaten;

Or. en

Amendement 139
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Evaluatie van het gegevensbeleid

De Commissie voert uiterlijk 30 juni 2016 
in samenwerking met alle relevante 
actoren een analyse uit van de gevolgen 
van dit gegevensbeleid op de Europese 
gegevens- en dienstenmarkt. Deze analyse 
kan aanleiding geven tot herziening van 
het gegevensbeleid.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er krachtens deze verordening een analyse wordt uitgevoerd van het 
gegevensbeleid om zo te kunnen beoordelen wat de gevolgen van dat beleid op de markt voor 
aardobservatiegegevens zullen zijn.

Amendement 140
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Reeds bestaande 

gegevenstoegangsrechten
De reeds bestaande toegangsrechten van 
de landen die aan het GMES-
ruimtecomponentprogramma van de ESA 
deelnemen tot gegevens van de Sentinel-
satellieten van Copernicus worden 
onverminderd nageleefd.

Or. en

Motivering

Het GMES-ruimtecomponentprogramma wordt gezamenlijk gefinancierd door de EU en de 
landen die lid zijn van het ESA. De verordening zou voorzien in de overdracht van het 
eigendom van de in het programma geproduceerde activa aan de Unie. Om ervoor te zorgen 
dat de landen die lid zijn van het ESA ermee akkoord gaan dit te doen, moeten hun rechten op 
gegevens erkend te worden in de Unie.

Amendement 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De tenuitvoerlegging van de 
veiligheidsaspecten van de specifieke 
Copernicus-infrastructuur wordt 
toevertrouwd aan het Europees GNSS-
Agentschap. In de overige gevallen wordt 
de tenuitvoerlegging van de 
veiligheidsaspecten aan het agentschap 
toevertrouwd waar dat gepast is.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie of een daartoe speciaal 
aangewezen orgaan of fonds heeft alle 
materiële en immateriële activa die worden 
gecreëerd of ontwikkeld in het kader van 
het Copernicus-programma in eigendom, 
onder voorbehoud van met derden, telkens 
als dat dienstig is, gesloten 
overeenkomsten met betrekking tot 
bestaande eigendomsrechten.

1. De Unie of een daartoe speciaal 
aangewezen orgaan heeft alle materiële en 
immateriële activa die worden gecreëerd of 
ontwikkeld in het kader van het 
Copernicus-programma in eigendom, 
onder voorbehoud van met derden, telkens 
als dat dienstig is, gesloten 
overeenkomsten met betrekking tot 
bestaande eigendomsrechten.

Or. en

Amendement 143
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verlening van bijstand aan Commissie Gebruikersforum

Or. en

Amendement 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar 
de noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde 

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door een specifiek orgaan, het 
"Gebruikersforum", dat is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van tussen- en
eindgebruikers, onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 



PE522.817v01-00 62/71 AM\1007961NL.doc

NL

nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

veiligheidsvraagstukken, en 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, en dat haar 
de noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaft. Andere 
actoren kunnen als waarnemers worden 
uitgenodigd.

Or. en

Amendement 146
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van publieke en 
particuliere eindgebruikers, door 
onafhankelijke deskundigen, met name op 
het gebied van veiligheidsvraagstukken, 
door vertegenwoordigers van de industrie 
en door vertegenwoordigers van de 
bevoegde nationale/regionale 
agentschappen of verenigingen daarvan, 
die haar de noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

Or. en

Amendement 147
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers, door onafhankelijke 
deskundigen, met name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

1. De Commissie kan worden bijgestaan 
door vertegenwoordigers van de 
eindgebruikers en alle belanghebbenden, 
door onafhankelijke deskundigen, met 
name op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken, en door 
vertegenwoordigers van de bevoegde 
nationale agentschappen, in het bijzonder 
nationale ruimteagentschappen, die haar de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback verschaffen.

Or. fr

Motivering

De actieve en billijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium van alle actoren in de 
productieketen en de gebruikers van gegevens en informatie is cruciaal voor de goede 
werking van het programma.

Amendement 148
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie zit het 
Gebruikersforum voor en staat in voor het 
secretariaat ervan. Het Gebruikersforum 
stelt zijn reglement van orde vast. Het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Copernicus-comité worden volledig 
ingelicht over de werkzaamheden van het 
Gebruikersforum.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie kan als het om de 
vaststelling, definitie en validatie van 
gebruikersbehoeften en het toezicht op de 
gebruikerstevredenheid gaat, in het 
bijzonder worden bijgestaan door een 
groep deskundigen ("Gebruikersforum") 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
Copernicus-gebruikers. 

Or. en

Amendement 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie kan voor de 
noodzakelijke technische en 
wetenschappelijke expertise en 
gebruikersfeedback worden bijgestaan 
door onafhankelijke deskundigen 
afkomstig uit uiteenlopende vakgebieden 
die verband houden met het werkgebied 
van Copernicus. Deze deskundigen 
kunnen betrokken worden uit het midden 
van een brede groep belanghebbenden, 
waaronder vertegenwoordigers van 
Copernicus-gebruikers en nationale voor 
de ruimtevaart verantwoordelijke 
entiteiten.

Or. en
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Amendement 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het Copernicus-comité wordt 
volledig op de hoogte gehouden van de 
deskundige adviezen die aan de 
Commissie worden verstrekt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Aanbesteding

1. De Commissie zorgt voor maximum 
eerlijkheid, mededinging en transparantie 
in het aanbestedingsproces en informeert 
het Copernicus-comité over de resultaten 
van het proces.
2. Inschrijvers besteden een deel van de 
opdracht uit middels aanbesteding op het 
gepaste aanbestedingsniveau, in het 
bijzonder aan het MKB, niet-
grootschalige systeemintegratoren en 
nieuwkomers: 
(a) Tenzij adequaat gemotiveerd (bijv. 
lanceerinrichtingen) wordt ten minste 
40% van de totale waarde van de 
overeenkomst uitbesteed.
(b) Aan elke activiteit toegekende 
financiële middelen zijn evenredig aan het 
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technisch toepassingsgebied van de 
activiteit, en de omvang en het aantal 
activiteiten zorgt voor open toegang en 
eerlijke mededinging.
3. Er worden de nodige passende 
maatregelen getroffen (omvang 
werkpakketten, duur overeenkomsten en 
overdrachtskwesties) teneinde misbruik 
van dominante marktposities en 
langdurige afhankelijkheid van één 
enkele leverancier te voorkomen.
4. De exploitanten van de diensten (de 
uniale en Europese of 
intergouvernementele organen) verzorgen 
de uitbesteding van de activiteiten die 
tezamen de dienst vormen:
(a) Deze activiteiten zijn van een 
dusdanige omvang en dusdanig in aantal 
dat er sprake is van open toegang en 
eerlijke mededinging, dat monopolies 
worden voorkomen en dat op de 
middellange en lange termijn optimale 
flexibiliteit is gewaarborgd. 
(b) Indien een pakket werkzaamheden
intern wordt gehouden en aldus niet 
opengesteld voor externe mededinging, 
wordt dit met redenen omkleed.

Or. en

Amendement 153
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Copernicus-comité kan in 
uiteenlopende specifieke samenstellingen 
bijeenkomen voor de behandeling van 
concrete kwesties, met name 
veiligheidskwesties ("Veiligheidsraad"), 
standpunten van kerngebruikers van 
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Copernicus ("Gebruikersforum") en 
kwesties met betrekking tot krachtens 
artikel 5 van deze verordening aan ESA 
gedelegeerde of met het ESA 
gecoördineerde taken 
("Ruimtecomponent").
Het Copernicus-comité kan besluiten een 
deskundigengroep op te richten waarvan 
de leden benoemd worden door de 
lidstaten en de Commissie en die zich 
bezighoudt met specifieke onderwerpen 
van het programma, met name op het vlak 
van de thematische aandachtsgebieden 
van de diensten krachtens artikel 4, lid 1.

Or. en

Amendement 154
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2018 een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
het kader van alle door het Copernicus-
programma gefinancierde taken, wat de 
resultaten, de gevolgen en de Europese 
toegevoegde waarde ervan betreft, en over 
de doeltreffendheid van het gebruik van de 
middelen. Bij de evaluatie wordt in het 
bijzonder ingegaan op de vraag of alle 
doelstellingen nog steeds relevant zijn, 
alsook op de bijdrage van de maatregelen 
tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 beschreven doelstellingen.

1. De Commissie stelt uiterlijk op 1 
januari 2017 een evaluatieverslag op over 
de verwezenlijking van de doelstellingen in 
het kader van alle door het Copernicus-
programma gefinancierde taken, wat de 
resultaten, de gevolgen en de Europese 
toegevoegde waarde ervan betreft, en over 
de doeltreffendheid van het gebruik van de 
middelen. Bij de evaluatie wordt in het 
bijzonder ingegaan op de vraag of alle 
doelstellingen nog steeds relevant zijn, 
alsook op de bijdrage van de maatregelen 
tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 beschreven doelstellingen. 
De evaluatie omvat tevens een analyse 
van de impact van artikel 14 op de 
Europese gegevens- en dienstenmarkt en 
gaat in voorkomende gevallen vergezeld 
van voorstellen tot wijziging van deze 
verordening.
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Or. en

Amendement 155
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni
2018 een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
het kader van alle door het Copernicus-
programma gefinancierde taken, wat de 
resultaten, de gevolgen en de Europese 
toegevoegde waarde ervan betreft, en over 
de doeltreffendheid van het gebruik van de 
middelen. Bij de evaluatie wordt in het 
bijzonder ingegaan op de vraag of alle 
doelstellingen nog steeds relevant zijn, 
alsook op de bijdrage van de maatregelen 
tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 beschreven doelstellingen.

1. De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 
2016 een evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
het kader van alle door het Copernicus-
programma gefinancierde taken, wat de 
resultaten, de gevolgen en de Europese 
toegevoegde waarde ervan betreft, en over 
de doeltreffendheid van het gebruik van de 
middelen. Bij de evaluatie wordt in het 
bijzonder ingegaan op de vraag of alle 
doelstellingen nog steeds relevant zijn, 
alsook op de bijdrage van de maatregelen 
tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 beschreven doelstellingen.

Or. en

Amendement 156
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt uiterlijk op 30 juni 2016 een 
tussentijds evaluatieverslag ingediend. 
Het bevat een nauwkeurige schatting van 
de mogelijke kostenoverschrijdingen.

Or. en
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Amendement 157
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het evaluatieverslag wordt 
daarnaast onderzocht of de 
organisatiestructuur, de omvang van de 
diensten en het gegevens- en 
informatiebeleid van het Copernicus-
programma optimaal zijn of moeten 
worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. Bovendien wordt in het 
verslag onderzocht of het programma 
doeltreffend en doelmatig is en of het 
bijdraagt aan de verwezenlijking van de in 
de artikelen 2 en 3 genoemde 
doelstellingen.

Or. de

Motivering

Met de amendementen op artikel 22 moeten een aanpassing en optimalisatie, waarbij 
gebruikersgroepen worden betrokken, alsook de continuïteit van het Copernicus-programma 
tijdig vóór het einde van het meerjarig financieel kader worden gewaarborgd.

Amendement 158
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt uiterlijk [twee 
jaar na de inwerkingtreding van de tekst] 
een evaluatieverslag op van het beleid 
inzake gegevens en informatie van 
Copernicus, ten aanzien van de resultaten 
en voordelen daarvan voor de economie 
in haar geheel en de gevolgen daarvan 
voor de daarmee samenhangende 
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markten;

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk om follow-up te geven aan de gevolgen van het nieuwe beleid inzake
gegevens en informatie van Copernicus om zo vroeg mogelijk de weerslag daarvan op de 
economie en de Europese ruimtevaartindustrie te beoordelen.

Amendement 159
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De resultaten van het 
evaluatieverslag worden uitgewerkt in een 
voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende de herziening 
van deze verordening dat de Commissie 
uiterlijk op 1 januari 2020 indient.

Or. de

Amendement 160
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert de in lid 1 bedoelde 
evaluatie uit in nauwe samenwerking met 
de exploitanten en de 
gebruikersgemeenschappen van het 
Copernicus-programma, en onderzoekt de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
Copernicus-programma en de bijdrage 
ervan tot de verwezenlijking van de in de 
artikelen 2 en 3 bedoelde doelstellingen. 
De Commissie deelt het resultaat van deze 
evaluaties mee aan het Europees 

2. De Commissie voert de in de leden 1 en 
1 bis bedoelde evaluatie uit in nauwe 
samenwerking met de exploitanten en de 
gebruikersgroepen van Copernicus. De 
Commissie deelt het resultaat van deze 
evaluaties mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.
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Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Or. de

Amendement 161
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het beleid inzake Copernicus-
gegevens en -informatie wordt binnen 
twee jaar na goedkeuring tussentijds 
geëvalueerd om te kijken of het beleid 
daadwerkelijk economisch voordeel 
brengt.

Or. en


