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Alteração 44
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Monitorização Global do Ambiente e 
Segurança (GMES) foi uma iniciativa de 
monitorização da Terra liderada pela União 
e realizada em parceria com os 
Estados-Membros e com a Agência 
Espacial Europeia (ESA). A origem do 
GMES remonta a maio de 1998, ano em 
que as instituições participantes no 
desenvolvimento de atividades espaciais na 
Europa emitiram uma declaração conjunta 
conhecida por «Manifesto de Baveno». O 
Manifesto apelava a um compromisso a 
longo prazo em relação ao estabelecimento 
de serviços de monitorização ambiental 
baseados em tecnologias espaciais, fazendo 
uso das competências e tecnologias 
europeias e desenvolvendo-as. Em 2005, a 
União fez a escolha estratégica de 
desenvolver uma capacidade europeia 
autónoma de observação da Terra para 
prestação de serviços no domínio 
ambiental e da segurança8, que conduziu à 
adoção do Regulamento (UE) n.º 911/2010 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de setembro de 2010, relativo ao 
Programa Europeu de Monitorização da 
Terra (GMES) e suas operações iniciais 
(2011-2013)9.

(1) A Monitorização Global do Ambiente e 
Segurança (GMES) foi uma iniciativa de 
monitorização da Terra liderada pela União 
e realizada em parceria com os 
Estados-Membros e com a Agência 
Espacial Europeia (ESA). A origem do 
GMES remonta a maio de 1998, ano em 
que as instituições participantes no 
desenvolvimento de atividades espaciais na
Europa emitiram uma declaração conjunta 
conhecida por «Manifesto de Baveno». O 
Manifesto apelava a um compromisso a 
longo prazo em relação ao estabelecimento 
de serviços de monitorização ambiental 
baseados em tecnologias espaciais, fazendo 
uso das competências e tecnologias 
europeias e desenvolvendo-as. Em 2005, a 
União fez a escolha estratégica de 
desenvolver, juntamente com a ESA, uma 
capacidade europeia autónoma de 
observação da Terra para prestação de 
serviços no domínio ambiental e da 
segurança8, que conduziu à adoção do 
Regulamento (UE) n.º 911/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativo ao Programa 
Europeu de Monitorização da Terra 
(GMES) e suas operações iniciais 
(2011-2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final de 10 de novembro 
de 2005.

8 COM(2005) 565 final de 10 de novembro 
de 2005.

9 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 9 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Or. en
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Justificação

Desde a sua criação que o GMES foi um programa conjunto UE-ESA liderado pela UE. 
Cerca de 60 % do investimento no segmento espacial até à data foi financiado através da 
ESA.

Alteração 45
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados e informações
exatos e fiáveis em matéria de ambiente e 
de segurança, adaptados às necessidades 
dos utilizadores e que apoiem outras 
políticas da União, em especial no domínio 
do mercado interno, dos transportes, do 
ambiente, da energia, da proteção civil, da 
cooperação com os países terceiros e da 
ajuda humanitária. O programa baseia-se 
nas capacidades existentes na Europa, 
complementadas por novos ativos 
desenvolvidos em comum.

(5) O programa Copernicus tem por 
objetivo proporcionar dados e informações 
exatos e fiáveis em matéria de ambiente, 
adaptados às necessidades dos utilizadores 
e que apoiem outras políticas da União, em 
especial no domínio do mercado interno, 
dos transportes, do ambiente, da energia, 
da proteção civil, da cooperação com os 
países terceiros e da ajuda humanitária. O 
programa baseia-se nas capacidades 
existentes na Europa, complementadas por 
novos ativos desenvolvidos em comum.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na medida do possível, o programa 
deve utilizar as capacidades de observação 
espacial e os serviços dos 
Estados-Membros. O programa deve 
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também utilizar as capacidades de 
iniciativas comerciais na Europa, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento de um setor espacial 
comercial viável na Europa.

Or. en

Alteração 47
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O programa Copernicus dever ser 
aplicado em coerência com os outros 
instrumentos e ações pertinentes da União, 
em especial as ações nos domínios do 
ambiente e das alterações climáticas e os 
instrumentos nos domínios da segurança, 
da proteção dos dados pessoais, da 
competitividade e inovação, da coesão, da 
investigação, dos transportes, da 
concorrência e da cooperação 
internacional, e com o programa europeu 
Sistema Global de Navegação por Satélite 
(GNSS). Os dados do programa 
Copernicus devem ser coerentes com os 
dados geográficos de referência dos 
Estados-Membros e apoiar o 
desenvolvimento da infraestrutura de 
informação geográfica na União, 
estabelecida pela Diretiva 2007/2/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de março de 2007, que estabelece uma 
infraestrutura de informação geográfica na 
Comunidade Europeia (INSPIRE)10. O 
programa Copernicus deve igualmente 
complementar o Sistema de Informação 
Ambiental Partilhada (SEIS) e as 
atividades da União no domínio da 
resposta a emergências.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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__________________
10 JO L 108 de 25.04.07, p. 1.

Or. en

Alteração 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para alcançar a máxima eficiência 
e amplificar o seu impacto, o programa 
Copernicus deve tirar partido das 
capacidades especiais dos 
Estados-Membros, bem como das 
capacidades das iniciativas comerciais 
existentes na Europa.

Or. es

Alteração 49
Henri Weber

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. Além disso, a 
disponibilidade do sistema europeu de 
satélites de retransmissão de dados para 
os Sentinels do programa Copernicus 



AM\1007961PT.doc 7/68 PE522.817v01-00

PT

risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

(EDRS) vai acelerar a transmissão de 
dados e, consequentemente, melhorar 
quantitativa e qualitativamente as 
capacidades de resposta à procura 
crescente dos utilizadores para a obtenção 
de dados em tempo quase real. A 
prestação de serviços operacionais depende 
do bom funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

__________________ __________________
11 JO L, p.. 11 JO L, p..

Or. fr

Alteração 50
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. Além disso, deve 
recorrer-se à rede de satélites em órbita 
geostacionária para transmissão de dados 
(European Data Relay Satellite System –
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risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

EDRS) que acelera a transmissão de 
dados para satélites Sentinel e satisfaz, 
quase em tempo real, a procura crescente 
de dados. A prestação de serviços 
operacionais depende do bom 
funcionamento, da disponibilidade 
contínua e da segurança da componente 
espacial do Copernicus. O risco crescente 
de colisão com outros satélites e com 
resíduos espaciais constitui a ameaça mais 
grave à componente espacial do programa 
Copernicus. Por conseguinte, o programa 
deve apoiar ações que visem reduzir tais 
riscos, em especial ao contribuir para o 
programa estabelecido pela Decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui um programa de apoio à 
localização e à vigilância no espaço11.

__________________ __________________
11 JO L, p. . 11 JO L, p. .

Or. de

Justificação

O sistema EDRS, que funciona como uma parceria público-privada entre a Agência Espacial 
Europeia (ESA) e empresas europeias, garante o transporte rápido de grandes quantidades 
de dados nas chamadas autoestradas de dados no espaço. Os satélites do programa 
Copernicus, Sentinel 1 e 2, vão utilizar este sistema.

Alteração 51
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
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disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. Além disso, a 
disponibilidade do sistema de satélite de 
transmissão de dados europeu para os 
Sentinels do programa Copernicus 
acelerará a transmissão de dados e, por 
conseguinte, reforçará mais ainda as 
capacidades de resposta à crescente 
procura dos utilizadores de dados em 
tempo quase real. A prestação de serviços 
operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

__________________ __________________
11 JO L, p. . 11 JO L, p. .

Or. en

Alteração 52
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
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pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

pelos Estados-Membros. Além disso, a 
disponibilidade do European Data Relay 
Satellite System acelerará a transmissão 
dos dados dos satélites Sentinel do 
programa Copernicus, oferecendo, assim, 
uma resposta, quase em tempo real, à 
procura crescente de dados por parte dos 
utilizadores. A prestação de serviços 
operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

__________________ __________________
11 JO L, p. . 11 JO L, p. .

Or. de

Justificação

O fornecimento de dados quase em tempo real constituirá um grande enriquecimento dos 
serviços do programa Copernicus. O European Data Relay Satellite System desempenhará 
um papel importante nesta matéria.

Alteração 53
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
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serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da segurança. 
Deve igualmente utilizar os dados in situ 
disponíveis, fornecidos, nomeadamente, 
pelos Estados-Membros. A prestação de 
serviços operacionais depende do bom 
funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao proporcionar, juntamente com os 
sistemas EGNOS/Galileo, o maior 
contributo para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.

__________________ __________________
11 JO L, p. . 11 JO L, p. .

Or. en

Alteração 54
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de atingir os seus objetivos, o 
programa Copernicus deve poder contar 
com uma capacidade de observação 
espacial autónoma da União e prestar 
serviços operacionais no domínio do 
ambiente, da proteção civil e da 
segurança. Deve igualmente utilizar os 
dados in situ disponíveis, fornecidos, 
nomeadamente, pelos Estados-Membros. A 
prestação de serviços operacionais depende 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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do bom funcionamento e da segurança da 
componente espacial do Copernicus. O 
risco crescente de colisão com outros 
satélites e com resíduos espaciais constitui 
a ameaça mais grave à componente 
espacial do programa Copernicus. Por 
conseguinte, o programa deve apoiar ações 
que visem reduzir tais riscos, em especial 
ao contribuir para o programa estabelecido 
pela Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui um programa de 
apoio à localização e à vigilância no 
espaço11.
__________________
11 JO L, p. .

Or. en

Alteração 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A implementação do programa 
Copernicus deve respeitar os padrões 
máximos de transparência e eficiência. A 
aplicação dos princípios referentes à 
contratação pública reveste-se de extrema 
importância. A fim de aproveitar ao 
máximo o investimento público e garantir 
uma indústria espacial competitiva, a 
operação dos serviços ligados ao 
programa Copernicus deve estar aberta à 
concorrência e seguir os princípios 
europeus de contratação pública. Do 
mesmo modo, a concorrência equitativa 
ao longo de toda a cadeia de fornecimento 
deve continuar a votar uma atenção 
especial à participação das PME e evitar, 
principalmente, o abuso de posições 
dominantes ou a dependência face a 
fornecedores únicos. Por conseguinte, é 
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necessário assegurar um alto nível de 
subcontratação por parte dos licitadores. 

Or. es

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

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Com vista a promover o máximo 
desenvolvimento da indústria espacial e 
de serviços da Europa e obter a melhor 
relação qualidade/preço e o melhor 
desempenho no desenvolvimento do 
Copernicus, devem ser ativamente 
aplicados os princípios da contratação 
pública, o dimensionamento adequado 
dos contratos e o recurso à 
subcontratação.

Or. en

Alteração 57
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A dotação financeira máxima 
necessária para as ações do programa 
Copernicus (2014-2020) ascende a 3 786 
milhões de euros, a preços de 2011, a 
atribuir num capítulo específico do título 2 
da rubrica 1A do orçamento geral da 
União. As despesas administrativas e de 
pessoal incorridas pela Comissão para a 
coordenação do programa devem ser 

(10) A dotação financeira máxima 
necessária para as ações do programa 
Copernicus (2014-2020) ascende a 3 786 
milhões de euros, a preços de 2011, a 
atribuir num capítulo específico do título 2 
da rubrica 1A do orçamento geral da 
União. As despesas administrativas e de 
pessoal incorridas pela Comissão para a 
coordenação do programa devem ser 
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financiadas a partir do orçamento da 
União.

financiadas a partir do orçamento da 
União. Caso surjam novas obrigações 
financeiras imprevistas, nenhum aumento 
do contributo da União deve ser feito em 
detrimento de outros programas, devendo, 
por conseguinte, ser coberto pela margem 
disponível entre o limite máximo do QFP 
e o limite máximo de recursos próprios.

Or. en

Alteração 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Agência do GNSS Europeu 
(GSA) deve participar na elaboração da 
planificação a longo prazo do programa 
Copernicus.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os serviços Copernicus servem 
diferentes comunidades de utilizadores e 
objetivos. Todas as necessidades das 
comunidades de utilizadores devem ser 
tidas em conta ao desenvolver e operar os 
serviços. Todos os utilizadores principais 
devem ser tratados de forma equitativa.

Or. en
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Alteração 60
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio apresenta uma 
melhor relação custo-eficácia do que os 
sistemas de aquisição de dados e reforça a 
dimensão global do programa.

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio apresenta uma 
melhor relação custo-eficácia do que os 
sistemas de aquisição de dados e reforça a 
dimensão global do programa, sendo 
conveniente assegurar a proteção 
adequada das informações e dos dados 
trocados desta forma.

Or. fr

Justificação

O relator introduz aqui o requisito de reciprocidade. Ora, este termo, se enviar uma 
mensagem política forte, corre o risco de dar azo a dificuldades e divergências de 
interpretação, razão pela qual procuramos substituí-lo, no corpo do texto, por termos mais 
adequados do ponto de vista jurídico.

Alteração 61
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio apresenta uma 

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio, dentro do qual os 
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melhor relação custo-eficácia do que os 
sistemas de aquisição de dados e reforça a 
dimensão global do programa.

princípios de partilha de dados devem ser 
considerados, apresenta uma melhor 
relação custo-eficácia do que os sistemas 
de aquisição de dados e reforça a dimensão 
global do programa.

Or. en

Alteração 62
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio apresenta uma 
melhor relação custo-eficácia do que os 
sistemas de aquisição de dados e reforça a 
dimensão global do programa.

(13) A dimensão internacional do 
Copernicus é particularmente relevante no 
âmbito do intercâmbio de dados e 
informações, bem como do acesso à 
infraestrutura de observação. Um tal 
sistema de intercâmbio, quando baseado 
em princípios de partilha de dados 
equitativos, apresenta uma melhor relação 
custo-eficácia do que os sistemas de 
aquisição de dados e reforça a dimensão 
global do programa.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de dados deve caracterizar-se pela equidade, ex.: o intercâmbio de dados deve 
ser semelhante aos dados Copernicus a nível de qualidade. O intercâmbio de dados de 
melhor qualidade pode constituir uma ameaça para a indústria europeia.

Alteração 63
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A responsabilidade global pelo 
programa Copernicus deve caber à 
Comissão. Esta deve definir as prioridades 
e objetivos do programa e assegurar a sua 
coordenação e supervisão gerais.

(16) A responsabilidade global pelo 
programa Copernicus deve caber à 
Comissão. Esta deve definir as prioridades 
e objetivos do programa e assegurar a sua 
coordenação e supervisão gerais. Deve 
igualmente apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, em tempo 
oportuno, todas as informações 
pertinentes relativas ao programa.

Or. en

Alteração 64
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A responsabilidade global pelo 
programa Copernicus deve caber à 
Comissão. Esta deve definir as prioridades 
e objetivos do programa e assegurar a sua 
coordenação e supervisão gerais.

(16) A responsabilidade global pelo 
programa Copernicus deve caber à 
Comissão. Esta deve definir, em 
coordenação com todos os intervenientes,
as prioridades e objetivos do programa e 
assegurar a sua coordenação e supervisão 
gerais.

Or. fr

Justificação

A participação ativa, equitativa e o mais a montante possível de todos os intervenientes da 
cadeia de produção e dos utilizadores de dados e informações é determinante para o bom 
funcionamento do programa.

Alteração 65
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Atendendo à dimensão de parceria do 
programa Copernicus e a fim de evitar a 
duplicação das competências técnicas 
especializadas, a execução do programa 
deve ser delegada em entidades que 
disponham de capacidades técnicas e 
profissionais adequadas.

(17) Atendendo à dimensão de parceria do 
programa Copernicus e a fim de evitar a 
duplicação das competências técnicas 
especializadas, a execução do programa 
deve ser delegada em entidades que 
disponham de capacidades técnicas e 
profissionais adequadas. As 
infraestruturas existentes, como, por 
exemplo, os centros de controlo Galileo, 
devem ser utilizadas para o controlo 
técnico e a coordenação dos satélites.

Or. de

Alteração 66
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A Agência do GNSS Europeu 
(GSA) já foi criada em 2004 e 
desempenha diversas tarefas relacionadas 
com os programas europeus de 
localização e navegação por satélite, 
incluindo o Galileo e o EGNOS. Para 
poder aproveitar da melhor maneira 
possível as sinergias entre os programas 
Galileo e Copernicus, a Comissão 
Europeia deve avaliar, em colaboração 
com o Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros, que papel poderia 
assumir no futuro a GSA na 
implementação do programa Copernicus, 
em estreita cooperação com os centros de 
excelência para a observação da Terra.

Or. de
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Alteração 67
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Tendo em vista a execução do 
programa Copernicus, se a natureza 
especial da ação e as competências 
específicas do organismo da União o 
justificarem, a Comissão pode recorrer a 
agências competentes da União, como a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA), a 
Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras 
Externas dos Estados-Membros da União 
Europeia (Frontex), a Agência Europeia da 
Segurança Marítima (EMSA) e o Centro de 
Satélites da União Europeia (EUSC) ou 
qualquer organismo relevante 
potencialmente elegível para uma 
delegação em conformidade com o artigo 
58.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União12. 
A escolha do organismo da União deve ter 
devidamente em conta a eficiência em 
termos de custos decorrente da atribuição 
das tarefas, bem como o impacto na 
estrutura de governação do organismo e 
nos seus recursos financeiros e humanos.

(18) Tendo em vista a execução do 
programa Copernicus, se a natureza 
especial da ação e as competências 
específicas do organismo da União o 
justificarem, a Comissão pode recorrer a 
agências competentes da União, como a 
Agência Europeia do Ambiente (AEA), a 
Agência Europeia de Gestão da 
Cooperação Operacional nas Fronteiras 
Externas dos Estados-Membros da União 
Europeia (Frontex), a Agência Europeia da 
Segurança Marítima (EMSA), a Agência 
do GNSS Europeu (GSA) e o Centro de 
Satélites da União Europeia (EUSC) ou 
qualquer organismo relevante 
potencialmente elegível para uma 
delegação em conformidade com o artigo 
58.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União12. 
A escolha do organismo da União deve ter 
devidamente em conta a eficiência em 
termos de custos decorrente da atribuição 
das tarefas, bem como o impacto na 
estrutura de governação do organismo e 
nos seus recursos financeiros e humanos.

__________________ __________________
12 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 12 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. de

Alteração 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para alcançar o objetivo de 
promoção de uma indústria de serviços 
competitiva, os organismos encarregues 
da operação dos serviços devem abrir à 
concorrência, a um nível adequado, as 
atividades que lhes foram delegadas de 
acordo com os princípios de contratos 
públicos da União.

Or. en

Alteração 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Para evitar a duplicação de 
tarefas, assegurar a utilização efetiva das 
estruturas atuais e da sua especialização e 
garantir sinergias, a Comissão deve 
confiar aspetos específicos do programa 
Copernicus às agências europeias e 
outros organismos, tais como a Agência 
Europeia do Ambiente e a Agência do 
GNSS Europeu.

Or. en

Alteração 70
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de alcançar o objetivo do 
programa Copernicus de forma sustentável, 
há que coordenar as atividades dos vários 
parceiros envolvidos no programa, bem 
como desenvolver, estabelecer e explorar 
uma capacidade de serviço e de observação 
que satisfaça a procura dos utilizadores. 
Neste contexto, um comité deverá ajudar a 
Comissão a assegurar a coordenação das 
contribuições da União, dos 
Estados-Membros e das agências 
intergovernamentais para o programa 
Copernicus, a utilizar da melhor forma as 
capacidades existentes e a identificar as 
lacunas a colmatar a nível da União. O 
referido comité deverá igualmente ajudar a 
Comissão a monitorizar a execução 
coerente do programa Copernicus.

(19) A fim de alcançar o objetivo do 
programa Copernicus de forma sustentável, 
há que coordenar as atividades dos vários 
parceiros envolvidos no programa, bem 
como desenvolver, estabelecer e explorar 
uma capacidade de serviço e de observação 
que satisfaça a procura dos utilizadores. 
Neste contexto, um comité deverá ajudar a 
Comissão a assegurar a coordenação das 
contribuições da União, dos 
Estados-Membros, das agências 
intergovernamentais e das empresas para o 
programa Copernicus, a utilizar da melhor 
forma as capacidades existentes e a 
identificar as lacunas a colmatar a nível da 
União. O referido comité deverá 
igualmente ajudar a Comissão a 
monitorizar a execução coerente do 
programa Copernicus.

Or. fr

Justificação

O reforço do papel ativo das empresas já se encontra contemplado nas propostas 
apresentadas pelo relator, pretendendo-se apoiá-lo ao longo do texto.

Alteração 71
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de alcançar o objetivo do 
programa Copernicus de forma sustentável, 
há que coordenar as atividades dos vários 
parceiros envolvidos no programa, bem 
como desenvolver, estabelecer e explorar 
uma capacidade de serviço e de observação 
que satisfaça a procura dos utilizadores. 
Neste contexto, um comité deverá ajudar a 

(19) A fim de alcançar o objetivo do 
programa Copernicus de forma sustentável, 
há que coordenar as atividades dos vários 
parceiros envolvidos no programa, bem 
como desenvolver, estabelecer e explorar 
uma capacidade de serviço e de observação 
que satisfaça a procura dos utilizadores. 
Neste contexto, um comité deverá ajudar a 
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Comissão a assegurar a coordenação das
contribuições da União, dos 
Estados-Membros e das agências 
intergovernamentais para o programa 
Copernicus, a utilizar da melhor forma as 
capacidades existentes e a identificar as 
lacunas a colmatar a nível da União. O 
referido comité deverá igualmente ajudar a 
Comissão a monitorizar a execução 
coerente do programa Copernicus.

Comissão a assegurar a coordenação das 
contribuições da União, dos 
Estados-Membros, do setor privado e das 
agências intergovernamentais para o 
programa Copernicus, a utilizar da melhor 
forma as capacidades existentes e a 
identificar as lacunas a colmatar a nível da 
União. O referido comité deverá 
igualmente ajudar a Comissão a 
monitorizar a execução coerente do 
programa Copernicus.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O programa deve respeitar as 
regras comunitárias em matéria de 
contratos públicos e deve procurar, 
primeiramente, obter uma boa relação 
qualidade/preço, controlar os custos, 
atenuar os riscos, melhorar a eficiência e 
reduzir a dependência de um único 
fornecedor. Em todos os 
Estados-Membros, deverão ser 
prosseguidos os objetivos do acesso livre e 
da concorrência equitativa na cadeia de 
fornecimento industrial, com a oferta de 
possibilidades equilibradas de 
participação da indústria a todos os 
níveis, incluindo, em particular, as 
pequenas e médias empresas (PME) e 
integradores de sistemas de pequena 
dimensão. Os eventuais abusos de posição 
dominante e a dependência de um único 
fornecedor a longo prazo devem ser 
evitados, uma vez que tornariam os 
serviços prestados mais caros e 
conduziriam à insustentabilidade do 
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programa a longo prazo.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Através do recurso a 
subcontratação pelos proponentes, pode 
ser alcançada a promoção da participação 
equilibrada da indústria a todos os níveis 
e em todos os Estados-Membros, podem 
ser evitados eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência a longo 
prazo de um único fornecedor e podem 
ser aproveitados investimentos anteriores 
no setor público e a experiência e 
competências industriais. Se possível, pelo 
menos 40 % do valor acumulado das 
atividades deve ser subcontratado através 
de um concurso público a vários níveis.

Or. en

Alteração 74
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Sempre que o acesso ou a utilização 
de dados e informações do programa 
Copernicus ou de terceiros seja suscetível 
de pôr em perigo a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros ou ameaçar as 

(22) Sempre que o acesso ou a utilização 
de dados e informações do programa 
Copernicus seja suscetível de pôr em 
perigo a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros, a Comissão deve 
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suas relações externas, a Comissão deve 
restringir a disponibilidade desses dados e 
informações ou limitar as licenças 
atribuídas.

restringir a disponibilidade desses dados e 
informações ou limitar as licenças 
atribuídas.

Or. en

Alteração 75
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de aumentar o valor do 
programa Copernicus para os utilizadores, 
a Comissão deve ser assistida por 
representantes dos utilizadores intermédios 
e finais, por peritos dos Estados-Membros, 
inclusive de agências nacionais relevantes,
ou por peritos independentes.

(28) A fim de aumentar o valor do 
programa Copernicus para os utilizadores, 
a Comissão deve ser assistida por um 
organismo específico (o «Fórum dos 
Utilizadores») composto por representantes 
dos utilizadores intermédios e finais, por 
peritos dos Estados-Membros, inclusive de 
agências nacionais relevantes e peritos 
independentes. As demais partes 
interessadas relevantes poderão ser 
igualmente convidadas a participar, na 
qualidade de observadores.

Or. en

Alteração 76
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de ter em conta possíveis riscos 
de segurança, bem como as limitações de 
largura de banda e outras limitações 
técnicas, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 

(28) A fim de ter em conta possíveis riscos 
de segurança, bem como as limitações de 
largura de banda e outras limitações 
técnicas, o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito aos requisitos em 
matéria de dados necessários para os 
serviços operacionais, às condições e aos 
procedimentos respeitantes ao acesso, 
registo e utilização de dados e informações 
Copernicus, às condições e aos 
procedimentos para a transmissão e 
utilização de dados de satélite transmitidos 
a estações recetoras que não façam parte do 
programa Copernicus e para o 
arquivamento de dados e informações do 
programa, aos critérios técnicos específicos 
necessários para prevenir perturbações no 
sistema de dados e informações Copernicus 
e aos critérios de restrição da divulgação 
desses dados e informações devido a 
conflito de direitos ou interesses de 
segurança, bem como aos critério 
aplicáveis à realização da avaliação de 
segurança. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive junto de peritos. 
Ao preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito aos requisitos em 
matéria de dados necessários para os 
serviços operacionais, às condições e aos 
procedimentos respeitantes ao acesso, 
registo e utilização de dados e informações 
Copernicus, às condições e aos 
procedimentos para a transmissão e 
utilização de dados de satélite transmitidos 
a estações recetoras que não façam parte do 
programa Copernicus e para o 
arquivamento de dados e informações do 
programa, aos critérios técnicos específicos 
necessários para prevenir perturbações no 
sistema de dados e informações Copernicus 
e aos critérios de restrição da divulgação 
desses dados e informações devido a 
conflito de direitos ou interesses de 
segurança, bem como aos critério 
aplicáveis à realização da avaliação de 
segurança. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive junto de peritos, 
dos representantes e dos utilizadores da 
indústria. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

A participação ativa, equitativa e o mais a montante possível de todos os intervenientes da 
cadeia de produção e dos utilizadores de dados e informações é determinante para o bom 
funcionamento do programa.

Alteração 77
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)



PE522.817v01-00 26/68 AM\1007961PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

a) Proteção do ambiente e apoio à proteção 
civil e aos esforços de segurança;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 78
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoio à estratégia de crescimento 
Europa 2020, ao contribuir para a 
realização do objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; em 
especial, o programa contribuirá para o 
crescimento e a estabilidade económica, ao 
incentivar as aplicações comerciais.

b) Apoio à estratégia de crescimento 
Europa 2020, ao contribuir para a 
realização do objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; em 
especial, o programa contribuirá para o 
crescimento e a estabilidade económica, ao 
incentivar o intercâmbio gratuito de dados 
e as aplicações comerciais.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção do desenvolvimento de 
uma indústria espacial e de serviços forte, 
equilibrada e competitiva em toda a UE e 
da melhoria das oportunidades para as 
empresas europeias desenvolverem e 
fornecerem serviços e sistemas de 
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observação da Terra inovadores.

Or. en

Alteração 80
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção do desenvolvimento de 
uma indústria espacial e de serviços forte 
e competitiva e reforçar as oportunidades 
para as empresas europeias 
desenvolverem e fornecerem serviços e 
sistemas de observação da Terra 
inovadores;

Or. en

Alteração 81
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Promoção do desenvolvimento de 
uma indústria espacial e de serviços forte 
e competitiva e reforçar as oportunidades 
para as empresas europeias 
desenvolverem e fornecerem serviços e 
sistemas de observação da Terra 
inovadores;

Or. en

Justificação

Destaca os objetivos industriais do programa, os importantes benefícios dos requisitos de um 
investimento impulsionado pela monitorização do ambiente.
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Alteração 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A). Estabelecimento das bases para o 
desenvolvimento de uma indústria 
espacial e de serviços competitiva na 
União.

Or. es

Alteração 83
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Garantia de um acesso autónomo ao 
conhecimento ambiental e às tecnologias 
determinantes para os serviços de 
observação da Terra e de geoinformação, 
permitindo à Europa tomar decisões e 
ações independentes;

Or. en

Alteração 84
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Garantia de um acesso autónomo ao 
conhecimento ambiental e às tecnologias 
determinantes para os serviços de 
observação da Terra e de geoinformação, 
permitindo à Europa tomar decisões e 
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ações independentes.

Or. en

Alteração 85
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos numa base sustentável e a 
longo prazo e responder às necessidades 
das comunidades de utilizadores 
Copernicus. O acesso a esses dados deve 
ser pleno, aberto e gratuito, sob reserva das 
condições definidas no presente 
regulamento ou estabelecidas com base no 
mesmo.

2. Os dados e informações originais 
produzidos a partir de observações 
espaciais, bem como de dados in situ 
disponíveis («dados e informações 
Copernicus») devem ser exatos e fiáveis, 
ser fornecidos permanente e 
ininterruptamente e responder às 
necessidades das comunidades de 
utilizadores Copernicus. O acesso a esses 
dados deve ser pleno, aberto e gratuito, sob 
reserva das condições definidas no presente 
regulamento ou estabelecidas com base no 
mesmo.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 86
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
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nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1,
sobretudo autoridades públicas, 
universidades e estabelecimentos de 
investigação, a indústria a jusante, em 
especial as PME, e clientes em setores a 
jusante.

Or. de

Justificação

Clarificação no que diz respeito às diversas comunidades de utilizadores.

Alteração 87
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1; 
utilizadores da investigação: 
universidades ou quaisquer outras 
organizações de investigação; utilizadores 
comerciais e privados; quaisquer outros 
terceiros.

Or. en

Alteração 88
Henri Weber
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1; bem 
como as universidades ou qualquer outro 
organismo de investigação, os utilizadores 
comerciais e privados, qualquer outra 
parte interessada.

Or. fr

Alteração 89
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1. As 
organizações científicas públicas e de 
educação podem ser incluídas nas 
comunidades de utilizadores, após 
aprovação individual.
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Or. en

Alteração 90
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1; 
universidades e outras instituições de 
investigação; utilizadores comerciais e 
privados; quaisquer outros terceiros.

Or. en

Justificação

Espera-se que os dados e serviços Copernicus sejam utilizados por universidades e 
instituições de investigação, bem como por empresas privadas, para produzir serviços a 
jusante. Neste contexto, é extremamente importante que as necessidades do setor privado e 
das instituições de investigação sejam consideradas durante o processo de definição das 
especificações e dos requisitos técnicos para os dados e serviços. Por conseguinte, é 
essencial incluir as instituições de investigação, as universidades e os utilizadores comerciais 
na comunidade de utilizadores Copernicus.

Alteração 91
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 

3. Para efeitos do disposto no n.º 2, as 
comunidades de utilizadores Copernicus 
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são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1.

são definidas como comunidades 
constituídas pelos organismos europeus, 
nacionais, regionais ou locais aos quais são 
confiadas a definição, a aplicação, a 
execução ou a monitorização de um 
serviço público ou de uma política nos 
domínios referidos no artigo 4.º, n.º 1, 
pelos utilizadores da investigação, 
universidades ou quaisquer outras 
organizações de investigação e 
utilizadores comerciais e privados;

Or. en

Justificação

A UE espera que os dados e serviços Copernicus sejam utilizados pela indústria e as PME 
para produzir serviços a jusante de elevado valor, é essencial que as suas necessidades sejam 
consideradas ao definir os requisitos técnicos para os dados e serviços.

Alteração 92
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dados e informações disponibilizados 
em conformidade com os correspondentes 
requisitos de prestação de serviços no 
domínio do ambiente, da proteção civil e 
da segurança;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 93
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Realização da infraestrutura 
espacial específica em termos de satélites 
lançados e de dados produzidos;

Or. en

Alteração 94
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Utilização dos dados e informações 
do Copernicus por instituições e 
organismos da União, autoridades 
nacionais, regionais e locais, 
organizações de investigação, 
organizações internacionais e entidades 
privadas, tendo em consideração o nível 
de adesão e satisfação dos utilizadores, 
bem como os benefícios proporcionados 
aos cidadãos da União;

Or. en

Alteração 95
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Desenvolvimento de uma indústria 
espacial europeia competitiva e uma 
parceria sólida com as empresas do setor 
espacial ao serviço na inovação, do 
emprego e do crescimento;
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Or. fr

Justificação

Esta alteração retoma o objetivo formulado pelo relator, aprofundando-o para apoiar as 
dimensões de parceria e de emprego.

Alteração 96
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Realização da infraestrutura 
espacial em termos de satélites lançados e 
dados produzidos tendo em conta o 
orçamento disponível;

Or. en

Justificação

Uma vez que o âmbito da «infraestrutura espacial» não está definido no regulamento, será 
difícil avaliar a sua «realização»; além disso, o orçamento necessário do Cenário a Longo 
Prazo preparado pela ESA foi reduzido e não foi disponibilizada ao público uma versão 
revista desde a redução do orçamento.

Alteração 97
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa Copernicus deve 
proporcionar um acesso sustentável e fiável 
a observações espaciais através de uma 
capacidade autónoma da União para a 
observação da Terra, e tirar partido dos 
ativos e capacidades existentes, 
complementando-os sempre que 
necessário. Este objetivo deve ser medido 

2. O programa Copernicus deve 
proporcionar um acesso sustentável e fiável 
a observações espaciais através de uma 
capacidade autónoma da União para a 
observação da Terra com regulamentos 
técnicos consistentes, e tirar partido dos 
ativos e capacidades existentes, bem como 
futuros, complementando-os sempre que 
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com base na realização da infraestrutura 
espacial, em termos de satélites lançados e 
de dados produzidos por essa 
infraestrutura.

necessário. Este objetivo deve ser medido 
com base na realização da infraestrutura 
espacial, em termos de satélites lançados e 
de dados produzidos por essa 
infraestrutura.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não deve haver prioridade entre estes 
serviços. Os serviços devem ser operados 
em conformidade com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, 
respeitando plenamente os mandatos 
nacionais existentes. Por conseguinte, 
devem ser descentralizados, viáveis e 
rentáveis e, se adequado, devem integrar, 
a nível europeu, dados e capacidades 
espaciais, in situ e de referência existentes 
nos Estados-Membros para evitar a 
duplicação.

Or. en

Alteração 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O serviço de monitorização marinha 
deve fornecer informações sobre o estado e 
a dinâmica dos ecossistemas físicos 
oceânicos e marinhos para o conjunto dos 

b) O serviço de monitorização marinha 
deve fornecer informações sobre o estado e 
a dinâmica dos ecossistemas físicos 
oceânicos e marinhos para o conjunto dos 
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oceanos e para as áreas regionais 
europeias;

oceanos e para as áreas regionais europeias 
e polares;

Or. en

Alteração 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O serviço de monitorização terrestre 
deve facultar informações de apoio à 
monitorização ambiental da 
biodiversidade, dos solos, da água, das 
florestas e dos recursos nacionais, do nível 
global ao nível local, bem como à 
aplicação geral das políticas em matéria de 
ambiente, agricultura, desenvolvimento, 
energia, planeamento urbano, 
infraestruturas e transportes;

c) O serviço de monitorização terrestre 
deve facultar informações de apoio à 
monitorização ambiental da 
biodiversidade, dos solos, da água, da 
criosfera, das florestas e dos recursos 
nacionais, do nível global ao nível local, 
bem como à aplicação geral das políticas 
em matéria de ambiente, agricultura, 
desenvolvimento, energia, planeamento 
urbano, infraestruturas e transportes;

Or. en

Alteração 101
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão adota, define e atualiza, 
sempre que necessário, um Plano a Longo 
Prazo, incluindo pastas técnicas 
pormenorizadas para os serviços ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 4.º, que deve ser 
adotado em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 20. Quando o Plano a 
Longo Prazo tiver sido adotado pelo 
Comité, a Comissão deve usá-lo, se 
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necessário, como base para as dotações ao 
abrigo do seu programa de trabalho 
anual.

Or. en

Alteração 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A componente espacial do programa 
Copernicus deve fornecer observações 
espaciais a fim de cumprir os objetivos 
referidos nos artigos 2.º e 3.º, suprindo, em 
primeiro lugar, os serviços operacionais 
referidos no artigo 4.º, ponto 1. A 
componente espacial do programa 
Copernicus abrange as seguintes 
atividades:

A componente espacial do programa 
Copernicus deve fornecer observações 
espaciais a fim de cumprir os objetivos 
referidos nos artigos 2.º e 3.º, suprindo, em 
primeiro lugar, os serviços operacionais 
referidos no artigo 4.º, ponto 1. A Agência 
do GNSS Europeu participa na 
elaboração da componente espacial e de 
serviço. A componente espacial do 
programa Copernicus abrange as seguintes 
atividades:

Or. en

Alteração 103
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– exploração da infraestrutura espacial
Copernicus, incluindo a programação dos 
satélites, a monitorização e controlo dos 
satélites, a receção e processamento, 
arquivamento e divulgação dos dados e a 
calibração e validação permanentes;

– realização, manutenção e exploração 
dessas missões Copernicus específicas, 
incluindo a programação dos satélites, a 
monitorização e controlo dos satélites, a 
receção e processamento, arquivamento e 
divulgação dos dados e a calibração e 
validação permanentes;
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Or. en

Alteração 104
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– exploração da infraestrutura espacial
Copernicus, incluindo a programação dos 
satélites, a monitorização e controlo dos 
satélites, a receção e processamento, 
arquivamento e divulgação dos dados e a 
calibração e validação permanentes;

– realização, manutenção e exploração 
das missões específicas Copernicus, 
incluindo a programação dos satélites, a 
monitorização e controlo dos satélites, a 
receção e processamento, arquivamento e 
divulgação dos dados e a calibração e 
validação permanentes;

Or. en

Alteração 105
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– fornecimento, arquivamento e divulgação 
de dados provenientes de missões espaciais 
de terceiros que complementem a
infraestrutura espacial Copernicus;

– fornecimento, arquivamento e divulgação 
de dados contributivos provenientes de 
missões que complementem os dados 
específicos de missões Copernicus;

Or. en

Alteração 106
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades dos 
utilizadores;

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades dos utilizadores 
e nas infraestruturas espaciais existentes 
ou projetadas;

Or. en

Alteração 107
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades dos 
utilizadores;

– identificação de lacunas de observação e 
especificação de novas missões espaciais 
com base nas necessidades validadas dos 
utilizadores;

Or. en

Justificação

As necessidades dos utilizadores devem ser específicas e não vagas e devem, por conseguinte, 
ser validadas através de um processo formal, a ser estabelecido pela Comissão Europeia 
antes de ser fornecido à ESA.

Alteração 108
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– desenvolvimentos que visem modernizar 
e completar a componente espacial do 
programa Copernicus, incluindo a 
conceção e contratação pública de novos 

– desenvolvimentos que visem modernizar 
e completar a componente espacial do 
programa Copernicus, incluindo a 
conceção e contratação pública de novos 
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elementos da infraestrutura espacial; elementos reforçados da infraestrutura 
espacial, a entrar em vigor a partir de 
2025;

Or. en

Alteração 109
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– desenvolvimentos que visem modernizar 
e completar a componente espacial do 
programa Copernicus, incluindo a 
conceção e contratação pública de novos 
elementos da infraestrutura espacial;

– desenvolvimentos que visem modernizar 
e completar a componente espacial do 
programa Copernicus, incluindo a 
conceção e contratação pública de novos 
elementos da infraestrutura espacial, a 
entrar em vigor após 2025;

Or. en

Alteração 110
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuição para a proteção dos 
satélites contra o risco de colisão.

c) Contribuição para a proteção dos 
satélites contra o risco de colisão, através 
da implementação da Decisão [XXX] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui um programa de apoio à 
localização e à vigilância no espaço.

Or. en

Alteração 111
Vladimír Remek
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar um programa de 
trabalho para cada ano de execução do 
programa Copernicus, em conformidade 
com o artigo 84.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. Esse ato de 
execução deve ser adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 21.º, n.º 3, do presente regulamento.

O programa de trabalho, em conformidade 
com o artigo 84.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, deve também ser 
adotado pela Comissão. Esse ato de 
execução deve ser adotado pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 21.º, n.º 3, do presente regulamento. 
A Comissão deve também adotar e manter 
um plano a longo prazo.

Or. en

Alteração 112
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. A 
Comissão deve definir as prioridades e os 
objetivos do programa e supervisionar a 
sua execução, em especial no que respeita 
a custos, calendário e desempenho. 

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. A 
Comissão deve definir as prioridades e os 
objetivos do programa e supervisionar a 
sua execução, em especial no que respeita 
a custos, calendário e desempenho, bem 
como fornecer aos Estados-Membros e ao 
Parlamento Europeu todas as 
informações relativas ao programa 
através de um relatório anual sobre os 
resultados da execução. Deve assegurar 
os interesses de segurança da União, em 
conformidade com o artigo 16.º.

Or. en

Alteração 113
Rachida Dati
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. A 
Comissão deve definir as prioridades e os 
objetivos do programa e supervisionar a 
sua execução, em especial no que respeita 
a custos, calendário e desempenho.

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelo programa Copernicus. A 
Comissão deve definir as prioridades e os 
objetivos do programa, em coordenação 
com todos os representantes dos 
utilizadores e da indústria, e supervisionar 
a sua execução, em especial no que 
respeita a custos, calendário e desempenho.

Or. fr

Justificação

A participação ativa, equitativa e o mais a montante possível de todos os intervenientes da 
cadeia de produção e dos utilizadores de dados e informações é determinante para o bom 
funcionamento do programa.

Alteração 114
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve coordenar as 
contribuições dos Estados-Membros que 
visem o fornecimento operacional dos 
serviços e a disponibilidade a longo prazo 
dos dados provenientes de infraestruturas 
de observação necessárias para o 
funcionamento dos serviços.

3. A Comissão deve coordenar as 
contribuições dos Estados-Membros que 
visem o fornecimento operacional dos 
serviços e a disponibilidade a longo prazo 
dos dados provenientes de infraestruturas 
de observação públicas e privadas 
necessárias para o funcionamento dos 
serviços existentes e futuros mediante a 
definição e execução de um plano 
plurianual de contratação pública, que 
atribui a cada uma das classes de 
resolução uma quota sólida do orçamento 
geral atribuído a missões de contribuição 
e que mantém um ambiente competitivo 
em cada classe.
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Or. en

Alteração 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apoia o desenvolvimento 
contínuo dos serviços Copernicus. A 
Agência do GNSS Europeu terá a seu 
cargo a coordenação do desenvolvimento 
desses serviços.

Or. en

Alteração 116
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores, 
de forma transparente e regular, de modo a 
permitir identificar as suas necessidades a 
nível da União e a nível nacional.

5. A Comissão deve assegurar a 
participação e a consulta dos utilizadores e 
de todas as partes interessadas, de forma 
transparente e regular, de modo a permitir 
identificar as suas necessidades a nível da 
União e a nível nacional.

Or. fr

Justificação

A participação ativa, equitativa e o mais a montante possível de todos os intervenientes da 
cadeia de produção e dos utilizadores de dados e informações é determinante para o bom 
funcionamento do programa.

Alteração 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros, em tempo oportuno, 
todas as informações relevantes 
relacionadas com o programa, sobretudo 
em termos de gestão de riscos, custos 
globais, custos operacionais anuais de 
cada item significativo da infraestrutura 
Copernicus, calendário, resultados e 
informações relativas a contratos 
públicos. Estas informações devem ser 
colocadas à disposição do Comité 
Copernicus.

Or. en

Alteração 118
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros, em tempo oportuno, 
todas as informações relevantes 
relacionadas com o programa, sobretudo 
em termos de gestão de riscos, custos, 
calendário e resultados.

Or. en

Alteração 119
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve assegurar que as 
contribuições do setor privado para a 
realização dos objetivos gerais do 
programa Copernicus são plenamente 
analisadas.

Or. en

Alteração 120
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Papel da Agência Espacial Europeia
1. Em conformidade com a artigo 58.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, a Comissão deve 
celebrar um acordo de delegação com a 
ESA, estabelecendo as condições gerais 
para que a Comissão confie tarefas à 
ESA, no que respeita:
a) à conceção, desenvolvimento e 
adjudicação da componente espacial do 
sistema Copernicus;
b) à definição da arquitetura do sistema 
da componente espacial, tendo por base os 
requisitos do utilizador;
c) à gestão dos fundos que lhe foram 
confiados;
d) às operações de monitorização e 
controlo.
e) à organização de um processo de 
concurso das operações das missões
específicas a uma entidade adequada, 
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com exceção das missões operadas pela 
EUMETSAT.
Em conformidade com o artigo 60.º do 
Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, sempre que diga respeito ao 
desenvolvimento da componente espacial 
do Copernicus, a ESA atuará enquanto 
autoridade adjudicante com a capacidade 
para tomar decisões relativas à 
implementação e coordenação das tarefas 
de contratação delegadas à agência.
Tal acordo de delegação deve ser remetido 
ao Comité Copernicus para consulta e 
comunicado ao Parlamento Europeu.
A ESA deve fornecer à Comissão 
informação sistemática sobre planos, 
custos e prazos, indicando medidas 
corretivas a tomar no caso de se verificar 
uma discrepância entre orçamentos, 
desempenho e calendário previstos.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 121
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Papel da Agência Espacial Europeia
1. Em conformidade com a artigo 58.º, 
n.º 1, alínea c), do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, a Comissão deve 
celebrar um acordo de delegação com a 
ESA, estabelecendo as condições gerais 
para que a Comissão confie tarefas à 
ESA, no que respeita:
a) À conceção, desenvolvimento e 
adjudicação da componente espacial do 
sistema Copernicus;
b) À definição da arquitetura do sistema 
da componente espacial, tendo por base os 
requisitos do utilizador;
c) À gestão dos fundos que lhe foram 
confiados;
d) Às operações de monitorização e 
controlo;
e) À preparação da transferência da 
operação dos satélites Sentinel, após um 
período de transição adequado e à 
exceção dos satélites Sentinel operados 
pela EUMETSAT, para um operador 
competente e rentável.
Em conformidade com o disposto no 
artigo 60.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, a ESA, no que diz 
respeito ao desenvolvimento da 
componente espacial do Copernicus, deve 
atuar como entidade adjudicante com a 
competência de tomar decisões relativas à 
implementação e coordenação das tarefas 
de adjudicação de contratos delegadas à 
organização.
O acordo de delegação deve ser remetido 
ao Comité Copernicus para consulta e 
comunicado ao Parlamento Europeu.
A ESA deve fornecer à Comissão 
informação sistemática sobre planos, 
custos e prazos, indicando medidas 
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corretivas a tomar no caso de se verificar 
uma discrepância entre os orçamentos, o 
desempenho e o calendário previstos.

Or. de

Justificação

A operação dos satélites Sentinel não deve – após uma fase de transição adequada –
constituir a tarefa principal da ESA enquanto organismo de investigação.

Alteração 122
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas do 
organismo da União o justifiquem. Esses 
organismos incluem:

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas, o 
mandato, as operações e a capacidade de 
gestão o justifiquem. Esses organismos 
incluem:

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a execução das tarefas descritas 
no artigo 4.º a organismos da União 
competentes, quando a natureza especial da 
ação e as competências específicas do 

1. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, a coordenação da execução 
das tarefas descritas no artigo 4.º a 
organismos da União competentes e 
organizações europeias, quando a natureza 



PE522.817v01-00 50/68 AM\1007961PT.doc

PT

organismo da União o justifiquem. Esses 
organismos incluem:

especial da ação e as competências 
específicas do organismo da União o 
justifiquem. Esses organismos e 
organizações incluem:

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O Centro Europeu para as Previsões 
Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF)

Or. en

Alteração 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A Agência do GNSS Europeu (GSA)

Or. en

Alteração 126
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A Agência do GNSS Europeu (GSA).
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Or. en

Justificação

A GSA possui experiência comprovada e devem ser-lhe confiadas algumas tarefas de gestão. 
Esta ação pode causar um impacto positivo no orçamento da UE. Os dados de 
posicionamento (Galileo) serão utilizados em conjunto com informações temáticas baseadas 
nos dados provenientes da observação da Terra (Copernicus). Deve existir uma estreita 
cooperação e coordenação ao desenvolver as aplicações e os serviços dos programas. Podem 
ser encontradas sinergias em matéria de segurança, autorização dos utilizadores, relações 
públicas, comercialização e em outros domínios.

Alteração 127
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A escolha do organismo da União deve 
ter devidamente em conta a eficiência em 
termos de custos decorrente da atribuição 
das tarefas, bem como o impacto na 
estrutura de governação do organismo e 
nos seus recursos financeiros e humanos.

2. A escolha do organismo da União deve 
ter devidamente em conta a situação do 
mercado e a eficiência em termos de custos 
decorrente da atribuição das tarefas, bem 
como o impacto na estrutura de governação 
do organismo e nos seus recursos 
financeiros e humanos.

Or. fr

Justificação

É fundamental não substituir a ação pública pela iniciativa privada, quando exista, bem 
como assegurar uma cooperação estreita com as empresas presentes no mercado em causa a 
nível europeu.

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

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Estes organismos da União devem 
abrir à concorrência as atividades que 
lhes foram delegadas de acordo com os 
princípios de contratos públicos.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Apenas os organismos da UE ou 
organizações internacionais podem ser 
selecionadas como operadores de serviços.

Or. en

Alteração 130
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, as tarefas operacionais da 
componente espacial descritas no artigo 
5.º, alínea a), à ESA e à Organização 
Europeia para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT).

5. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, as tarefas operacionais da 
componente espacial descritas no artigo 
5.º, alínea a), à ESA e à Organização 
Europeia para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT). O papel da 
ESA consiste igualmente em preparar a 
transferência das operações das missões 
específicas do Copernicus (as que não são 
operadas pela EUMETSAT) para 
entidades apropriadas, incluindo a 
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externalização para operadores privados 
de modo a otimizar a utilização do 
orçamento europeu.

Or. fr

Alteração 131
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode confiar, parcial ou 
totalmente, as tarefas operacionais da 
componente espacial descritas no artigo 
5.º, alínea a), à ESA e à Organização 
Europeia para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT).

5. A Comissão deve confiar, parcial ou 
totalmente, as tarefas operacionais da 
componente espacial descritas no artigo 
5.º, alínea a), à ESA e à Organização 
Europeia para a Exploração de Satélites 
Meteorológicos (EUMETSAT), de acordo 
com as suas respetivas especializações.

Or. en

Alteração 132
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão Europeia deve avaliar 
até 2015, em colaboração com o 
Parlamento Europeu e os 
Estados-Membros, que papel poderia 
assumir, no futuro, a GSA na 
implementação do programa Copernicus, 
em estreita cooperação com os centros de 
excelência para a observação da Terra.

Or. de
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Alteração 133
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados e informações Copernicus 
devem ser disponibilizados de modo a 
garantir o acesso pleno, aberto e gratuito, 
sob reserva das seguintes limitações:

1. Os dados e informações Copernicus 
devem ser disponibilizados de modo a 
garantir o acesso pleno, aberto e gratuito a 
todos os Estados-Membros participantes, 
em situações de emergência e para fins de 
ajuda ao desenvolvimento. Nos demais 
casos, aplica-se uma política de acesso 
assente na proteção dos dados e em 
condições de intercâmbio equilibradas. 
Entre outras limitações à política de 
acesso pleno, aberto e gratuito incluem-
se:

Or. fr

Justificação

Esta alteração retoma a alteração de relator, especificando e reformulando o alcance da 
abordagem assente na reciprocidade.

Alteração 134
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os dados e informações Copernicus 
devem ser disponibilizados de modo a 
garantir o acesso pleno, aberto e gratuito, 
sob reserva das seguintes limitações:

Os dados específicos de missões e as 
informações Copernicus devem ser 
disponibilizados de modo a garantir o 
acesso pleno, aberto e gratuito, sob reserva 
das seguintes limitações:

Or. en
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Alteração 135
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão realizará um exame e 
uma análise do impacto desta política de 
dados no mercado europeu de dados e 
serviços, incluindo uma consulta 
exaustiva de todas as partes interessadas, 
num prazo máximo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento; este exame poderá resultar, 
se for caso disso, numa revisão da política 
de dados.

Or. fr

Alteração 136
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar dois anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve realizar 
uma avaliação e análise do impacto desta 
política em matéria de dados no mercado 
europeu de dados e serviços, incluindo 
uma consulta a todas as partes 
interessadas. Esta revisão deve levar a 
uma alteração da política em matéria de 
dados, se necessário.

Or. de
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Justificação

Atualmente, ainda não é possível prever o impacto de um fornecimento gratuito de dados 
Copernicus. Por conseguinte, deve ser realizada uma avaliação com resultado em aberto dois 
anos após a entrada em vigor do regulamento.

Alteração 137
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Interesses de segurança e relações 
externas da União ou dos seus 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 138
Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Interesses de segurança e relações 
externas da União ou dos seus 
Estados-Membros;

c) Interesses de segurança da União ou dos 
seus Estados-Membros;

Or. en

Alteração 139
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Avaliação da política de dados

O mais tardar até 30 de junho de 2016, a 
Comissão deve, em consulta com todas as 
partes interessadas relevantes, proceder a 
uma avaliação do impacto da presente 
política de dados no mercado de dados e 
serviços europeu. Se adequado, a 
avaliação pode levar a uma revisão da 
política de dados.

Or. en

Justificação

É importante que o presente regulamento implemente uma avaliação da política de dados por 
forma a avaliar os efeitos que a política de dados terá no mercado de dados de observação 
da Terra.

Alteração 140
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Direitos existentes de acesso aos dados 

Os direitos existentes de acesso aos dados 
dos Sentinels do programa Copernicus 
por parte dos Estados participantes ao 
programa «Componente espacial GMES» 
da ESA devem ser respeitados.

Or. en

Justificação

O programa Componente Espacial do GMES foi financiado conjuntamente pela UE e pelos 
Estados-Membros da ESA. O regulamento iria prever a transferência de propriedade dos 
ativos produzidos no programa para a UE. Para assegurar que os Estados-Membros da ESA 
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aprovam esta medida, os seus direitos sobre os dados devem ser reconhecidos na UE.

Alteração 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A execução dos aspetos relacionados 
com a segurança da infraestrutura 
específica Copernicus deve ser confiada à 
Agência do GNSS Europeu. Nos outros 
casos, a execução dos aspetos 
relacionados com a segurança deve ser 
confiada a essa Agência, se necessário.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União, ou um organismo ou fundo
designado especificamente, deve ser 
proprietária de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito do programa Copernicus, sem 
prejuízo de acordos celebrados com 
terceiros, se for caso disso, relativos aos 
direitos de propriedade existentes.

1. A União, ou um organismo designado 
especificamente, deve ser proprietária de 
todos os ativos corpóreos e incorpóreos 
criados ou desenvolvidos no âmbito do 
programa Copernicus, sem prejuízo de 
acordos celebrados com terceiros, se for 
caso disso, relativos aos direitos de 
propriedade existentes.

Or. en

Alteração 143
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Assistência à Comissão Fórum dos Utilizadores

Or. en

Alteração 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por 
representantes das agências nacionais 
relevantes, em particular agências 
espaciais nacionais, a fim de obter os 
conhecimentos científicos e técnicos 
especializados necessários e o retorno de 
informação dos utilizadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por representantes 
das agências nacionais relevantes, em 

1. A Comissão pode ser assistida por um 
organismo específico, o «Fórum dos 
Utilizadores», composto por representantes 
de utilizadores transitórios e finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
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particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

questões de segurança, e representantes das 
agências nacionais relevantes, em
particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores 
Podem ser convidadas outras partes 
interessadas, na qualidade de 
observadores.

Or. en

Alteração 146
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por representantes 
das agências nacionais relevantes, em 
particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

1. A Comissão pode ser assistida por 
representantes de utilizadores finais 
públicos e privados, por peritos 
independentes, nomeadamente em questões 
de segurança, por representantes da 
indústria e por representantes das agências 
nacionais relevantes, em particular 
agências espaciais nacionais ou regionais 
ou as suas associações, a fim de obter os 
conhecimentos científicos e técnicos 
especializados necessários e o retorno de 
informação dos utilizadores.

Or. en

Alteração 147
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode ser assistida por 1. A Comissão pode ser assistida por 
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representantes de utilizadores finais, por 
peritos independentes, nomeadamente em 
questões de segurança, e por representantes 
das agências nacionais relevantes, em 
particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

representantes de utilizadores finais e de 
todas as partes interessadas, por peritos 
independentes, nomeadamente em questões 
de segurança, e por representantes das 
agências nacionais relevantes, em 
particular agências espaciais nacionais, a 
fim de obter os conhecimentos científicos e 
técnicos especializados necessários e o 
retorno de informação dos utilizadores.

Or. fr

Justificação

A participação ativa, equitativa e o mais a montante possível de todos os intervenientes da 
cadeia de produção e dos utilizadores de dados e informações é determinante para o bom 
funcionamento do programa.

Alteração 148
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão presidirá o Fórum dos 
Utilizadores e assegurará o seu 
secretariado. O Fórum dos Utilizadores 
aprovará o seu regulamento interno. O 
Parlamento Europeu, o Conselho e o 
Comité Copernicus devem ser plenamente 
informados sobre os seus procedimentos.

Or. en

Alteração 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão pode ser assistida, em 
particular, por um grupo de peritos 
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(«Fórum dos Utilizadores») composto por 
representantes dos utilizadores 
Copernicus relativamente à identificação, 
definição e validação das necessidades 
dos utilizadores e à monitorização da 
satisfação dos utilizadores.

Or. en

Alteração 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão pode ser assistida por 
peritos independentes, de diferentes áreas,
relacionados com o âmbito do 
Copernicus, de um vasto grupo de partes 
interessadas, incluindo representantes dos 
utilizadores Copernicus e entidades 
nacionais espaciais, a fim de obter os 
conhecimentos científicos e técnicos 
especializados necessários e o retorno de 
informação dos utilizadores.

Or. en

Alteração 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – ponto 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O Comité Copernicus é plenamente 
informado sobre o parecer de peritos 
comunicado à Comissão.

Or. en
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Alteração 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Adjudicação de contratos

1. A Comissão deve assegurar a máxima 
equidade, concorrência e transparência 
no processo de concurso e deve informar 
devidamente o Comité Copernicus sobre o 
resultado do processo.
2. Os proponentes devem subcontratar 
uma parte do contrato através de 
concurso público aos níveis adequados de 
subcontratação, em particular a PME, 
integradores de sistemas de pequena 
dimensão e novos operadores:
a) A menos que adequadamente 
justificado (ex.: plataforma de 
lançamento), o nível mínimo de 
subcontratação não deve ser inferior a 
40 % do valor total do contrato.
b) O orçamento atribuído a cada atividade 
deve ser proporcional ao âmbito técnico 
da atividade e a dimensão e número de 
atividades devem permitir o acesso aberto 
e a concorrência leal.
3. Devem ser tomadas medidas adequadas 
(dimensão dos pacotes de trabalho, 
duração do contrato e questões 
relacionadas) para evitar abusos de 
posição dominante e dependência de um 
único fornecedor.
4. Os operadores dos serviços (os 
organismos da União e europeus ou 
intergovernamentais) devem realizar o 
processo de subcontratação das atividades 
que constituem o serviço:
a) Com uma dimensão e número de 
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atividades que permitem o acesso aberto e 
a concorrência leal, evasão dos 
monopólios e um nível ótimo de 
flexibilidade a médio e longo prazo.
b) Com devida justificação de todos os 
pacotes de trabalho que mantêm internos 
em vez de os abrir à concorrência externa.

Or. en

Alteração 153
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité Copernicus pode reunir-se 
em configurações específicas a fim de 
abordar questões concretas, 
nomeadamente as referentes à segurança 
(«Conselho de Segurança»), ao ponto de 
vista dos utilizadores principais do 
Copernicus («Fórum dos Utilizadores») e 
a questões relacionadas com tarefas 
delgadas à ou coordenadas com a ESA ao 
abrigo do artigo 5.º do presente 
regulamento («Componente Espacial»).
O Comité Copernicus pode decidir 
instituir grupos de peritos, nomeados 
pelos Estados-Membros e a Comissão, a 
fim de abordar temas específicos do 
programa, nomeadamente nas áreas 
temáticas abrangidas pelos serviços ao 
abrigo do artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 154
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em junho de 2018, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a realização dos objetivos 
de todas as tarefas financiadas pelo 
programa Copernicus, ao nível dos seus 
resultados e impactos, do seu valor 
acrescentado europeu e da eficiência na 
utilização dos recursos. A avaliação deve 
examinar, em especial, se todos os 
objetivos continuam a ser pertinentes e
abordar a contribuição das medidas para os 
objetivos descritos nos artigos 2.º e 3.º

1. O mais tardar até 1 de janeiro de 2017, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a realização dos objetivos 
de todas as tarefas financiadas pelo 
programa Copernicus, ao nível dos seus 
resultados e impactos, do seu valor 
acrescentado europeu e da eficiência na 
utilização dos recursos. A avaliação deve 
examinar, em especial, se todos os 
objetivos continuam a ser pertinentes e 
abordar a contribuição das medidas para os 
objetivos descritos nos artigos 2.º e 3.º A 
avaliação deve incluir uma análise do 
impacto do artigo 14.º no mercado de 
dados e serviços europeu e, se necessário, 
ser acompanhada de propostas de 
alteração ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 155
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar em junho de 2018, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a realização dos objetivos 
de todas as tarefas financiadas pelo 
programa Copernicus, ao nível dos seus 
resultados e impactos, do seu valor 
acrescentado europeu e da eficiência na 
utilização dos recursos. A avaliação deve 
examinar, em especial, se todos os 
objetivos continuam a ser pertinentes e 
abordar a contribuição das medidas para os 
objetivos descritos nos artigos 2.º e 3.º

1. O mais tardar até 30 de junho de 2016, a 
Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a realização dos objetivos 
de todas as tarefas financiadas pelo 
programa Copernicus, ao nível dos seus 
resultados e impactos, do seu valor 
acrescentado europeu e da eficiência na 
utilização dos recursos. A avaliação deve 
examinar, em especial, se todos os 
objetivos continuam a ser pertinentes e 
abordar a contribuição das medidas para os 
objetivos descritos nos artigos 2.º e 3.º
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Or. en

Alteração 156
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser apresentado, até 30 de junho de 
2016, um relatório de avaliação 
intercalar. Este deve incluir uma 
avaliação rigorosa dos eventuais custos 
excedidos.

Or. en

Alteração 157
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório de avaliação deve 
examinar, além disso, se a estrutura 
organizacional, o âmbito dos serviços e a 
política em matéria de dados e 
informações do programa Copernicus são 
ideais ou se têm de ser adaptados a novos 
desenvolvimentos. Mais ainda, o relatório 
deve examinar a eficácia e eficiência do 
programa, assim como o contributo do 
mesmo para a realização dos objetivos 
enumerados nos artigos 2.º e 3.º.

Or. de

Justificação

As alterações relativas ao artigo 22.º pretendem garantir uma adaptação e otimização, 
envolvendo as comunidades de utilizadores, assim como a continuidade do programa 
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Copernicus em tempo oportuno, antes do fim do quadro financeiro plurianual.

Alteração 158
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. [Dois anos após a entrada em vigor 
do texto] no máximo, a Comissão elabora 
um relatório de avaliação da política em 
matéria de dados e informações do 
Copernicus relativamente aos resultados e 
benefícios para a economia em geral e às 
consequências nos mercados associados 
ao mesmo;

Or. fr

Justificação

É fundamental realizar um acompanhamento das consequências da nova política em matéria 
de dados e informações do Copernicus, no intuito de avaliar assim que possível os impactos 
da mesma na economia e na indústria espacial europeia.

Alteração 159
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os resultados do relatório de 
avaliação deverão ser vertidos para uma 
proposta da Comissão de regulamento 
com vista à revisão do presente 
regulamento, que deverá ser apresentada 
pela Comissão até ao dia 1 de janeiro de 
2020, o mais tardar.

Or. de
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Alteração 160
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve proceder à avaliação 
referida no n.º 1 em estreita cooperação 
com os operadores e as comunidades de 
utilizadores do programa Copernicus e 
deve examinar a eficácia e eficiência do 
programa e o seu contributo para os 
objetivos referidos nos artigos 2.º e 3.º. A 
Comissão deve comunicar os resultados 
dessas avaliações ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.

2. A Comissão deve proceder à avaliação 
referida nos n.os 1 e 1-A em estreita 
cooperação com os operadores e as 
comunidades de utilizadores do programa 
Copernicus. A Comissão deve comunicar 
os resultados dessas avaliações ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Or. de

Alteração 161
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A avaliação intermédia da política 
em matéria de dados e de informações 
Copernicus deve ser realizada no prazo de 
2 anos após a sua adoção, a fim de avaliar 
o impacto da política no que diz respeito a 
proporcionar benefícios económicos.

Or. en


