
AM\1007961RO.doc PE522.817v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2013/0164(COD)

24.10.2013

AMENDAMENTELE
44 - 161

Proiect de raport
Vittorio Prodi
(PE519.768v02-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 911/2010

Propunere de regulament
(COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))



PE522.817v01-00 2/67 AM\1007961RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\1007961RO.doc 3/67 PE522.817v01-00

RO

Amendamentul 44
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES) reprezintă o inițiativă 
de monitorizare condusă de Uniune și 
executată în parteneriat cu statele membre 
și cu Agenția Spațială Europeană (ASE).
Originea GMES datează din mai 1998, 
când instituțiile implicate în dezvoltarea 
activităților spațiale în Europa au adoptat o 
declarație comună, cunoscută sub numele 
de „Manifestul de la Baveno”. Manifestul a 
făcut apel la un angajament pe termen lung 
privind dezvoltarea de servicii de 
monitorizare a mediului din spațiu, 
utilizarea și dezvoltarea în continuare a 
competențelor și tehnologiilor europene. În 
2005, Uniunea a făcut alegerea strategică 
de a dezvolta o capacitate europeană 
independentă de observare a Pământului 
pentru a furniza servicii în domeniile 
mediului și securității8, ceea ce a condus, în 
cele din urmă, la adoptarea 
Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind Programul 
european de monitorizare a Pământului
(GMES) și exploatarea sa inițială (2011-
2013).

(1) Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES) reprezintă o inițiativă 
de monitorizare condusă de Uniune și 
executată în parteneriat cu statele membre 
și cu Agenția Spațială Europeană (ASE).
Originea GMES datează din mai 1998, 
când instituțiile implicate în dezvoltarea 
activităților spațiale în Europa au adoptat o 
declarație comună, cunoscută sub numele 
de „Manifestul de la Baveno”. Manifestul a 
făcut apel la un angajament pe termen lung 
privind dezvoltarea de servicii de 
monitorizare a mediului din spațiu, 
utilizarea și dezvoltarea în continuare a 
competențelor și a tehnologiilor europene.
În 2005, Uniunea a făcut alegerea 
strategică de a dezvolta, în comun cu ASE,
o capacitate europeană independentă de 
observare a Pământului pentru a furniza 
servicii în domeniile mediului și 
securității8, ceea ce a condus, în cele din 
urmă, la adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 911/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2010 
privind Programul european de 
monitorizare a Pământului (GMES) și 
exploatarea sa inițială (2011-2013).

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 final din 10 noiembrie 
2005.

8 COM(2005)565 din 10 noiembrie 2005.

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

Or. en

Justificare

De la inițierea sa, GMES a aderat la programul UE-ASE condus de UE. Aproximativ 60 % 
din investițiile în segmentul spațial de până în prezent au fost finanțate prin ASE.
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Amendamentul 45
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea de informații exacte și 
fiabile în domeniul mediului și al 
securității, în funcție de necesitățile 
utilizatorilor și sprijinirea altor politici ale 
Uniunii, în special cu privire la piața 
internă, transporturile, mediul, energia, 
protecția civilă, cooperarea cu țările terțe și 
ajutorul umanitar. Acesta se bazează pe 
capacitățile existente în Europa, completate 
cu noi active dezvoltate în comun.

(5) Obiectivele programului Copernicus 
sunt furnizarea de informații exacte și 
fiabile în domeniul mediului, în funcție de 
necesitățile utilizatorilor și sprijinirea altor 
politici ale Uniunii, în special cu privire la 
piața internă, transporturile, mediul, 
energia, protecția civilă, cooperarea cu 
țările terțe și ajutorul umanitar. Acesta se 
bazează pe capacitățile existente în Europa, 
completate cu noi active dezvoltate în 
comun.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În măsura maximă posibilă, 
programul ar trebui să utilizeze 
capacitățile pentru observațiile din spațiu 
și serviciile statelor membre. Programul 
ar trebui să utilizeze și capacitățile 
inițiativelor comerciale din Europa, 
contribuind astfel și la dezvoltarea unui 
sector spațial comercial viabil în Europa.

Or. en
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Amendamentul 47
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Programul Copernicus ar trebui 
implementat în mod coerent cu alte 
instrumente și acțiuni relevante ale 
Uniunii, în special cu politicile de mediu și 
cele privind schimbările climatice, precum 
și instrumentele în domeniul securității, 
protecției datelor personale, 
competitivității și inovării, coeziunii, 
cercetării, transportului, concurenței și 
cooperării internaționale, cu programul 
european Sisteme globale de navigație prin 
sateliți (GNSS). Datele Copernicus ar 
trebui să asigure menținerea coerenței cu 
datele spațiale de referință ale statelor 
membre și să sprijine dezvoltarea 
infrastructurii de informații spațiale în 
Uniune instituită prin Directiva 2007/2/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri de informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE)10. De 
asemenea, Copernicus ar trebui să 
completeze sistemul comun de informații 
referitoare la mediu (SEIS) și activitățile 
Uniunii privind răspunsul în situații de 
urgență.

(6) Programul Copernicus ar trebui 
implementat în mod coerent cu alte 
instrumente și acțiuni relevante ale 
Uniunii, în special cu politicile de mediu și 
cele privind schimbările climatice, precum 
și instrumentele în domeniile siguranței, 
protecției datelor personale, 
competitivității și inovării, coeziunii, 
cercetării, transportului, concurenței și 
cooperării internaționale, cu programul 
european Sisteme globale de navigație prin 
sateliți (GNSS). Datele Copernicus ar 
trebui să asigure menținerea coerenței cu 
datele spațiale de referință ale statelor 
membre și să sprijine dezvoltarea 
infrastructurii de informații spațiale în 
Uniune instituită prin Directiva 2007/2/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri de informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE)10. De 
asemenea, Copernicus ar trebui să 
completeze sistemul comun de informații 
referitoare la mediu (SEIS) și activitățile 
Uniunii privind răspunsul în situații de 
urgență.

__________________ __________________
10 JO L 108, 25.4.2007, p. 1. 10 JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

Or. en

Amendamentul 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a obține eficiența sa maximă 
și a spori impactul său, programul 
Copernicus ar trebui să valorifice și să 
beneficieze de capacitățile spațiale ale 
statelor membre, precum și de capacitățile 
inițiativelor comerciale existente în 
Europa.

Or. es

Amendamentul 49
Henri Weber

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. De altfel, disponibilitatea 
sistemului european de sateliți-releu de 
date pentru sateliții Sentinel ai 
programului Copernicus (EDRS) va 
accelera transmiterea de date și, în 
consecință, va îmbunătăți din punct de 
vedere cantitativ și calitativ capacitățile de 
răspuns la cererea în creștere a 
utilizatorilor pentru obținerea unor date 
în timp aproape real. Furnizarea de 
servicii operaționale depinde de 
funcționarea adecvată și siguranța 
componentei spațiale a programului 
Copernicus. Riscul tot mai mare de 
coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale 
este cea mai gravă amenințare la adresa 
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componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

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

Or. fr

Amendamentul 50
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. În plus, ar trebui utilizat satelitul 
european de retransmitere a datelor, 
EDRS, care accelerează transferul de date 
pentru sateliții Sentinel și satisface 
aproape în timp real cererea tot mai mare 
de date. Furnizarea de servicii operaționale 
depinde de funcționarea adecvată și 
siguranța componentei spațiale a 
programului Copernicus, precum și 
disponibilitatea permanentă a acesteia. 
Riscul tot mai mare de coliziune cu alți 
sateliți și deșeuri spațiale este cea mai 
gravă amenințare la adresa componentei 
spațiale a programului Copernicus. Prin 
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supravegherea și urmărirea spațială11. urmare, programul Copernicus ar trebui să 
sprijine acțiunile care au ca scop reducerea 
acestor riscuri, în special prin contribuția la 
programul stabilit prin decizia [XXX] a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

__________________ __________________
11 JO L […] din […], p. […]. 11 JO L […] din […], p. […].

Or. de

Justificare

EDRS, exploatat sub forma unui parteneriat public-privat între Agenția Spațială Europeană 
(ESA) și companiile europene, asigură transportul rapid al unui volum mare de date pe așa-
numitele autostrăzi de informații din spațiu. Sateliții Sentinel 1 și 2 din cadrul programului 
Copernicus vor utiliza acest sistem.

Amendamentul 51
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. În plus, disponibilitatea 
sistemului european de sateliți-releu 
pentru retransmiterea datelor pentru 
sateliții Sentinel ai programului 
Copernicus va accelera transmiterea 
datelor și, prin urmare, va consolida 
capacitățile de răspuns la cererea în 
creștere a utilizatorilor de date oferite 
aproape în timp real. Furnizarea de 
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care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

servicii operaționale depinde de 
funcționarea adecvată și siguranța 
componentei spațiale a programului 
Copernicus. Riscul tot mai mare de 
coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale 
este cea mai gravă amenințare la adresa 
componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

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

Or. en

Amendamentul 52
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. În plus, disponibilitatea 
satelitului european de transmisie a 
datelor va accelera transferul datelor prin 
sateliții Sentinel din cadrul Copernicus, 
oferind astfel o soluție la cererea tot mai 
mare a utilizatorilor de date în timp real.
Furnizarea de servicii operaționale depinde 
de funcționarea adecvată și siguranța 
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Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

componentei spațiale a programului 
Copernicus. Riscul tot mai mare de 
coliziune cu alți sateliți și deșeuri spațiale 
este cea mai gravă amenințare la adresa 
componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

__________________ __________________
11 JO L […] din […], p. […]. 11 JO L […] din […], p. […].

Or. de

Justificare

Furnizarea de date în timp aproape real va reprezenta un atu major al serviciilor oferite în 
cadrul programului Copernicus. Satelitul european de transmisie a datelor va juca un rol 
esențial în acest context.

Amendamentul 53
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și 
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
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mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin acordarea, împreună cu 
EGNOS/Galileo, a celei mai mari 
contribuții la programul stabilit prin 
decizia [XXX] a Parlamentului European și 
a Consiliului de instituire a unui program 
de sprijin pentru supravegherea și 
urmărirea spațială11.

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

Or. en

Amendamentul 54
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, protecției civile și
securității. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 

(9) În vederea realizării obiectivelor sale, 
programul Copernicus ar trebui să se 
bazeze pe capacitatea autonomă a Uniunii 
pentru observațiile din spațiu și să 
furnizeze serviciile operaționale din 
domeniul mediului, al protecției civile și al 
siguranței. El ar trebui, de asemenea, să 
utilizeze datele disponibile in situ, și 
anume, cele furnizate de către statele 
membre. Furnizarea de servicii 
operaționale depinde de funcționarea 
adecvată și siguranța componentei spațiale 
a programului Copernicus. Riscul tot mai 
mare de coliziune cu alți sateliți și deșeuri 
spațiale este cea mai gravă amenințare la 
adresa componentei spațiale a programului 
Copernicus. Prin urmare, programul 
Copernicus ar trebui să sprijine acțiunile 
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care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

care au ca scop reducerea acestor riscuri, în 
special prin contribuția la programul 
stabilit prin decizia [XXX] a Parlamentului 
European și a Consiliului de instituire a 
unui program de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială11.

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

Or. en

Amendamentul 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Implementarea programului 
Copernicus ar trebui realizată respectând 
standardele maxime de transparență și 
eficacitate. Aplicarea principiilor care fac 
referire la achizițiile publice este extrem 
de importantă. Pentru a valorifica la 
maximum investițiile publice și a garanta 
un sector spațial competitiv, operarea 
serviciilor asociate cu programul 
Copernicus ar trebui să fie deschisă 
concurenței și să respecte principiile 
europene privind achizițiile publice. De 
asemenea, ar trebui urmărită concurența 
loială în întreg lanțul de aprovizionare, 
acordând o atenție deosebită participării 
IMM-urilor și evitând, mai ales, un 
posibil abuz de poziție dominantă sau 
dependența de furnizori unici. Prin 
urmare, este necesar să se asigure un 
nivel ridicat de subcontractare de către 
ofertanți. 

Or. es



AM\1007961RO.doc 13/67 PE522.817v01-00

RO

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

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pentru a încuraja dezvoltarea la 
maximum a sectorului european spațial și 
a sectorului serviciilor și pentru a obține 
cea mai înaltă calitate și cea mai bună 
performanță în dezvoltarea programului 
Copernicus, principiile referitoare la 
achizițiile publice, dimensionarea 
corespunzătoare a contractelor și 
recurgerea la subcontractare ar trebui 
aplicate în mod activ.

Or. en

Amendamentul 57
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pachetul financiar maxim necesar 
pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) 
este de 3 786 de milioane EUR la prețurile 
din 2011, alocat în cadrul unui capitol 
bugetar separat în cadrul titlului 2 din 
rubrica 1a din bugetul general al Uniunii.
Personalul și cheltuielile administrative 
suportate de Comisie în coordonarea 
programului Copernicus ar trebui finanțate 
din bugetul Uniunii.

(10) Pachetul financiar maxim necesar 
pentru acțiunile Copernicus (2014-2020) 
este de 3 786 de milioane EUR la prețurile 
din 2011, alocat în cadrul unui capitol 
bugetar separat în cadrul titlului 2 din 
rubrica 1a din bugetul general al Uniunii.
Personalul și cheltuielile administrative 
suportate de Comisie în coordonarea 
programului Copernicus ar trebui finanțate 
din bugetul Uniunii. În eventualitatea 
apariției unor obligații financiare 
suplimentare neprevăzute, orice creștere a 
contribuției Uniunii nu ar trebui să fie în 
dauna altor programe și, prin urmare, 
aceasta ar trebui acoperită de marja 
disponibilă dintre plafoanele CFM și 
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plafonul resurselor proprii.

Or. en

Amendamentul 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Agenția GNSS European (GSA) ar 
trebui să participe la elaborarea unei 
planificări pe termen lung a programului 
Copernicus.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Serviciile Copernicus servesc 
diferite comunități de utilizatori și 
scopuri. Toate necesitățile comunităților 
ar trebui luate în considerare la 
dezvoltarea și operarea serviciilor. Toți 
utilizatorii principali ar trebui tratați în 
mod egal.

Or. en

Amendamentul 60
Rachida Dati
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb este mai eficient din 
punct de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb este mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului și 
trebuie să se asigure de protecția adecvată 
a informațiilor și a datelor astfel 
schimbate.

Or. fr

Justificare

Raportorul introduce aici cerința privind reciprocitatea. Însă, acest termen, deși transmite un 
mesaj politic puternic, riscă să genereze dificultăți și divergențe de interpretare. De aceea, 
încercăm să le înlocuim, în interiorul textului, cu termenii cei mai adecvați din punct de 
vedere juridic.

Amendamentul 61
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb este mai eficient din 
punct de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb – în cadrul căruia 
principiile schimbului de date ar trebui 
luate în considerare – este mai eficient din 
punctul de vedere al costurilor decât
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.
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Amendamentul 62
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb este mai eficient din
punct de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb, atunci când se bazează 
pe principiile schimbului de date în 
condiții de concurență echitabile, este mai 
eficient din punctul de vedere al costurilor 
decât sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

Or. en

Justificare

Schimbul de date ar trebui realizat în aceleași condiții echitabile de concurență, adică datele 
schimbate ar trebui să fie similare cu datele programului Copernicus în ceea ce privește 
calitatea. Schimbul de date cu o calitate mai bună ar putea determina o amenințare la adresa 
industriei europene.

Amendamentul 63
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să dețină 
responsabilitatea generală pentru 
programul Copernicus. Ea ar trebui să își 
definească prioritățile și obiectivele și să 
asigure coordonarea generală și 

(16) Comisia ar trebui să dețină 
responsabilitatea generală pentru 
programul Copernicus. Ea ar trebui să își 
definească prioritățile și obiectivele și să 
asigure coordonarea generală și 
supravegherea programului. Ea ar trebui 
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supravegherea programului. să prezinte Parlamentului și statelor 
membre, în timp util, toate informațiile 
pertinente referitoare la program.

Or. en

Amendamentul 64
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să dețină 
responsabilitatea generală pentru 
programul Copernicus. Ea ar trebui să își 
definească prioritățile și obiectivele și să 
asigure coordonarea generală și 
supravegherea programului.

(16) Comisia ar trebui să dețină 
responsabilitatea generală pentru 
programul Copernicus. Ea ar trebui să își 
definească, în coordonare cu toți actorii în 
cauză, prioritățile și obiectivele și să 
asigure coordonarea generală și 
supravegherea programului.

Or. fr

Justificare

Participarea activă, echitabilă și cât mai devreme cu putință a tuturor actorilor din lanțul de 
producție și a utilizatorilor de date și informații este crucială pentru buna funcționare a 
programului.

Amendamentul 65
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ținând seama de dimensiunea de 
parteneriat a programului Copernicus și 
pentru a evita suprapunerea de expertiză 
tehnică, implementarea programului ar 
trebui să fie delegată entităților cu 
capacitatea tehnică și profesională 

(17) Ținând seama de dimensiunea de 
parteneriat a programului Copernicus și 
pentru a evita suprapunerea de expertiză 
tehnică, implementarea programului ar 
trebui să fie delegată entităților cu 
capacitatea tehnică și profesională 
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corespunzătoare. corespunzătoare. Pentru supravegherea 
tehnică și coordonarea sateliților ar trebui 
utilizată infrastructura existentă, cum ar 
fi centrele de control Galileo.

Or. de

Amendamentul 66
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Agenția GNSS European (GSA) a 
fost înființată încă din 2004 și 
îndeplinește diferite misiuni legate de 
programele europene de localizare și 
navigație prin satelit, inclusiv Galileo și 
EGNOS. Pentru a putea exploata pe 
deplin sinergiile posibile dintre Galileo și 
Copernicus, Comisia UE, împreună cu 
Parlamentul și statele membre, ar trebui 
să evalueze rolul pe care GSA, în strânsă 
colaborare cu centrele de excelență 
pentru observarea Pământului, l-ar putea 
juca în viitor în implementarea 
programului.

Or. de

Amendamentul 67
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În implementarea programului 
Copernicus, Comisia se poate baza, în 
cazul în care acest lucru este justificat de 
natura specială a acțiunii și expertiza 

(18) În implementarea programului 
Copernicus, Comisia se poate baza, în 
cazul în care acest lucru este justificat de 
natura specială a acțiunii și expertiza 
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specifică a organismului Uniunii, pe 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar fi 
Agenția Europeană de Mediu (AEM), 
Agenția Europeană pentru Gestionarea 
Cooperării Operative la Frontierele Externe 
ale statelor membre ale Uniunii Europene 
(FRONTEX), Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă (EMSA), Centrul 
Satelitar al Uniunii Europene (CSUE) sau 
un organ potențial eligibil pentru delegare 
în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului anual al 
Uniunii12. Alegerea organismului Uniunii 
trebuie să țină seama de eficiența costurilor 
încredințării acestor sarcini și de impactul 
asupra structurii de guvernanță și asupra 
resurselor sale financiare și umane.

specifică a organismului Uniunii, pe 
agențiile competente ale Uniunii, cum ar fi 
Agenția Europeană de Mediu (AEM), 
Agenția Europeană pentru Gestionarea 
Cooperării Operative la Frontierele Externe 
ale statelor membre ale Uniunii Europene 
(FRONTEX), Agenția Europeană pentru 
Siguranță Maritimă (EMSA), Agenția 
GNSS European (GSA), Centrul Satelitar 
al Uniunii Europene (CSUE) sau un organ 
potențial eligibil pentru delegare în 
conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului anual al 
Uniunii12. Alegerea organismului Uniunii 
trebuie să țină seama de eficiența costurilor 
încredințării acestor sarcini și de impactul 
asupra structurii de guvernanță și asupra 
resurselor sale financiare și umane.

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

Or. de

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

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a îndeplini obiectivul de 
stimulare a sectorului serviciilor 
competitive, organismele cărora li s-a 
încredințat operarea serviciilor ar trebui 
să deschidă concurenței activitățile 
delegate acestora în conformitate cu 
principiile Uniunii privind achizițiile 
publice la un nivel corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a evita orice dublare a 
sarcinilor, a asigura utilizarea eficace a 
structurilor actuale și expertiza lor și a 
garanta sinergiile, Comisia ar trebui să 
încredințeze anumite aspecte ale 
programului Copernicus agențiilor UE și 
altor organisme precum Agenția 
Europeană de Mediu și Agenția GNSS 
European.

Or. en

Amendamentul 70
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului 
Copernicus în mod sustenabil, este 
necesară coordonarea activităților 
diferiților parteneri implicați în 
Copernicus, precum și dezvoltarea, 
instituirea și exploatarea unei capacități de 
servicii și de observare care să răspundă 
nevoilor utilizatorilor. În acest context, un 
comitet ar trebui să acorde asistență 
Comisiei pentru asigurarea coordonării 
contribuțiilor la Copernicus din partea -
Uniunii, a statelor membre și a agențiilor 
interguvernamentale, în scopul utilizării 
optime a capacităților existente și al 
identificării lacunelor care urmează să fie 
abordate la nivelul Uniunii. Acesta ar 

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului 
Copernicus în mod sustenabil, este 
necesară coordonarea activităților 
diferiților parteneri implicați în 
Copernicus, precum și dezvoltarea, 
instituirea și exploatarea unei capacități de 
servicii și de observare care să răspundă 
nevoilor utilizatorilor. În acest context, un 
comitet ar trebui să acorde asistență 
Comisiei pentru asigurarea coordonării 
contribuțiilor la Copernicus din partea 
Uniunii, a statelor membre, a agențiilor 
interguvernamentale și a întreprinderilor, 
în scopul utilizării optime a capacităților 
existente și al identificării lacunelor care 
urmează să fie abordate la nivelul Uniunii. 
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trebui, de asemenea, să acorde asistență 
Comisiei pentru monitorizarea aplicării 
coerente a Copernicus.

Acesta ar trebui, de asemenea, să acorde 
asistență Comisiei pentru monitorizarea 
aplicării coerente a Copernicus.

Or. fr

Justificare

Consolidarea rolului activ al întreprinderilor este deja prezentă în propunerile făcute de 
către raportor, este vorba aici despre sprijinirea acestuia în întreg textul.

Amendamentul 71
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului 
Copernicus în mod sustenabil, este 
necesară coordonarea activităților 
diferiților parteneri implicați în 
Copernicus, precum și dezvoltarea, 
instituirea și exploatarea unei capacități de 
servicii și de observare care să răspundă 
nevoilor utilizatorilor. În acest context, un 
comitet ar trebui să acorde asistență 
Comisiei pentru asigurarea coordonării 
contribuțiilor la Copernicus din partea 
Uniunii, a statelor membre și a agențiilor 
interguvernamentale, în scopul utilizării 
optime a capacităților existente și al 
identificării lacunelor care urmează să fie 
abordate la nivelul Uniunii. Acesta ar 
trebui, de asemenea, să acorde asistență 
Comisiei pentru monitorizarea aplicării 
coerente a Copernicus.

(19) În scopul îndeplinirii obiectivului 
Copernicus în mod sustenabil, este 
necesară coordonarea activităților 
diferiților parteneri implicați în 
Copernicus, precum și dezvoltarea, 
instituirea și exploatarea unei capacități de 
servicii și de observare care să răspundă 
nevoilor utilizatorilor. În acest context, un 
comitet ar trebui să acorde asistență 
Comisiei pentru asigurarea coordonării 
contribuțiilor la Copernicus din partea 
Uniunii, a statelor membre, a sectorului 
privat și a agențiilor interguvernamentale, 
în scopul utilizării optime a capacităților 
existente și al identificării lacunelor care 
urmează să fie abordate la nivelul Uniunii.
Acesta ar trebui, de asemenea, să acorde 
asistență Comisiei pentru monitorizarea 
aplicării coerente a Copernicus.

Or. en

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



PE522.817v01-00 22/67 AM\1007961RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Programul ar trebui să respecte 
normele Uniunii privind contractile 
publice și să vizeze, mai întâi de toate, 
raportul preț-calitate, controlul costurilor, 
reducerea riscurilor, îmbunătățirea 
eficienței și diminuarea dependenței de 
furnizori unici. Accesul liber și 
concurența loială în întregul lanț
industrial de aprovizionare, oferirea în 
mod echilibrat a unor posibilități de 
participare a sectorului la toate nivelurile, 
inclusiv, în special, a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) și a mecanismelor 
de integrare a sistemelor care nu sunt de 
dimensiuni mari, ar trebui să fie urmărite 
în toate statele membre. Un posibil abuz 
de poziție dominantă sau dependența pe 
termen lung de furnizori unici ar trebui 
evitată, întrucât ar face serviciile 
furnizate mai costisitoare și programul 
nesustenabil pe termen lung.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Promovarea participării echilibrate 
a sectorului la toate nivelurile în statele 
membre, evitând un posibil abuz de poziție 
dominantă și dependența pe termen lung 
de furnizori unici și valorificarea 
avantajului investițiilor anterioare ale 
sectorului privat și al experienței și 
competenței industriale pot fi realizate 
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prin recurgerea la subcontractarea 
ofertanților. Atunci când este posibil, cel 
puțin 40 % din valoarea cumulată a 
activităților ar trebui subcontractată 
printr-o licitație competitivă la diferite 
niveluri.

Or. en

Amendamentul 74
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Oriunde accesul sau utilizarea 
programului Copernicus sau utilizarea de 
date și informații terțe pot pune în pericol 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre sau pot amenința relațiile lor 
externe, Comisia ar trebui să limiteze 
disponibilitatea acestora sau să 
restricționeze autorizațiile acordate.

(22) Oriunde accesul sau utilizarea 
programului Copernicus sau utilizarea de 
date și informații poate pune în pericol 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, Comisia ar trebui să limiteze 
disponibilitatea acestora sau să 
restricționeze autorizațiile acordate.

Or. en

Amendamentul 75
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În vederea sporirii valorii programului 
Copernicus pentru utilizatori, Comisia ar 
trebui să fie asistată de reprezentanți ai 
utilizatorilor medii și finali, experți din 
statele membre, inclusiv din agențiile 
naționale de resort sau de către experți 
independenți.

(25) În vederea sporirii valorii programului 
Copernicus pentru utilizatori, Comisia ar 
trebui să fie asistată de o entitate specială 
(„forumul utilizatorilor”) compusă din
reprezentanți ai utilizatorilor medii și 
finali, experți din statele membre, inclusiv 
din agențiile naționale de resort și experți 
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independenți. Alte părți interesate 
relevante ar putea fi invitate să participe 
în calitate de observatori.

Or. en

Amendamentul 76
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a ține seama de posibilele 
riscuri de securitate, precum și de limitările 
de bandă largă și alte limitări tehnice, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele în materie de date 
necesare pentru serviciile operaționale, 
condițiile și procedurile privind accesul, 
înregistrarea și utilizarea datelor și 
informațiilor programului Copernicus, 
condițiile și procedurile pentru 
transmiterea și utilizarea datelor obținute 
prin satelit transmise stațiilor receptoare 
care nu sunt incluse în programul 
Copernicus și de arhivare a datelor și 
informațiilor programului Copernicus, 
criteriile tehnice specifice necesare pentru 
a preveni perturbarea sistemului de date și 
informații Copernicus și criteriile pentru 
restricționarea difuzării datelor și 
informațiilor programului Copernicus, în 
urma conflictelor dintre diferitele drepturi 
sau interese de securitate, precum și 
criteriile de realizare a evaluării de 
securitate. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure transmiterea 

(28) Pentru a ține seama de posibilele 
riscuri de securitate, precum și de limitările 
de bandă largă și alte limitări tehnice, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește cerințele în materie de date 
necesare pentru serviciile operaționale, 
condițiile și procedurile privind accesul, 
înregistrarea și utilizarea datelor și 
informațiilor programului Copernicus, 
condițiile și procedurile pentru 
transmiterea și utilizarea datelor obținute 
prin satelit transmise stațiilor receptoare 
care nu sunt incluse în programul 
Copernicus și de arhivare a datelor și 
informațiilor programului Copernicus, 
criteriile tehnice specifice necesare pentru 
a preveni perturbarea sistemului de date și 
informații Copernicus și criteriile pentru 
restricționarea difuzării datelor și 
informațiilor programului Copernicus, în 
urma conflictelor dintre diferitele drepturi 
sau interese de securitate, precum și 
criteriile de realizare a evaluării de 
securitate. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, reprezentanți 
ai utilizatorilor și ai sectorului. Atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 
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simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Comisia ar trebui să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. fr

Justificare

Participarea activă, echitabilă și cât mai devreme cu putință a tuturor actorilor din lanțul de 
producție și a utilizatorilor de date și informații este crucială pentru buna funcționare a 
programului.

Amendamentul 77
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția mediului și furnizarea de 
suport pentru eforturile de protecție civilă 
și de securitate;

(a) protecția mediului și furnizarea de 
suport pentru eforturile de protecție civilă 
și de siguranță;

Or. en

Amendamentul 78
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijin pentru strategia de creștere 
Europa 2020 prin contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; în special, va contribui la 
stabilitatea și creșterea economică prin 
stimularea aplicațiilor comerciale.

(b) sprijin pentru strategia de creștere 
Europa 2020 prin contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; în special, contribuie la 
stabilitatea și creșterea economică prin 
stimularea schimbului liber de date și de 
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aplicații comerciale.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea dezvoltării unui spațiu 
puternic, echilibrat și competitiv și a 
sectorului serviciilor pe teritoriul UE și 
îmbunătățirea oportunităților pentru 
societățile europene, pentru a dezvolta și 
furniza sisteme și servicii inovatoare de 
observare a Pământului.

Or. en

Amendamentul 80
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea dezvoltării unui sector 
spațial european puternic și competitiv și 
maximizarea oportunităților pentru 
întreprinderile europene pentru a dezvolta 
și furniza sisteme și servicii inovatoare de 
observare a Pământului;

Or. en

Amendamentul 81
Vladimír Remek
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) încurajarea dezvoltării unui sector 
spațial european puternic și competitiv și 
maximizarea oportunităților pentru 
întreprinderile europene pentru a dezvolta 
și furniza sisteme și servicii inovatoare de 
observare a Pământului;

Or. en

Justificare

Subliniază obiectivele industriale ale programului, beneficiile importante ale unei investiții 
determinate de cerințele de monitorizare a mediului.

Amendamentul 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asigurarea bazelor pentru 
dezvoltarea unui sector spațial și al 
serviciilor competitive pe teritoriul 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 83
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) asigurarea unui acces autonom la 
cunoștințele de mediu și tehnologiile-
cheie pentru observarea Pământului și 



PE522.817v01-00 28/67 AM\1007961RO.doc

RO

servicii de geoinformare, facilitând astfel 
Europei un proces decizional și o acțiune 
independente;

Or. en

Amendamentul 84
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) asigurarea unui acces autonom la 
cunoștințele de mediu și tehnologiile-
cheie pentru observarea Pământului și 
servicii de geoinformare, facilitând astfel 
Europei un proces decizional și o acțiune 
independente;

Or. en

Amendamentul 85
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) trebuie să fie 
precise și fiabile, furnizate în mod 
sustenabil și pe termen lung și să răspundă 
cerințelor comunităților de utilizatori ai 
programului Copernicus. Accesul la aceste 
date trebuie să fie complet, deschis și 
gratuit, sub rezerva condițiilor definite în, 
sau pe baza prezentului regulament.

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) trebuie să fie 
precise și fiabile, furnizate în mod 
permanent și fără întreruperi și să 
răspundă cerințelor comunităților de 
utilizatori ai programului Copernicus. 
Accesul la aceste date trebuie să fie 
complet, deschis și gratuit, sub rezerva 
condițiilor definite în, sau pe baza 
prezentului regulament.
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Or. de

Justificare

Precizare

Amendamentul 86
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1). 
Printre acestea se numără în special 
autoritățile, universitățile și instituțiile de 
cercetare, industria din aval, și mai ales 
IMM-urile, precum și clienții din 
sectoarele din aval.

Or. de

Justificare

Specificarea diferitelor grupe de utilizatori.

Amendamentul 87
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
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europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1); 
utilizatori ai cercetării; universități sau 
orice alte organizații de cercetare; 
utilizatori comerciali și privați; orice altă 
parte terță.

Or. en

Amendamentul 88
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1); 
precum și universitățile sau orice alt 
organism de cercetare, utilizatorii 
comerciali și privați, orice altă parte 
interesată.

Or. fr

Amendamentul 89
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).
Organizațiile publice științifice și de 
educație pot fi incluse în comunitățile de 
utilizatori, sub rezerva unei aprobări 
individuale.

Or. en

Amendamentul 90
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1); 
universități și alte instituții de cercetare, 
utilizatori comerciali și privați, orice altă 
parte terță.

Or. en

Justificare

Datele și serviciile programului Copernicus sunt preconizate a fi utilizate de universități și 
instituții de cercetare, precum și de întreprinderi private, pentru a produce servicii din aval. 
În consecință, este foarte important ca necesitățile sectorului privat și ale instituțiilor de 
cercetare să fie luate în considerare în procesul de definire a specificațiilor și a cerințelor 
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tehnice pentru date și servicii. Prin urmare, este esențial să se includă instituții de cercetare, 
universități și utilizatori comerciali ca parte a comunității de utilizatori ai programului 
Copernicus.

Amendamentul 91
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1), 
utilizatori ai cercetării, universități sau 
orice alte organizații de cercetare și 
utilizatori comerciali și privați;

Or. en

Justificare

UE se așteaptă ca datele și serviciile Copernicus să fie preluate de sector și de IMM-uri, 
pentru a produce servicii din aval cu valoare ridicată și este esențial ca necesitățile acestora 
să fie luate în considerare la definirea cerințelor tehnice pentru date și servicii.

Amendamentul 92
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele și informațiile puse la dispoziție 
în conformitate cu cerințele de livrare la 
nivel de servicii pentru mediul 
înconjurător, protecția civilă și de

(a) datele și informațiile puse la dispoziție 
în conformitate cu cerințele de livrare la 
nivel de servicii pentru mediul 
înconjurător, protecția civilă și de
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securitate; siguranță;

Or. en

Amendamentul 93
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) completarea infrastructurii spațiale 
dedicate din punctul de vedere al 
sateliților instalați și al datelor produse;

Or. en

Amendamentul 94
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) utilizarea datelor și informațiilor 
programului Copernicus obținute de 
instituțiile și organismele Uniunii, 
autoritățile regionale și locale, 
organizațiile de cercetare, organizațiile 
internaționale și entitățile private, nivelul 
de acceptare și de satisfacție și beneficiile 
oferite cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 95
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea unui sector spațial 
european competitiv și a unui parteneriat 
puternic cu întreprinderile din sectorul 
spațial în serviciul inovării, al ocupării 
forței de muncă și al creșterii;

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia obiectivul formulat de raportor, fiind aprofundat pentru a susține 
dimensiunile de parteneriat și de ocupare a forței de muncă.

Amendamentul 96
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) completarea infrastructurii spațiale 
din punctul de vedere al sateliților 
instalați și al datelor produse, ținând 
seama de bugetul disponibil;

Or. en

Justificare

Întrucât sfera de aplicare a „infrastructurii spațiale” nu este definită în regulament, va fi 
dificil să se evalueze „completarea”; în plus, bugetul solicitat de scenariul pe termen lung 
pregătit de ASE a fost redus și nicio versiune revizuită nu a fost publicată de la reducerea 
bugetului.

Amendamentul 97
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul Copernicus furnizează un 
acces sustenabil și fiabil la observații din 
spațiu de la o instalație de observare 
terestră autonomă a Uniunii și se bazează 
pe mijloacele și capacitățile existente, 
venind în completarea acestora, ori de câte 
ori este necesar. Acest obiectiv este 
măsurat prin realizarea infrastructurii 
spațiale din punctul de vedere al sateliților 
desfășurați și a datelor pe care le produc.

(2) Programul Copernicus furnizează un 
acces sustenabil și fiabil la observații din 
spațiu de la o instalație de observare 
terestră autonomă a Uniunii cu 
regulamente tehnice concordante și se 
bazează pe mijloacele și capacitățile 
existente, precum și pe cele viitoare,
venind în completarea acestora, ori de câte 
ori este necesar. Acest obiectiv este 
măsurat prin realizarea infrastructurii 
spațiale din punctul de vedere al sateliților 
desfășurați și al datelor pe care le produc.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Nu există nicio prioritate în ceea ce 
privește aceste servicii. Serviciile sunt 
operate în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității, 
respectând pe deplin mandatele naționale 
existente. Prin urmare, acestea sunt 
descentralizate, fezabile și eficiente din 
punctul de vedere al costurilor și, după 
caz, integrează la nivel european spațiul 
existent, datele de referință și in situ și 
capacitățile din statele membre, pentru a 
evita suprapunerile.

Or. en

Amendamentul 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciile de monitorizare a mediului 
marin furnizează informații privind stadiul 
fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor 
marine pentru oceanul global și zonele 
regionale europene.

(b) serviciile de monitorizare a mediului 
marin furnizează informații privind stadiul 
fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor 
marine pentru oceanul global, zonele 
polare și zonele regionale europene;

Or. en

Amendamentul 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) serviciul de monitorizare a teritoriului 
furnizează informații în sprijinul 
monitorizării de mediu de la nivel global la 
cel local a biodiversității, solului, apei, 
pădurilor și a resurselor naturale, precum și 
în ceea ce privește implementarea generală 
a politicilor de mediu, agricultură, 
dezvoltare, energie, planificare urbană, de 
infrastructură și transport;

(c) serviciul de monitorizare a teritoriului 
furnizează informații în sprijinul 
monitorizării de mediu de la nivel global la 
cel local a biodiversității, a solului, a apei,
a criosferei, a pădurilor și a resurselor 
naturale, precum și în ceea ce privește 
implementarea generală a politicilor de 
mediu, agricultură, dezvoltare, energie, 
planificare urbană, infrastructură și 
transport;

Or. en

Amendamentul 101
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia adoptă, definește și 
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actualizează, astfel cum este necesar, un 
plan pe termen lung, inclusiv portofolii 
tehnice detaliate pentru servicii în temeiul 
articolului 4 alineatul (1), care sunt 
adoptate în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 20 alineatul (3). 
Odată ce planul pe termen lung a fost 
adoptat de Comisie, ea îl utilizează, dacă 
este cazul, ca bază pentru alocații sub 
rezerva programului său anual de lucru.

Or. en

Amendamentul 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta spațială a programului 
Copernicus oferă observații din spațiu 
pentru îndeplinirea obiectivelor la care se 
referă articolele 2 și 3, de care beneficiază 
în primul rând serviciile operaționale 
menționate la articolul 4 punctul (1).
Componenta spațială a programului 
Copernicus include următoarele activități:

Componenta spațială a programului 
Copernicus oferă observații din spațiu 
pentru îndeplinirea obiectivelor la care se 
referă articolele 2 și 3, de care beneficiază 
în primul rând serviciile operaționale 
menționate la articolul 4 punctul (1).
Agenția GNSS European participă la 
elaborarea componentei spațiale și a celei 
asociate serviciilor. Componenta spațială a 
programului Copernicus include 
următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 103
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– exploatarea infrastructurii spațiale a – finalizarea, menținerea și exploatarea
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programului Copernicus, inclusiv 
atribuirea de sarcini sateliților, 
monitorizarea și controlul sateliților, 
primirea și prelucrarea, arhivarea și 
difuzarea datelor, precum și etalonarea și 
validarea permanente;

misiunilor dedicate programului 
Copernicus, inclusiv atribuirea de sarcini 
sateliților, monitorizarea și controlul 
sateliților, primirea și prelucrarea, 
arhivarea și difuzarea datelor, precum și 
etalonarea și validarea permanente;

Or. en

Amendamentul 104
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– exploatarea infrastructurii spațiale a
programului Copernicus, inclusiv 
atribuirea de sarcini sateliților, 
monitorizarea și controlul sateliților, 
primirea și prelucrarea, arhivarea și 
difuzarea datelor, precum și etalonarea și 
validarea permanente;

– finalizarea, menținerea și exploatarea
misiunilor dedicate programului 
Copernicus, inclusiv atribuirea de sarcini 
sateliților, monitorizarea și controlul 
sateliților, primirea și prelucrarea, 
arhivarea și difuzarea datelor, precum și 
etalonarea și validarea permanente;

Or. en

Amendamentul 105
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– furnizarea, arhivarea și difuzarea de date 
de misiune terțe din spațiu care vin în
completarea infrastructurii spațiale a
programului Copernicus;

– furnizarea, arhivarea și difuzarea de date 
de misiune care contribuie la completarea
datelor de misiune dedicate programului 
Copernicus;

Or. en
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Amendamentul 106
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor.

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor și a 
infrastructurii spațiale existente sau 
prevăzute.

Or. en

Amendamentul 107
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor.

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor
validați.

Or. en

Justificare

Cerințele pentru utilizatori ar trebui să fie specifice și precise și, prin urmare, ar trebui 
validate printr-un proces formal de stabilit de către Comisia Europeană înainte de a fi 
furnizate ASE.

Amendamentul 108
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– evoluții care vizează modernizarea și 
completarea componentei spațiale a 
programului Copernicus, inclusiv 
proiectarea și achiziționarea de noi 
elemente de infrastructură spațială;

– evoluții care vizează modernizarea și 
completarea componentei spațiale a 
programului Copernicus, inclusiv 
proiectarea și achiziționarea de noi 
elemente consolidate de infrastructură 
spațială de pus în exploatare începând cu 
anul 2025;

Or. en

Amendamentul 109
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– evoluții care vizează modernizarea și 
completarea componentei spațiale a 
programului Copernicus, inclusiv 
proiectarea și achiziționarea de noi 
elemente de infrastructură spațială;

– evoluții care vizează modernizarea și 
completarea componentei spațiale a 
programului Copernicus, inclusiv 
proiectarea și achiziționarea de noi 
elemente de infrastructură spațială pentru a 
fi date în exploatare după 2025;

Or. en

Amendamentul 110
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Contribuția la protejarea sateliților 
împotriva riscurilor de coliziune.

Contribuția la protejarea sateliților 
împotriva riscurilor de coliziune prin 
implementarea deciziei (XXX) a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de instituire a unui program de sprijin 
pentru supravegherea și urmărirea 
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spațială.

Or. en

Amendamentul 111
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă un program de lucru în 
conformitate cu articolul 84 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 20 
alineatul (3) din prezentul regulament.

Programul de lucru în conformitate cu 
articolul 84 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 este adoptat de 
Comisie. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 20 alineatul (3) din prezentul 
regulament. Comisia adoptă și menține și 
un plan pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 112
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia deține responsabilitatea 
generală pentru program. Ea definește 
prioritățile și obiectivele programului și 
supraveghează implementarea sa, în special 
în ceea ce privește cheltuielile, programul 
și performanța.

(1) Comisia deține responsabilitatea 
generală pentru programul Copernicus. Ea 
definește prioritățile și obiectivele 
programului și supraveghează 
implementarea sa, în special în ceea ce 
privește cheltuielile, programul și 
performanța și furnizează statelor membre 
și Parlamentului European toate 
informațiile relevante referitoare la 
program într-un raport anual privind 
rezultatele implementării programului. Ea 
asigură interesele de securitate ale 
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Uniunii în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 113
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia deține responsabilitatea 
generală pentru program. Ea definește 
prioritățile și obiectivele programului și 
supraveghează implementarea sa, în special 
în ceea ce privește cheltuielile, programul 
și performanța.

(1) Comisia deține responsabilitatea 
generală pentru program. Ea definește 
prioritățile și obiectivele programului în 
coordonare cu toți reprezentanții 
utilizatorilor și ai sectorului și 
supraveghează implementarea sa, în special 
în ceea ce privește cheltuielile, programul 
și performanța.

Or. fr

Justificare

Participarea activă, echitabilă și cât mai devreme cu putință a tuturor actorilor din lanțul de 
producție și a utilizatorilor de date și informații este crucială pentru buna funcționare a 
programului.

Amendamentul 114
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia coordonează contribuțiile 
statelor membre care au ca obiectiv 
furnizarea de servicii operaționale și 
disponibilitatea pe termen lung a datelor 
provenite din infrastructuri de observare, 
necesare pentru exploatarea serviciilor.

(3) Comisia coordonează contribuțiile
statelor membre care au ca obiectiv 
furnizarea de servicii operaționale și 
disponibilitatea pe termen lung a datelor 
provenite din infrastructuri de observare
publice și private, necesare pentru 
exploatarea serviciilor existente și viitoare 
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prin stabilirea și realizarea unui plan 
multianual de achiziții publice, atribuind 
fiecărei clase de rezoluții o cotă fermă din 
bugetul general alocat misiunilor 
contributive și menținând un mediu 
concurențial la nivelul fiecărei clase.

Or. en

Amendamentul 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia sprijină dezvoltarea 
continuă a serviciilor Copernicus. 
Agenției GNSS European îi este 
încredințată coordonarea dezvoltării 
serviciilor respective.

Or. en

Amendamentul 116
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor la nivelul Uniunii și 
la nivel național.

(5) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor și a tuturor părților 
interesate, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor la nivelul Uniunii și 
la nivel național.

Or. fr
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Justificare

Participarea activă, echitabilă și cât mai devreme cu putință a tuturor actorilor din lanțul de 
producție și a utilizatorilor de date și informații este crucială pentru buna funcționare a 
programului.

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

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia furnizează Parlamentului 
European și statelor membre, în timp util, 
toate informațiile relevante referitoare la 
program, în special în ceea ce privește 
gestionarea riscurilor, costurile globale, 
costurile anuale de exploatare ale fiecărui 
aspect semnificativ al infrastructurii 
Copernicus, calendarul, performanța și 
informațiile asociate cu achizițiile. Aceste 
informații sunt puse la dispoziția Comisiei 
pentru programul Copernicus.

Or. en

Amendamentul 118
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia prezintă Parlamentului și 
statelor membre, în timp util, toate 
informațiile relevante referitoare la 
program, în special în ce privește 
gestionarea riscurilor, costurile, 
calendarul și performanța.

Or. en
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Amendamentul 119
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia se asigură că contribuțiile 
sectorului privat la îndeplinirea 
obiectivelor generale ale programului 
Copernicus sunt pe deplin luate în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 120
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Rolul Agenției Spațiale Europene
(1) În temeiul articolului 58 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, Comisia încheie 
un acord de delegare cu ASE care 
stabilește condițiile generale a sarcinilor 
delegate de Comisie ASE în ceea ce 
privește:
(a) proiectarea, dezvoltarea și 
achiziționarea componentei spațiale a 
programului Copernicus;
(b) definirea arhitecturii sistemului 
componentei spațiale pe baza cerințelor 
utilizatorilor;
(c) gestionarea fondurilor alocate;
(d) proceduri de monitorizare și control;
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(e) organizarea unui proces de achiziții al 
operațiunilor misiunilor dedicate unei 
entități adecvate, cu excepția misiunilor 
operate de Eumetsat.
În conformitate cu articolul 60 din 
Regulamentul financiar (UE, 
EURATOM) nr. 966/2012, atunci când 
privește dezvoltarea componentei spațiale 
a programului Copernicus, ASE 
acționează în calitate de autoritate 
contractantă având competența de a lua 
decizii în ceea ce privește punerea în 
aplicare și coordonarea sarcinilor de 
achiziții delegate agenției.
Acordul de delegare în cauză este trimis 
Comitetului Copernicus pentru consultare 
și este prezentat Parlamentului European.
ASE informează Comisia periodic cu 
privire la planurile, costurile și calendarul 
prevăzut, specificând măsurile corective 
necesare în cazul unei discrepanțe între 
orarul, bugetul și rezultatele prevăzute.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 121
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Rolul Agenției Spațiale Europene
(1) În temeiul articolului 58 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, Comisia încheie 
un acord de delegare cu ASE care 
stabilește, printre altele, condițiile 
generale ale sarcinilor delegate de 
Comisie ASE în ceea ce privește:
(a) proiectarea, dezvoltarea și 
achiziționarea componentei spațiale a 
programului Copernicus;
(b) definirea arhitecturii sistemului 
componentei spațiale pe baza cerințelor 
utilizatorilor;
(c) gestionarea fondurilor alocate;
(d) procedurile de monitorizare și control;
(e) pregătirea încredințării operării 
sateliților Sentinel unui operator 
competent și eficient din punctul de 
vedere al costurilor după o perioadă de 
tranziție adecvată și cu excepția sateliților 
Sentinel operați de Eumetsat.
În conformitate cu articolul 60 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012, în ceea ce privește dezvoltarea 
componentei spațiale a programului 
Copernicus ASE funcționează ca parte 
contractantă, având competența de a 
adopta decizii cu privire la implementarea 
și coordonarea sarcinilor de atribuire a 
contractelor transferate organizației.
Acordul de delegare este trimis 
comitetului Copernicus pentru consultare 
și este prezentat Parlamentului European.
ASE informează Comisia periodic cu 
privire la planurile, costurile și orarul 
prevăzut, specificând măsurile corective 
necesare în cazul unei discrepanțe între 
orarul, bugetul și rezultatele prevăzute.
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Or. de

Justificare

După o perioadă de tranziție adecvată, operarea sateliților Sentinel nu ar trebui să fie 
principala sarcină a ASE ca institut de cercetare.

Amendamentul 122
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de 
implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică a 
organismului Uniunii. Printre aceste
agenții se numără:

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de 
implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică, mandatul și 
capacitatea de gestionare și exploatare.
Printre aceste organisme se numără:

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de
implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică a 
organismului Uniunii. Printre aceste agenții 
se numără:

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de
coordonare a implementării descrise la
articolul 4, în parte sau în totalitate, în 
cazul în care acest lucru este justificat de 
natura specială a acțiunii și expertiza 
specifică a organismului Uniunii și a 
organizațiilor Uniunii. Printre aceste 
agenții și organizații se numără:
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Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Centrul European pentru Prognoză 
Meteo pe Termen Mediu (ECMWF)

Or. en

Amendamentul 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Agenția GNSS European (GSA)

Or. en

Amendamentul 126
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Agenția GNSS European (GSA).

Or. en
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Justificare

GSA și-a dovedit experiența și ar trebui să i se încredințeze unele sarcini de gestionare. 
Aceasta poate avea un impact pozitiv asupra bugetului UE. Datele de poziționare (Galileo) 
vor fi utilizate împreună cu informațiile tematice bazate pe date viitoare de observare a 
Pământului (Copernicus).Ar trebui să existe o cooperare și coordonare strânse la dezvoltarea 
aplicațiilor și a serviciilor programelor. Sinergii pot fi găsite în aspecte privind securitatea, 
autorizarea utilizatorilor, relațiile publice, marketingul și alte domenii.

Amendamentul 127
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alegerea organismului Uniunii trebuie 
să țină seama de eficiența costurilor 
încredințării acestor sarcini și de impactul 
asupra structurii de guvernanță și asupra 
resurselor sale financiare și umane.

(2) Alegerea organismului Uniunii ține
seama cum se cuvine de starea pieței și de 
eficiența costurilor încredințării acestor 
sarcini și de impactul asupra structurii de 
guvernanță și asupra resurselor sale 
financiare și umane.

Or. fr

Justificare

Este esențial ca acțiunea publică să nu fie substituită inițiativei private în momentul în care 
aceasta există și să se asigure o cooperare strânsă cu întreprinderile prezente pe piața în 
cauză la nivel european.

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste organisme ale Uniunii deschid 
concurenței activitățile delegate acestora 
în conformitate cu principiile achizițiilor 
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publice.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Doar organismele UE sau 
organizațiile internaționale pot fi alese ca 
operatori de servicii.

Or. en

Amendamentul 130
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate încredința ESA și 
Organizației europene pentru exploatarea 
sateliților meteorologici (EUMETSAT), în 
parte sau în totalitate, sarcinile operaționale 
ale componentei spațiale descrise la 
articolul 5 punctul (a).

(5) Comisia poate încredința ASE și 
Organizației europene pentru exploatarea 
sateliților meteorologici (EUMETSAT), în 
parte sau în totalitate, sarcinile operaționale 
ale componentei spațiale descrise la 
articolul 5 punctul (a). Rolul ASE constă, 
de asemenea, în pregătirea transferului de 
operațiuni de la misiunile desfășurate în 
cadrul programului Copernicus (cele care 
nu sunt efectuate de EUMETSAT) la 
entități adecvate, inclusiv externalizarea 
către operatori privați în vederea 
optimizării utilizării bugetului european.

Or. fr
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Amendamentul 131
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate încredința ESA și 
Organizației europene pentru exploatarea 
sateliților meteorologici (EUMETSAT), în 
parte sau în totalitate, sarcinile operaționale 
ale componentei spațiale descrise la 
articolul 5 punctul (a).

(5) Comisia încredințează ASE și 
Organizației europene pentru exploatarea 
sateliților meteorologici (EUMETSAT), în 
parte sau în totalitate, sarcinile operaționale 
ale componentei spațiale descrise la 
articolul 5 punctul (a) potrivit expertizei 
lor respective.

Or. en

Amendamentul 132
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În colaborare cu Parlamentul 
European și statele membre, Comisia 
Europeană evaluează, până în 2015, rolul 
pe care GSA, în strânsă cooperare cu 
centrele de excelență pentru observarea 
Pământului, l-ar putea juca în viitor în 
implementarea programului Copernicus.

Or. de

Amendamentul 133
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, sub 
rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele și informațiile programului 
Copernicus sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre participante pe o bază 
integrală, deschisă și gratuită pentru 
situații de urgență și în scopul ajutorului 
pentru dezvoltare. În toate celelalte 
cazuri, se aplică o politică de acces bazată 
pe protecția datelor și a termenelor 
echilibrate de schimb. Alte limitări 
specifice ale politicii integrale, deschise și 
gratuite vizează următoarele aspecte:

Or. fr

Justificare

Acest amendament reia amendamentul raportorului, precizând și reformulând domeniul de 
aplicare al abordării întemeiate pe reciprocitate.

Amendamentul 134
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, sub 
rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele de misiune dedicate și informațiile 
programului Copernicus sunt puse la 
dispoziție pe o bază integrală, deschisă și 
gratuită, sub rezerva următoarelor limitări 
specifice:

Or. en

Amendamentul 135
Henri Weber

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia va realiza o examinare și o 
analiză a impactului acestei politici a 
datelor asupra pieței europene a datelor și 
serviciilor, incluzând o consultare deplină 
a tuturor părților interesate, într-un 
termen maxim de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament; această 
examinare va putea duce, după caz, la o 
revizuire a politicii datelor.

Or. fr

Amendamentul 136
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În termen de cel mult doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia efectuează o 
evaluare și o analiză a impactului acestei 
politici în materie de date asupra pieței 
europene a datelor și serviciilor și 
organizează o consultare cu toate părțile 
interesate. Această evaluare ar trebui să 
conducă, dacă este necesar, la o revizuire 
a politicii în materie de date.

Or. de

Justificare

Deocamdată, impactul unei furnizări gratuite a datelor Copernicus nu poate fi evaluat. Prin 
urmare, o astfel de evaluare cu un rezultat deocamdată greu de prevăzut ar trebui realizată la 
doi ani după intrarea în vigoare a regulamentului.

Amendamentul 137
Amelia Andersdotter
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesele de securitate și relațiile 
externe al Uniunii sau ale statelor sale 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesele de securitate și relațiile 
externe al Uniunii sau ale statelor sale 
membre;

(c) interesele de securitate ale Uniunii sau 
ale statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 139
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Revizuirea politicii privind datele

Nu mai târziu de 30 iunie 2016, Comisia 
se consultă cu toate părțile interesate 
relevante în vederea efectuării unei 
revizuiri a impactului acestei politici 
privind datele asupra datelor europene și 
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a pieței serviciilor. Dacă este necesar, 
revizuirea poate conduce la o revizuire a 
politicii privind datele.

Or. en

Justificare

Este important ca o revizuire a politicii privind datele să fie pusă în aplicare prin prezentul 
regulament pentru a evalua ce efecte va avea politica privind datele asupra pieței pentru 
datele de observare a Pământului.

Amendamentul 140
Vladimír Remek

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Drepturi de acces la datele existente

Drepturile existente de acces la datele 
privind sateliții Sentinel ai programului 
Copernicus deținute de statele 
participante la programul de dezvoltare a 
componentelor spațiale ale GMES derulat 
de către ASE sunt respectate.

Or. en

Justificare

Programul de dezvoltare a componentelor spațiale ale GMES a fost finanțat în comun de 
statele membre ale UE și ASE. Regulamentul ar oferi o dispoziție pentru transferul de 
proprietate asupra bunurilor produse în program asupra UE. Pentru a garanta că statele 
membre și ASE sunt de acord să facă acest lucru, drepturile lor la date ar trebui recunoscute 
în UE.

Amendamentul 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Punerea în aplicare a aspectelor 
privind securitatea ale infrastructurii 
Copernicus dedicate este încredințată 
Agenției GNSS European. În alte cazuri, 
punerea în aplicare a aspectelor privind 
securitatea sunt încredințate agenției 
respective, atunci când este cazul.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea sau un organism sau fond
desemnat în mod expres este proprietarul 
tuturor activelor corporale și necorporale 
constituite sau dezvoltate în cadrul 
programului Copernicus sub rezerva 
acordurilor încheiate cu părți terțe, dacă 
este cazul, cu privire la drepturile de 
proprietate existente.

(1) Uniunea sau un organism desemnat în 
mod expres este proprietarul tuturor 
activelor corporale și necorporale 
constituite sau dezvoltate în cadrul 
programului Copernicus sub rezerva 
acordurilor încheiate cu părți terțe, dacă 
este cazul, cu privire la drepturile de 
proprietate existente.

Or. en

Amendamentul 143
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Asistența acordată Comisiei Forumul utilizatorilor

Or. en
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Amendamentul 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, 
experți independenți, în special în materie 
de securitate, precum și de reprezentanți 
ai agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care 
furnizează expertiza științifică și tehnică 
necesară și comentarii din partea 
utilizatorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care furnizează 
expertiza științifică și tehnică necesară și 
comentarii din partea utilizatorilor.

(1) Comisia poate fi asistată de o entitate 
specială, „forumul utilizatorilor”, 
compusă din reprezentanți ai utilizatorilor
intermediari și finali, experți independenți, 
în special în materie de securitate, precum 
și reprezentanți ai agențiilor naționale de 
resort, în special agențiile spațiale 
naționale, care furnizează expertiza 
științifică și tehnică necesară și comentarii 
din partea utilizatorilor. Alte părți 
interesate relevante pot fi invitate în 
calitate de observatori.

Or. en
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Amendamentul 146
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care furnizează 
expertiza științifică și tehnică necesară și 
comentarii din partea utilizatorilor.

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali publici 
și privați, experți independenți, în special 
în materie de securitate, de reprezentanți ai 
sectorului, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale/regionale sau 
asociațiile lor, care furnizează expertiza 
științifică și tehnică necesară și comentarii 
din partea utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 147
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care furnizează 
expertiza științifică și tehnică necesară și 
comentarii din partea utilizatorilor.

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali și ai 
tuturor părților interesante, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care furnizează 
expertiza științifică și tehnică necesară și 
comentarii din partea utilizatorilor.

Or. fr

Justificare

Participarea activă, echitabilă și cât mai devreme cu putință a tuturor actorilor din lanțul de 
producție și a utilizatorilor de date și informații este crucială pentru buna funcționare a 
programului.
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Amendamentul 148
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia prezidează forumul 
utilizatorilor și asigură secretariatul 
acestuia. Forumul utilizatorilor își adoptă 
regulamentul de procedură. Parlamentul 
European, Consiliul și Comitetul 
Copernicus sunt informați pe deplin 
despre lucrările acestuia.

Or. en

Amendamentul 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia poate fi asistată în special de 
un grup expert („forumul utilizatorilor”), 
constând în reprezentanți ai utilizatorilor 
programului Copernicus, în ceea ce 
privește identificarea, definirea și 
validarea cerințelor utilizatorilor și 
monitorizarea satisfacției utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Comisia poate fi asistată de experți 
independenți, din diferite domenii, 
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asociate cu sfera de aplicare a 
programului Copernicus, dintr-o gamă 
largă de părți interesate, inclusiv 
reprezentanți ai utilizatorilor programului 
Copernicus și entitățile naționale 
responsabile pentru spațiu, pentru a-i 
asigura expertiza tehnică și științifică 
necesară și feedbackul utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Comitetul Copernicus este informat cu 
privire la consilierea specializată 
furnizată Comisiei.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Achizițiile publice

(1) Comisia asigură un nivel maxim de 
corectitudine, concurență și transparență 
în procesul de achiziții publice și 
informează în mod corespunzător 
Comitetul Copernicus cu privire la 
rezultatele procesului.
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(2) Ofertanții subcontractează o parte a 
contractului prin licitație competitivă la 
nivelurile corespunzătoare de 
subcontractare, în special al IMM-urilor, 
al mecanismelor de integrare a sistemelor 
care nu sunt de dimensiuni mari și al 
noilor intrați:
(a) Dacă nu este justificată în mod 
corespunzător (de exemplu, lansatori), 
nivelul minim de subcontractare nu este 
mai mic de 40 % din valoarea totală a 
contractului.
(b) Bugetul alocat fiecărei activități este 
proporțional cu sfera de aplicare tehnică 
a activității, iar dimensiunea și numărul 
de activități permit accesul liber la o 
concurență loială.
(3) Măsuri corespunzătoare (dimensiunea 
pachetelor, durata contractului și 
problemele legate de predare) sunt luate 
în considerare pentru a evita abuzul de 
poziție dominantă și dependența de un 
furnizor unic.
(4) Operatorii serviciilor (Uniunea 
organismelor europene sau 
interguvernamentale) realizează procesul 
de subcontractare a activităților care 
constituie serviciul:
(a) Cu o dimensiune și un număr de 
activități ce permit accesul liber și 
concurența loială, evitarea monopolurilor 
și nivelul optim de flexibilitate pe termen 
mediu și lung.
(b) Cu justificarea oricărui pachet de 
lucru pe care îl țin la nivel intern în loc să 
îl deschidă concurenței externe.

Or. en

Amendamentul 153
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul Copernicus poate respecta 
configurațiile specifice pentru a trata 
probleme concrete, în special cele asociate 
cu securitatea („Comisiei pentru 
securitate”), cu opiniile utilizatorilor 
principali ai programului Copernicus 
(„forumul utilizatorilor”) și cu problemele 
legate de sarcinile delegate sau 
coordonate împreună cu ASE în temeiul 
articolului 5 din prezentul regulament 
(„componenta spațială”).
Comitetul Copernicus poate decide să 
stabilească grupuri de experți, 
nominalizați de statele membre și Comisie 
să trateze subiectele specifice ale 
programului, în special în domenii 
tematice abordate de servicii în temeiul 
articolului 4 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 154
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel mai târziu la 30 iunie 2018, 
Comisia va întocmi un raport de evaluare 
privind îndeplinirea obiectivelor tuturor 
sarcinilor finanțate de programul 
Copernicus la nivelul rezultatelor și 
efectelor, al valorii europene adăugate a 
acestora și la nivelul eficienței utilizării 
resurselor. În special, evaluarea abordează 
relevanța continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3.

(1) Până cel mai târziu la 1 ianuarie 2017, 
Comisia întocmește un raport de evaluare 
privind îndeplinirea obiectivelor tuturor 
sarcinilor finanțate de programul 
Copernicus la nivelul rezultatelor și 
efectelor, al valorii europene adăugate a 
acestora și la nivelul eficienței utilizării 
resurselor. În special, evaluarea abordează 
relevanța continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3.
Evaluarea include o analiză a impactului 
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articolului 14 asupra datelor europene și 
a pieței serviciilor și, dacă este cazul, este 
însoțită de propuneri de modificare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 155
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până cel mai târziu la 30 iunie 2018, 
Comisia va întocmi un raport de evaluare 
privind îndeplinirea obiectivelor tuturor 
sarcinilor finanțate de programul 
Copernicus la nivelul rezultatelor și 
efectelor, al valorii europene adăugate a 
acestora și la nivelul eficienței utilizării 
resurselor. În special, evaluarea abordează 
relevanța continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3.

(1) Până cel mai târziu la 30 iunie 2016, 
Comisia întocmește un raport de evaluare 
privind îndeplinirea obiectivelor tuturor 
sarcinilor finanțate de programul 
Copernicus la nivelul rezultatelor și 
efectelor, al valorii europene adăugate a 
acestora și la nivelul eficienței utilizării 
resurselor. În special, evaluarea abordează 
relevanța continuă a tuturor obiectivelor, 
precum și contribuția măsurilor la 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3.

Or. en

Amendamentul 156
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un raport al evaluării intermediare este 
prezentat cel târziu la 30 iunie 2016. El 
conține o evaluare exactă a posibilelor 
depășiri ale costurilor.

Or. en
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Amendamentul 157
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Raportul de evaluare analizează, 
totodată, dacă structura organizațională, 
amploarea serviciilor, precum și politica 
în materie de date și informații ale 
programului Copernicus sunt optime sau 
necesită o adaptare la ultimele progrese. 
De asemenea, raportul examinează 
eficacitatea și eficiența programului, 
precum și contribuția sa la realizarea 
obiectivelor menționate la articolele 2 și 3.

Or. de

Justificare

Amendamentele la articolul 22 vizează să asigure chiar înainte de sfârșitul cadrului financiar 
multianual o adaptare și optimizare prin implicarea grupelor de utilizatori, precum și 
continuitatea programului Copernicus. 

Amendamentul 158
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) [La doi ani de la intrarea în vigoare a 
textului] cel târziu, Comisia stabilește un 
raport de evaluare al politicii în materie 
de date și informații provenind de la 
programul Copernicus cu privire la 
rezultatele și beneficiile sale pentru 
întreaga economie și la consecințele sale 
asupra piețelor aferente;
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Or. fr

Justificare

Este esențial să se realizeze o monitorizare a consecințelor noii politici în materie de date și 
informații provenind de la programul Copernicus în vederea evaluării cât mai rapid posibil a 
incidențelor asupra economiei și industriei spațiale europene.

Amendamentul 159
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la cel târziu 1 ianuarie 2020, 
Comisia prezintă, pe baza raportului de 
evaluare, o propunere de regulament 
privind revizuirea prezentului regulament. 

Or. de

Amendamentul 160
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia realizează evaluarea 
menționată la alineatul (1) în strânsă 
cooperare cu operatorii și comunitățile de 
utilizatori ai programului Copernicus și 
examinează eficacitatea și eficiența 
programului Copernicus și contribuția sa 
la obiectivele menționate la articolele 2 și 
3. Comisia transmite rezultatele acestor 
evaluări Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

(2) Comisia realizează evaluarea 
menționată la alineatele (1) și (1a) în 
strânsă cooperare cu operatorii și grupele
de utilizatori ai programului Copernicus. 
Comisia transmite rezultatele acestor 
evaluări Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

Or. de
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Amendamentul 161
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O revizuire intermediară a datelor 
Copernicus și a politicii de informare este 
realizată în termen de doi ani de la 
adoptarea evaluării impactului politicii 
pentru a asigura beneficiile economice.

Or. en


