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Ändringsförslag 44
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security) var ett 
jordövervakningsinitiativ lett av unionen 
och genomfört i partnerskap med 
medlemsstaterna och Europeiska 
rymdorganisationen (ESA). GMES kan 
sägas ha uppstått i maj 1998, när de organ 
som verkade för utveckling av den 
europeiska rymdverksamheten utfärdade en 
gemensam förklaring, Bavenomanifestet. I 
manifestet efterlystes ett långsiktigt 
åtagande att utveckla rymdbaserade 
miljöövervakningstjänster, som byggde på 
och vidareutvecklade europeisk kompetens 
och teknik. Unionen gjorde 2005 det 
strategiska valet att utveckla en oberoende 
europeisk jordobservationskapacitet för att 
tillhandahålla miljö- och säkerhetstjänster8, 
vilket utmynnade i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 
22 september 2010 om det europeiska 
jordövervakningsprogrammet (GMES) och 
dess inledande driftsfas (2011–2013).

(1) GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security) var ett 
jordövervakningsinitiativ lett av unionen 
och genomfört i partnerskap med 
medlemsstaterna och Europeiska 
rymdorganisationen (ESA). GMES kan 
sägas ha uppstått i maj 1998, när de organ 
som verkade för utveckling av den 
europeiska rymdverksamheten utfärdade en 
gemensam förklaring, Bavenomanifestet. I 
manifestet efterlystes ett långsiktigt 
åtagande att utveckla rymdbaserade 
miljöövervakningstjänster, som byggde på 
och vidareutvecklade europeisk kompetens 
och teknik. Unionen gjorde 2005 det 
strategiska valet att tillsammans med ESA
utveckla en oberoende europeisk 
jordobservationskapacitet för att 
tillhandahålla miljö- och säkerhetstjänster8, 
vilket utmynnade i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 
22 september 2010 om det europeiska 
jordövervakningsprogrammet (GMES) och 
dess inledande driftsfas (2011–2013).

__________________ __________________
8 COM(2005)0565, 10 november 2005. 8 COM(2005)0565, 10 november 2005.
9 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1. 9 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Motivering

Sedan starten var GMES ett gemensamt program för EU och ESA under ledning av EU. 
Omkring 60 procent av investeringarna i rymdsegmentet har hittills finansierats genom ESA.
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Ändringsförslag 45
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Målet för Copernicusprogrammet är att 
tillhandahålla korrekt, tillförlitlig 
information om miljö och säkerhet, 
anpassad till användarnas behov, till stöd 
för annan unionspolitik, särskilt avseende 
den inre marknaden, transport, miljö, 
energi, räddningstjänst, samarbete med 
tredjeländer samt humanitärt bistånd. Det 
bygger på kapacitet som redan finns i 
Europa och kompletteras med nya, 
gemensamt utvecklade tillgångar.

(5) Målet för Copernicusprogrammet är att 
tillhandahålla korrekt, tillförlitlig 
information om miljö, anpassad till 
användarnas behov, till stöd för annan 
unionspolitik, särskilt avseende den inre 
marknaden, transport, miljö, energi, 
räddningstjänst, samarbete med 
tredjeländer samt humanitärt bistånd. Det 
bygger på kapacitet som redan finns i 
Europa och kompletteras med nya, 
gemensamt utvecklade tillgångar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Programmet bör i största möjliga 
utsträckning som möjligt bör programmet 
utnyttja medlemsstaternas kapacitet för 
rymdbaserade observationer och tjänster. 
Programmet bör även utnyttja kapaciteten 
hos kommersiella initiativ i Europa och 
därmed även bidra till utvecklingen av en 
livskraftig kommersiell rymdsektor i 
Europa. 

Or. en
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Ändringsförslag 47
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Copernicusprogrammet bör genomföras 
på ett sätt som står i överensstämmelse 
med unionens övriga relevanta instrument 
och åtgärder, särskilt när det gäller miljö 
och klimatförändringar, säkerhet, skydd av 
personuppgifter, konkurrenskraft och 
innovation, sammanhållning, forskning, 
transport, konkurrens och internationellt 
samarbete samt det europeiska globala 
satellitnavigeringsprogrammet. 
Copernicusdata bör vara förenliga med 
medlemsstaternas rymdreferensdata och 
stödja utvecklingen av infrastruktur för 
geografisk information i unionen enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 
om upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information i Europeiska 
gemenskapen (INSPIRE)10. Copernicus bör 
också komplettera det gemensamma 
miljöinformationssystemet (SEIS) och 
unionens verksamhet för 
katastrofhantering.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________ __________________
10 EUT L 108, 25.4.2007, s. 1. 10 EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att uppnå största möjliga 
effektivitet och få bred genomslagskraft 
bör Copernicusprogrammet utnyttja och 
dra fördel av medlemsstaternas 
rymdkapacitet och kapaciteten hos 
befintliga kommersiella initiativ i Europa.

Or. es

Ändringsförslag 49
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. Dessutom kommer 
tillgången till det europeiska systemet med 
datareläsatelliter för Copernicus 
Sentinelsatelliter att påskynda 
överföringen av data och följaktligen 
kvantitativt och kvalitativt förbättra 
kapaciteten att tillgodose användarnas 
ökande efterfrågan på data i nära realtid.
För att operativa tjänster ska kunna 
tillhandahållas måste Copernicus 
rymdkomponent fungera väl och säkert. 
Den tilltagande risken för kollisioner med 
andra satelliter och rymdskrot är det 
allvarligaste hotet mot Copernicus 
rymdkomponent. Copernicusprogrammet 
bör därför stödja åtgärder för att minska 
sådana risker, särskilt genom att bidra till 
det program som inrättats genom 
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Europaparlamentets och rådets beslut 
[XXX] om inrättande av ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning11.

__________________ __________________
11 EUT L , , s. . 11 EUT L , , s. .

Or. fr

Ändringsförslag 50
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. Dessutom bör det 
europeiska datareläsystemet (European 
Data Rely Satellite System – EDRS) 
utnyttjas, vilket ger en snabbare 
dataöverföring för Sentinelsatelliter och 
tillgodoser den ökande efterfrågan på 
data i nära realtid. För att operativa 
tjänster ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl, 
stå till kontinuerligt förfogande och vara 
säker. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.
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__________________ __________________
11 EUT L […], […], s. […]. 11 EUT L […], […], s. […].

Or. de

Motivering

EDRS, som drivs som ett offentligt-privat partnerskap mellan Europeiska rymdorganisationen 
ESA och europeiska företag, säkerställer att stora datamängder snabbt kan transporteras på 
så kallade datamotorvägar i universum. Det här systemet kommer att användas av 
Copernicussatelliterna Sentinel 1 och 2.

Ändringsförslag 51
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. Dessutom kommer 
tillgången till det europeiska 
datareläsatellitsystemet för Copernicus 
Sentinelsatelliter att påskynda 
överföringen av data och följaktligen 
ytterligare öka kapaciteten som svar på 
användarnas ökande efterfrågan på data i 
nära realtid. För att operativa tjänster ska 
kunna tillhandahållas måste Copernicus 
rymdkomponent fungera väl och säkert. 
Den tilltagande risken för kollisioner med 
andra satelliter och rymdskrot är det 
allvarligaste hotet mot Copernicus 
rymdkomponent. Copernicusprogrammet 
bör därför stödja åtgärder för att minska 
sådana risker, särskilt genom att bidra till 
det program som inrättats genom 
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Europaparlamentets och rådets beslut 
[XXX] om inrättande av ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning11.

__________________ __________________
11 EUT L , , s. . 11 EUT L , , s. .

Or. en

Ändringsförslag 52
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. Dessutom kommer 
tillgången till det europeiska 
datareläsatellitsystemet att påskynda 
överföringen av data från Copernicus 
Sentinelsatelliter som svar på
användarnas ökande efterfrågan på data i 
nära realtid. För att operativa tjänster ska 
kunna tillhandahållas måste Copernicus 
rymdkomponent fungera väl och säkert. 
Den tilltagande risken för kollisioner med 
andra satelliter och rymdskrot är det 
allvarligaste hotet mot Copernicus 
rymdkomponent. Copernicusprogrammet 
bör därför stödja åtgärder för att minska 
sådana risker, särskilt genom att bidra till 
det program som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets beslut 
[XXX] om inrättande av ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning11.

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

Or. de

Motivering

Att data tillhandahålls i nära nog realtid kommer att tillföra mycket till Copernicustjänsterna. 
Här kommer det europeiska datareläsatellitsystemet att spela en avgörande roll.

Ändringsförslag 53
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att tillsammans med 
Egnos/Galileo tillhandahålla det största 
bidraget till det program som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut [XXX] om inrättande av ett 
stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

__________________ __________________
11 EUT L , , s. . 11 EUT L , , s. .

Or. en
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Ändringsförslag 54
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att nå sina mål bör 
Copernicusprogrammet bygga på en 
oberoende kapacitet för unionen till 
rymdbaserade observationer och 
tillhandahålla operativa tjänster inom 
miljö, räddningstjänst och säkerhet. Det 
bör också utnyttja tillgängliga jordbaserade 
data som tillhandahålls bl.a. av 
medlemsstaterna. För att operativa tjänster 
ska kunna tillhandahållas måste 
Copernicus rymdkomponent fungera väl 
och säkert. Den tilltagande risken för 
kollisioner med andra satelliter och 
rymdskrot är det allvarligaste hotet mot 
Copernicus rymdkomponent. 
Copernicusprogrammet bör därför stödja 
åtgärder för att minska sådana risker, 
särskilt genom att bidra till det program 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets beslut [XXX] om inrättande av 
ett stödprogram för rymdövervakning och 
spårning11.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________ __________________
11 EUT L , , s. . 11 EUT L , , s. .

Or. en

Ändringsförslag 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Genomförandet av 
Copernicusprogrammet bör baseras på
högsta tänkbara standarder för insyn och 
effektivitet. Det är ytterst viktigt att 
tillämpa öppenhets- och 
effektivitetsprinciperna vid offentlig 
upphandling. I syfte att på bästa sätt ta till 
vara offentliga investeringar och 
garantera en konkurrenskraftig 
rymdindustri bör Copernicusrelaterade 
tjänster vara konkurrensutsatta och följa 
de europeiska principerna för offentlig 
upphandling. Rättvis konkurrens bör 
eftersträvas i hela distributionskedjan,
med särskild uppmärksamhet på små och 
medelstora företag, för att förhindra 
missbruk av dominerande ställning eller 
beroende av enskilda leverantörer. Det är 
därför nödvändigt att säkerställa att 
anbudsgivarna använder sig av ett 
tillräckligt stort antal underleverantörer. 

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I syfte att främja maximal utveckling 
av den europeiska rymd- och 
tjänsteindustrin och uppnå högsta 
kostnadseffektivitet och bästa prestanda 
vid utvecklingen av Copernicus bör man 
aktivt tillämpa principer för offentlig 
upphandling, lämplig omfattning på
kontrakten och användning av 
underleverantörsavtal.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För Copernicusåtgärder (2014–2020) 
behövs totalt 3 786 miljoner euro i 2011 
års priser, som anslås i ett separat 
budgetkapitel i avdelning 2 under rubrik 1a 
i unionens allmänna budget. 
Kommissionens personalutgifter och 
administrativa utgifter i samband med 
samordningen av Copernicusprogrammet 
bör finansieras från unionsbudgeten.

(10) För Copernicusåtgärder (2014–2020) 
behövs totalt 3 786 miljoner euro i 2011 
års priser, som anslås i ett separat 
budgetkapitel i avdelning 2 under rubrik 1a 
i unionens allmänna budget. 
Kommissionens personalutgifter och 
administrativa utgifter i samband med 
samordningen av Copernicusprogrammet 
bör finansieras från unionsbudgeten. Om 
det skulle uppstå ytterligare oförutsedda 
finansiella åtaganden bör alla eventuella
höjningar av unionens bidrag inte ske på 
bekostnad av andra program, utan i stället 
täckas av den tillgängliga marginalen 
mellan taken i den fleråriga budgetramen 
och de egna medlen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska byrån för GNSS (GSA) 
bör delta i utarbetandet av 
Copernicusprogrammets långsiktiga 
planering.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Copernicustjänsterna riktar sig till 
olika användargrupper och fyller olika 
syften. Alla användargruppers behov bör
beaktas när man utvecklar och utför 
tjänsterna. Alla huvudsakliga användare
bör behandlas likvärdigt.

Or. en

Ändringsförslag 60
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem är mer kostnadseffektivt än 
system för datainköp, och stärker 
programmets globala karaktär.

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem är mer kostnadseffektivt än 
system för datainköp, och stärker 
programmets globala karaktär, och 
tillräckligt skydd bör garanteras för den 
information och de data som utbyts på 
detta sätt.

Or. fr

Motivering

Föredraganden för här in kravet på ömsesidighet. Men även om denna term sänder ut ett 
starkt politiskt budskap riskerar den att föra med sig tolkningssvårigheter och skilda 
tolkningar. Därför vill vi ersätta den i texten med en juridiskt lämpligare lydelse.



AM\1007961SV.doc 15/65 PE522.817v01-00

SV

Ändringsförslag 61
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem är mer kostnadseffektivt än 
system för datainköp, och stärker 
programmets globala karaktär.

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem – inom vilket principer för 
datautbyte bör övervägas – är mer 
kostnadseffektivt än system för datainköp, 
och stärker programmets globala karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem är mer kostnadseffektivt än 
system för datainköp, och stärker 
programmets globala karaktär.

(13) Copernicus internationella inslag har 
särskilt stor betydelse för utbyte av data 
och information samt för tillgång till 
observationsinfrastruktur. Ett sådant 
utbytessystem är, när det baseras på lika 
villkor för datautbyte, mer 
kostnadseffektivt än system för datainköp, 
och stärker programmets globala karaktär.

Or. en

Motivering

Datautbyte bör ske enligt lika villkor, dvs. data som utbytes bör vara kvalitetsmässigt 
likvärdiga med Copernicusdata. Utbyte av data av bättre kvalitet skulle kunna innebära ett 
hot mot den europeiska industrin.
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Ändringsförslag 63
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör ha det 
övergripande ansvaret för 
Copernicusprogrammet. Kommissionen 
bör fastställa programmets prioriteringar 
och mål och stå för den allmänna 
samordningen och förvaltningen av det.

(16) Kommissionen bör ha det 
övergripande ansvaret för 
Copernicusprogrammet. Kommissionen 
bör fastställa programmets prioriteringar 
och mål och stå för den allmänna 
samordningen och förvaltningen av det. 
Den bör i god tid förse 
Europaparlamentet och rådet med all 
relevant information rörande 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionen bör ha det 
övergripande ansvaret för 
Copernicusprogrammet. Kommissionen 
bör fastställa programmets prioriteringar 
och mål och stå för den allmänna 
samordningen och förvaltningen av det.

(16) Kommissionen bör ha det 
övergripande ansvaret för 
Copernicusprogrammet. Kommissionen 
bör, i samordning med alla berörda 
parter, fastställa programmets 
prioriteringar och mål och stå för den 
allmänna samordningen och förvaltningen 
av det.

Or. fr
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Motivering

Att alla aktörer i produktionskedjan och användare av data och information på tidigast 
möjligaste stadium deltar på ett aktivt och rättvist sätt är avgörande för att programmet ska 
fungera väl.

Ändringsförslag 65
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom Copernicus bedrivs i 
partnerskap, bör programmets 
genomförande, för att undvika 
överlappning av teknisk expertis, delegeras 
till organ med lämplig teknisk förmåga och 
lämpliga färdigheter.

(17) Eftersom Copernicus bedrivs i 
partnerskap, bör programmets 
genomförande, för att undvika 
överlappning av teknisk expertis, delegeras 
till organ med lämplig teknisk förmåga och 
lämpliga färdigheter. För den tekniska
övervakningen och samordningen av 
satelliterna bör befintlig infrastruktur –
till exempel Galileos kontrollcentrum –
utnyttjas.

Or. de

Ändringsförslag 66
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Europeiska byrån för GNSS (GSA) 
inrättades redan 2004 och utför olika 
uppgifter i samband med europeiska 
satellitbaserade positionsbestämnings-
och navigeringsprogram, däribland 
Galileo och Egnos. För att kunna uppnå 
största möjliga synergieffekter mellan 
Galileo och Copernicus bör 
kommissionen i samarbete med 
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Europaparlamentet och medlemsstaterna 
utvärdera vilken roll som GSA skulle 
kunna spela för Copernicusprogrammets 
genomförande framöver, i nära samarbete 
med expertcentrumen för jordobservation.

Or. de

Ändringsförslag 67
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Under genomförandet av 
Copernicusprogrammet kan kommissionen, 
om åtgärdernas särskilda karaktär och 
unionsorganets särskilda kompetens 
motiverar det, anlita behöriga unionsorgan 
som Europeiska miljöbyrån, Europeiska 
byrån för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser (Frontex), 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån och 
Europeiska unionens satellitcentrum och 
alla andra relevanta organ som kan komma 
i fråga för delegering av uppgifter enligt 
artikel 58 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002. Vid valet av 
unionsorgan bör vederbörlig hänsyn tas till 
kostnadseffektiviteten i att anförtro organet 
uppgifterna, liksom inverkan på organets 
styrstrukturer, budget och personalresurser.

(18) Under genomförandet av 
Copernicusprogrammet kan kommissionen, 
om åtgärdernas särskilda karaktär och 
unionsorganets särskilda kompetens 
motiverar det, anlita behöriga unionsorgan 
som Europeiska miljöbyrån, Europeiska 
byrån för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser (Frontex), 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån, 
Europeiska byrån för GNSS (GSA) och 
Europeiska unionens satellitcentrum och 
alla andra relevanta organ som kan komma 
i fråga för delegering av uppgifter enligt 
artikel 58 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002. Vid valet av 
unionsorgan bör vederbörlig hänsyn tas till 
kostnadseffektiviteten i att anförtro organet 
uppgifterna, liksom inverkan på organets 
styrstrukturer, budget och personalresurser.

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

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

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att uppnå målet att främja en 
konkurrenskraftig tjänsteindustri bör de 
organ som anförtros utförandet av 
tjänsterna öppna de verksamheter som 
delegerats till dem för konkurrens på en 
lämplig nivå, i enlighet med unionens 
principer för offentlig upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen bör överlåta 
särskilda aspekter av 
Copernicusprogrammet till EU-byråer 
och andra organ, såsom Europeiska 
miljöbyrån och Europeiska byrån för 
GNSS, i syfte att undvika dubblering av 
uppgifter samt säkerställa att befintliga 
strukturer och deras expertis används 
effektivt och garantera synergieffekter.

Or. en

Ändringsförslag 70
Rachida Dati
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att uppnå syftet med Copernicus 
på varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika Copernicuspartnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av en tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas behov. En kommitté bör i 
detta sammanhang bistå kommissionen 
med att samordna bidragen till Copernicus 
från unionen, medlemsstaterna och
mellanstatliga organ, säkerställa att de 
befintliga resurserna utnyttjas på bästa sätt 
och identifiera brister som man behöver ta 
itu med på unionsnivå. Den bör även bistå 
kommissionen med att övervaka det 
enhetliga genomförandet av Copernicus.

(19) För att uppnå syftet med Copernicus 
på varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika Copernicuspartnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av en tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas behov. En kommitté bör i 
detta sammanhang bistå kommissionen 
med att samordna bidragen till Copernicus 
från unionen, medlemsstaterna,
mellanstatliga organ och företag, 
säkerställa att de befintliga resurserna 
utnyttjas på bästa sätt och identifiera brister 
som man behöver ta itu med på unionsnivå. 
Den bör även bistå kommissionen med att 
övervaka det enhetliga genomförandet av 
Copernicus.

Or. fr

Motivering

Föredraganden har redan föreslagit att företagen ska få en mer aktiv roll. Detta 
ändringsförslag går ut på att understryka detta genom hela texten.

Ändringsförslag 71
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att uppnå syftet med Copernicus 
på varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika Copernicuspartnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av en tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas behov. En kommitté bör i 
detta sammanhang bistå kommissionen 

(19) För att uppnå syftet med Copernicus 
på varaktig basis är det nödvändigt att 
samordna de olika Copernicuspartnernas 
insatser och att utveckla, upprätta och sköta 
driften av en tjänste- och 
observationskapacitet som tillgodoser 
användarnas behov. En kommitté bör i 
detta sammanhang bistå kommissionen 
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med att samordna bidragen till Copernicus
från unionen, medlemsstaterna och 
mellanstatliga organ, säkerställa att de 
befintliga resurserna utnyttjas på bästa sätt 
och identifiera brister som man behöver ta 
itu med på unionsnivå. Den bör även bistå 
kommissionen med att övervaka det 
enhetliga genomförandet av Copernicus.

med att samordna bidragen till Copernicus 
från unionen, medlemsstaterna, den privata 
sektorn och mellanstatliga organ, 
säkerställa att de befintliga resurserna 
utnyttjas på bästa sätt och identifiera brister 
som man behöver ta itu med på unionsnivå. 
Den bör även bistå kommissionen med att 
övervaka det enhetliga genomförandet av 
Copernicus.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Programmet bör följa EU:s regler 
för offentlig upphandling och bör först 
och främst syfta till att uppnå 
kostnadseffektivitet, kostnadskontroll
samt att begränsa riskerna, öka 
effektiviteten och minska beroendet av 
enskilda leverantörer. Fritt tillträde och 
rättvis konkurrens i hela den industriella 
leveranskedjan och opartisk möjlighet att 
delta för samtliga nivåer av industrin, 
inklusive i synnerhet små och medelstora 
företag och mindre systemintegratörer, 
bör eftersträvas i alla medlemsstater. 
Eventuellt missbruk av dominerande 
ställning eller långvarigt beroende av 
enskilda leverantörer bör undvikas, 
eftersom det skulle göra de
tillhandahållna tjänsterna dyrare och 
programmet ohållbart på längre sikt.

Or. en



PE522.817v01-00 22/65 AM\1007961SV.doc

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Genom att anbudsgivarna använder 
sig av underleverantörer kan man främja 
ett balanserat deltagande från samtliga 
nivåer av industrin i medlemsstaterna, 
förhindra eventuellt missbruk av 
dominerande ställning och långvarigt 
beroende av enskilda leverantörer samt
dra nytta av tidigare investeringar inom 
den offentliga sektorn och erfarenhet och 
kompetens inom industrin. Minst 
40 procent av verksamhetens 
sammanlagda värde bör om möjligt 
läggas ut på underleverantörer genom 
konkurrensutsatta anbudsförfaranden på 
olika nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 74
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Närhelst tillgång till eller användning 
av Copernicusdata och 
Copernicusinformation eller data och 
information från en tredje part kan 
äventyra unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet eller hota deras yttre förbindelser
för kommissionen inskränka tillgången till 
dem eller begränsa antalet tilldelade 
licenser.

(22) Närhelst tillgång till eller användning 
av Copernicusdata och 
Copernicusinformation kan äventyra 
unionens och dess medlemsstaters säkerhet 
bör kommissionen inskränka tillgången till 
dem eller begränsa antalet tilldelade 
licenser.
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Or. en

Ändringsförslag 75
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) För att öka Copernicus nytta för 
användarna bör kommissionen biträdas av 
företrädare för mellanhänder och 
slutanvändare, experter från 
medlemsstaterna, inklusive experter från 
nationella organ, samt oberoende experter.

(25) För att öka Copernicus nytta för 
användarna bör kommissionen biträdas av 
ett särskilt organ (”användarforumet”) 
som sammanför företrädare för 
mellanhänder och slutanvändare, experter 
från medlemsstaterna, inklusive experter 
från nationella organ och oberoende 
experter. Andra relevanta berörda parter 
skulle kunna bjudas in att delta som 
observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 76
Rachida Dati

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att beakta eventuella 
säkerhetsrisker, bandbreddsbegränsningar 
och andra tekniska begränsningar bör 
kommissionen delegeras befogenheter att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i fråga om datakrav för 
operativa tjänster, villkor och förfaranden 
för tillgång till, registrering av och 
användning av Copernicusdata och 
Copernicusinformation, villkor och 
förfaranden för överföring och användning 
av satellitdata som sänds till 

(28) För att beakta eventuella 
säkerhetsrisker, bandbreddsbegränsningar 
och andra tekniska begränsningar bör 
kommissionen delegeras befogenheter att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i fråga om datakrav för 
operativa tjänster, villkor och förfaranden 
för tillgång till, registrering av och 
användning av Copernicusdata och 
Copernicusinformation, villkor och 
förfaranden för överföring och användning 
av satellitdata som sänds till 
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mottagningsstationer som inte ingår i 
Copernicusprogrammet och för arkivering 
av Copernicusdata och 
Copernicusinformation, särskilda tekniska 
kriterier till förebyggande av störning av 
Copernicus data- och informationssystem, 
kriterier för begränsning av spridningen av 
Copernicusdata och Copernicusinformation 
på grund av motstridiga rättigheter eller 
säkerhetsintressen samt kriterier för 
genomförande av säkerhetsbedömningen. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, också på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerande akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

mottagningsstationer som inte ingår i 
Copernicusprogrammet och för arkivering 
av Copernicusdata och 
Copernicusinformation, särskilda tekniska 
kriterier till förebyggande av störning av 
Copernicus data- och informationssystem, 
kriterier för begränsning av spridningen av 
Copernicusdata och Copernicusinformation 
på grund av motstridiga rättigheter eller 
säkerhetsintressen samt kriterier för 
genomförande av säkerhetsbedömningen. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive samråd med 
experter, företrädare för användarna och
industrin. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerande akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Motivering

Att alla aktörer i produktionskedjan och användare av data och information på tidigast 
möjligaste stadium deltar på ett aktivt och rättvist sätt är avgörande för att programmet ska 
fungera väl.

Ändringsförslag 77
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Miljöskydd och stöd till räddningstjänst 
och säkerhetsinsatser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 78
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stöd till Europa 2020-strategin genom 
att bidra till målet om smart, hållbar
tillväxt för alla; det ska särskilt bidra till 
ekonomisk stabilitet och tillväxt genom att 
stärka de kommersiella tillämpningarna.

b) Stöd till Europa 2020-strategin genom 
att bidra till målet om smart, hållbar 
tillväxt för alla; det ska särskilt bidra till 
ekonomisk stabilitet och tillväxt genom att 
stärka det fria datautbytet och de 
kommersiella tillämpningarna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främjande av utvecklingen av en 
stark, stabil och konkurrenskraftig 
rymd- och tjänsteindustri i hela EU och 
förbättrande av möjligheterna för 
europeiska företag att utveckla och 
tillhandahålla innovativa system och 
tjänster för jordobservation.

Or. en

Ändringsförslag 80
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främjande av utvecklingen av en 
stark och konkurrenskraftig europeisk 
rymdindustri och maximera 
möjligheterna för europeiska företag att 
utveckla och tillhandahålla innovativa 
system och tjänster för jordobservation.

Or. en

Ändringsförslag 81
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Främjande utvecklingen av en stark 
och konkurrenskraftig europeisk 
rymdindustri och maximera 
möjligheterna för europeiska företag att 
utveckla och tillhandahålla innovativa 
system och tjänster för jordobservation.

Or. en

Motivering

Framhåller industriella mål för programmet, viktiga fördelar av en investering som drivs av 
krav på miljöövervakning.

Ändringsförslag 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Skapande av grunden för utveckling 
av rymdindustrin och konkurrenskraftiga 
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tjänster i hela unionen. 

Or. es

Ändringsförslag 83
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Tryggande av oberoende tillgång till 
miljökunskap och central teknik för 
tjänster avseende jordobservation och 
geoinformation och följdaktigt stärkande 
av Europas möjligheter till oberoende 
beslutsfattande och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 84
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Tryggande av oberoende tillgång till 
miljökunskap och central teknik för 
tjänster avseende jordobservation och 
geoinformation och följdaktigt stärkande 
av Europas möjligheter till oberoende 
beslutsfattande och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 85
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Originaldata och -information från 
rymdbaserade observationer samt från 
tillgängliga jordbaserade data (nedan kallat 
Copernicusdata och 
Copernicusinformation) ska vara korrekta 
och tillförlitliga, tillhandahållas långvarigt 
och uthålligt och svara mot 
Copernicusanvändarnas behov. Tillgången 
till data ska vara fullständig, öppen och 
kostnadsfri, med förbehåll för de villkor 
som fastställs i eller i enlighet med denna 
förordning.

2. Originaldata och -information från 
rymdbaserade observationer samt från 
tillgängliga jordbaserade data (nedan kallat 
Copernicusdata och 
Copernicusinformation) ska vara korrekta 
och tillförlitliga, tillhandahållas 
kontinuerligt och störningsfritt och svara 
mot Copernicusanvändarnas behov. 
Tillgången till data ska vara fullständig, 
öppen och kostnadsfri, med förbehåll för 
de villkor som fastställs i eller i enlighet 
med denna förordning.

Or. de

Motivering

Precisering.

Ändringsförslag 86
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1. Detta omfattar framför 
allt myndigheter, universitet och 
forskningsenheter, industrin i senare led, 
i synnerhet små och medelstora företag, 
samt kunder i sektorer i senare led.

Or. de
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Motivering

Precisering av de olika användargrupperna.

Ändringsförslag 87
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1; forskningsanvändare: 
universitet eller andra forskningsorgan; 
kommersiella och privata användare; 
övriga tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 88
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1, samt universitet och 
övriga forskningsorgan, kommersiella 
och privata användare och övriga berörda 
parter.
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Or. fr

Ändringsförslag 89
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra,
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1. Offentliga vetenskaps-
och utbildningsorgan kan inbegripas 
bland användargrupperna, efter 
individuellt godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 90
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1; universitet och andra 
forskningsorgan; kommersiella och 
privata användare; övriga tredje parter.

Or. en
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Motivering

Copernicusdata och Copernicustjänster är undantagna för att universitet och 
forskningsinstitutioner samt privata företag ska kunna använda sig av dem och tillhandahålla 
tjänster i senare led. Följaktligen är det mycket viktigt att den privata sektorns och 
forskningsinstitutionernas behov beaktas vid fastställandet av de tekniska specifikationerna 
och kraven för data och tjänster. Därför är det absolut nödvändigt att forskningsinstitutioner, 
universitet och kommersiella användare inkluderas som en del av Copernicus 
användargrupp.

Ändringsförslag 91
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 avses med 
Copernicusanvändare europeiska, 
nationella, regionala och lokala organ som 
har i uppgift att utforma, genomföra, 
tillämpa eller övervaka en offentlig tjänst 
eller offentlig politik på de områden som 
nämns i artikel 4.1, forskningsanvändare, 
universitet eller övriga forskningsorgan 
och kommersiella och privata användare.

Or. en

Motivering

EU förväntar sig att industrin och av små och medelstora företag ska använda sig av 
Copernicusdata och Copernicustjänster för att producera högkvalitativa tjänster i senare led. 
Det är mycket viktigt att deras behov beaktas när man fastställer de tekniska kraven för data 
och tjänster.

Ändringsförslag 92
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Data och information som 
tillgängliggörs enligt respektive 
servicenivåkrav för miljö, räddningstjänst 
och säkerhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 93
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Slutförande av den särskilda 
rymdinfrastrukturen sett till antal 
utstationerade satelliter och mängd 
producerad data.

Or. en

Ändringsförslag 94
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Användning av Copernicusdata och 
Copernicusinformation av EU:s 
institutioner och organ, nationella, 
regionala och lokal myndigheter, 
forskningsorgan, internationella 
organisationer och privata enheter, 
graden av upptagning och nöjdhet bland 
användarna och nytta för 
EU-medborgarna.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Utveckla en konkurrenskraftig 
europeisk rymdindustri och ett starkt 
partnerskap med företagen inom 
rymdsektorn till förmån för innovation, 
sysselsättning och tillväxt.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag upprepar det mål som föredraganden ställt upp, och utökar det för att 
betona partnerskaps- och sysselsättningsdimensionerna.

Ändringsförslag 96
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Slutförande av rymdinfrastrukturen 
sett till antal utstationerade satelliter och 
mängd producerad data med hänsyn till 
den tillgängliga budgeten.

Or. en

Motivering

Eftersom omfattningen av ”rymdinfrastrukturen” inte har angetts i förordningen kommer det 
vara svårt att utvärdera ”slutförandet”. Dessutom har den budget som förutsätts i ESA:s 
långtidsprognoser minskats och ingen reviderad version har offentliggjorts sedan 
budgetsänkningen. 
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Ändringsförslag 97
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Copernicusprogrammet ska 
tillhandahålla långsiktig, tillförlitlig 
tillgång till rymdbaserade observationer 
från unionens oberoende 
jordobservationskapacitet och bygga på 
befintliga resurser och kapaciteter och vid 
behov komplettera dem. Måluppfyllelsen 
ska bedömas genom färdigställande av 
rymdinfrastruktur mätt som antal 
utstationerade satelliter och mängd 
producerade data.

2. Copernicusprogrammet ska 
tillhandahålla långsiktig, tillförlitlig 
tillgång till rymdbaserade observationer 
från unionens oberoende 
jordobservationskapacitet med 
konsekventa tekniska föreskrifter, och 
bygga på befintliga och framtida resurser 
och kapaciteter och vid behov komplettera 
dem. Måluppfyllelsen ska bedömas genom 
färdigställande av rymdinfrastruktur mätt 
som antal utstationerade satelliter och 
mängd producerade data.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ska inte finnas någon 
prioriteringsordning mellan dessa 
tjänster. Tjänsterna ska utföras i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen, med full 
respekt för befintliga nationella mandat. 
De ska därför vara decentraliserade, 
genomförbara och kostnadseffektiva och, 
i tillämpliga fall, på europeisk nivå 
integrera befintliga rymd-, jord- och 
referensdata samt kapacitet i 
medlemsstaterna för att undvika 
dubblering.
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Or. en

Ändringsförslag 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Havsövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information om det fysiska 
tillståndet och utvecklingen i hav och 
marina ekosystem i både världshav och 
regionala europeiska områden.

b) Havsövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information om det fysiska 
tillståndet och utvecklingen i hav och 
marina ekosystem i både världshav,
polarområden och regionala europeiska 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Markövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information till stöd för 
global till lokal miljöövervakning av 
biologisk mångfald, mark, vatten, skogar 
och naturresurser samt till stöd för allmän 
tillämpning av miljö-, jordbruks-, 
utvecklings-, energi-, stadsplanerings-, 
infrastruktur- och transportpolitiken.

c) Markövervakningstjänsten ska 
tillhandahålla information till stöd för 
global till lokal miljöövervakning av 
biologisk mångfald, mark, vatten, kryosfär, 
skogar och naturresurser samt till stöd för 
allmän tillämpning av miljö-, jordbruks-, 
utvecklings-, energi-, stadsplanerings-, 
infrastruktur- och transportpolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 101
Evžen Tošenovský
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Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska anta, fastställa och 
vid behov uppdatera en långsiktig plan 
som inkluderar detaljerade tekniska 
portföljer för tjänsterna i artikel 4.1, vilka 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.3. När den långsiktiga planen 
har antagits av kommittén ska 
kommissionen i tillämpliga fall där det är 
lämpligt använda denna som grund för 
tilldelningen av anslag inom sitt årliga 
arbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Copernicus rymdkomponent ska 
tillhandahålla rymdbaserade observationer 
för att uppnå de mål som avses i 
artiklarna 2 och 3, och främst betjäna de 
operativa tjänster som nämns i artikel 4.1. 
Copernicus rymdkomponent ska inbegripa 
följande verksamheter:

Copernicus rymdkomponent ska 
tillhandahålla rymdbaserade observationer 
för att uppnå de mål som avses i 
artiklarna 2 och 3, och främst betjäna de 
operativa tjänster som nämns i artikel 4.1. 
Europeiska byrån för GNSS ska delta i 
utarbetandet av rymd- och 
tjänstekomponenten. Copernicus 
rymdkomponent ska inbegripa följande 
verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 103
Evžen Tošenovský
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Drift av Copernicus rymdbaserade 
infrastruktur, inbegripet styrning av 
satelliter, övervakning och kontroll av 
satelliterna, mottagning, behandling, 
arkivering och spridning av data samt 
permanent kalibrering och validering.

– Slutförande, underhåll och drift av
dessa särskilda Copernicusuppdrag, 
inbegripet styrning av satelliter, 
övervakning och kontroll av satelliterna, 
mottagning, behandling, arkivering och 
spridning av data samt permanent 
kalibrering och validering.

Or. en

Ändringsförslag 104
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Drift av Copernicus rymdbaserade 
infrastruktur, inbegripet styrning av 
satelliter, övervakning och kontroll av 
satelliterna, mottagning, behandling, 
arkivering och spridning av data samt 
permanent kalibrering och validering.

– Slutförande, underhåll och drift av de 
särskilda Copernicusuppdragen, 
inbegripet styrning av satelliter, 
övervakning och kontroll av satelliterna, 
mottagning, behandling, arkivering och 
spridning av data samt permanent 
kalibrering och validering.

Or. en

Ändringsförslag 105
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande, arkivering och 
spridning av rymdbaserade data från 
tredje part som komplement till 

– Tillhandahållande, arkivering och 
spridning av bidragande data som 
komplement till data från de särskilda 
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Copernicus rymdbaserade infrastruktur. Copernicusuppdragen.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kartläggning av luckor i observationerna 
och specifikationer för nya rymduppdrag 
med utgångspunkt i användarnas behov.

– Kartläggning av luckor i observationerna 
och specifikationer för nya rymduppdrag 
med utgångspunkt i användarnas behov 
och befintlig eller planerad 
rymdinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 107
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kartläggning av luckor i observationerna 
och specifikationer för nya rymduppdrag 
med utgångspunkt i användarnas behov.

– Kartläggning av luckor i observationerna 
och specifikationer för nya rymduppdrag 
med utgångspunkt i användarnas 
validerade behov.

Or. en

Motivering

Användarnas behov bör vara specifika och inte vaga, och bör därför godkännas genom ett
formellt förfarande som ska fastställas av kommissionen innan det överlåts till ESA.

Ändringsförslag 108
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utveckling för att modernisera och 
komplettera Copernicus rymdkomponent, 
däribland konstruktion och upphandling av 
nya delar av rymdinfrastrukturen.

– Utveckling för att modernisera och 
komplettera Copernicus rymdkomponent, 
däribland konstruktion och upphandling av 
nya förbättrade delar av 
rymdinfrastrukturen vilka ska tas i drift 
från och med 2025.

Or. en

Ändringsförslag 109
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utveckling för att modernisera och 
komplettera Copernicus rymdkomponent, 
däribland konstruktion och upphandling av 
nya delar av rymdinfrastrukturen.

– Utveckling för att modernisera och 
komplettera Copernicus rymdkomponent, 
däribland konstruktion och upphandling av 
nya delar av rymdinfrastrukturen vilka ska 
tas i drift efter 2025.

Or. en

Ändringsförslag 110
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidrag till skydd av satelliter mot 
kollisionsrisken.

c) Bidrag till skydd av satelliter mot 
kollisionsrisken genom tillämpning av
Europaparlamentets och rådets beslut 
[XXX] om inrättande av ett stödprogram 
för rymdövervakning och spårning.
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Or. en

Ändringsförslag 111
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta ett arbetsprogram
i enlighet med artikel 84 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. 
Den genomförandeakten ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 20.3. i den här 
förordningen.

Arbetsprogrammet i enlighet med 
artikel 84 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska också antas av 
kommissionen. Den genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 20.3 i den här förordningen. 
Kommissionen ska även anta och 
upprätthålla en långsiktig plan.

Or. en

Ändringsförslag 112
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha det övergripande 
ansvaret för programmet. Kommissionen 
ska fastställa programmets prioriteringar 
och mål och övervaka genomförandet av 
det, särskilt i fråga om kostnader, tidplan 
och prestanda. 

1. Kommissionen ska ha det övergripande 
ansvaret för Copernicusprogrammet. 
Kommissionen ska fastställa programmets 
prioriteringar och mål och övervaka 
genomförandet av det, särskilt i fråga om 
kostnader, tidplan och prestanda, samt 
förse medlemsstaterna och 
Europaparlamentet med all relevant 
information om programmet genom en 
årlig rapport om genomföranderesultaten.
Den ska trygga unionens 
säkerhetsintressen i enlighet med 
artikel 16.
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Or. en

Ändringsförslag 113
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha det övergripande 
ansvaret för programmet. Kommissionen 
ska fastställa programmets prioriteringar 
och mål och övervaka genomförandet av 
det, särskilt i fråga om kostnader, tidplan 
och prestanda.

1. Kommissionen ska ha det övergripande 
ansvaret för programmet. Kommissionen 
ska fastställa programmets prioriteringar 
och mål i samordning med alla 
företrädare för användarna och industrin
och övervaka genomförandet av det, 
särskilt i fråga om kostnader, tidplan och 
prestanda.

Or. fr

Motivering

Att alla aktörer i produktionskedjan och användare av data och information på tidigast 
möjligaste stadium deltar på ett aktivt och rättvist sätt är avgörande för att programmet ska 
fungera väl.

Ändringsförslag 114
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska samordna 
medlemsstaternas bidrag i syfte att 
operativt tillhandahålla tjänsterna och se 
till att sådana data från 
observationsinfrastrukturen som krävs för 
tjänsternas drift är tillgängliga på lång sikt.

3. Kommissionen ska samordna 
medlemsstaternas bidrag i syfte att 
operativt tillhandahålla tjänsterna och se 
till att sådana data från den offentliga och 
privata observationsinfrastruktur som 
krävs för drift av befintliga och framtida 
tjänster är tillgängliga på lång sikt, genom 
att inrätta och genomföra en flerårig 
upphandlingsplan där varje 
resolutionsklass anslås en fast andel av 
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den totala budgeten för deltagande 
uppdrag och konkurrensen upprätthålls 
inom varje klass.

Or. en

Ändringsförslag 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska stödja den fortsatta 
utvecklingen av Copernicustjänsterna. 
Europeiska byrån för GNSS ska anförtros 
samordningen av utvecklingen av dessa 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 116
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska upprätthålla en 
öppen mekanism som innebär att 
användarna regelbundet tillåts medverka 
och höras, så att man kan fastställa 
användarnas krav på unionsnivå och 
nationell nivå.

5. Kommissionen ska upprätthålla en 
öppen mekanism som innebär att 
användarna och samtliga berörda parter
regelbundet tillåts medverka och höras, så 
att man kan fastställa användarnas krav på 
unionsnivå och nationell nivå.

Or. fr

Motivering

Att alla aktörer i produktionskedjan och användare av data och information på tidigast 
möjligaste stadium deltar på ett aktivt och rättvist sätt är avgörande för att programmet ska 
fungera väl.
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Ändringsförslag 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska i god tid förse 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
med all relevant information rörande 
programmet, särskilt i fråga om 
riskhantering, totala kostnader, årliga 
driftskostnader för varje betydande del av 
Copernicus infrastruktur, tidsplan, 
prestanda och information avseende 
upphandling. Uppgifterna skall ställas till 
Copernicuskommitténs förfogande.

Or. en

Ändringsförslag 118
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska i god tid förse 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
med all relevant information rörande 
programmet, särskilt i fråga om 
riskhantering, kostnader, tidsplan och 
prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 119
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska se till att full 
hänsyn tas till den privata sektorns bidrag 
för uppnåendet av Copernicus 
övergripande programmål.

Or. en

Ändringsförslag 120
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Europeiska rymdorganisationens 

uppgifter
1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ingå ett delegeringsavtal med 
Europeiska rymdorganisationen (ESA) 
om de allmänna villkoren för de uppgifter 
som kommissionen anförtror ESA, bland 
annat vad gäller följande:
a) Konstruktionen, utvecklingen och 
upphandlingen av Copernicussystemets 
rymdkomponent
b) Definitionen av rymdkomponentens 
systemarkitektur på grundval av 
användarkraven
c) Förvaltningen av de anslagna medlen
d) Övervaknings- och 
kontrollförfarandena.
e) Anordnandet av 
upphandlingsförfarandet avseende 
utläggandet av driften av de särskilda 
uppdragen på en lämplig enhet, med 
undantag av de uppdrag som drivs av 
Eumetsat.
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ESA ska i enlighet med artikel 60 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
fungera som upphandlande myndighet 
med avseende på utvecklingen av 
Copernicus rymdkomponent och ha 
befogenhet att fatta beslut när det gäller 
genomförande och samordning av de 
upphandlingsuppgifter som delegerats till 
den.
Delegeringsavtalet ska hänskjutas till 
Copernicuskommittén för samråd och 
överlämnas till Europaparlamentet.
ESA ska systematiskt informera 
kommissionen om planer, kostnader och 
tidsplaner och ange korrigerande 
åtgärder som ska vidtas i händelse av 
avvikelser från planerade budgetar, 
prestanda och tidsplaner.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 121
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Europeiska rymdorganisationens 
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uppgifter
1. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ingå ett delegeringsavtal med 
Europeiska rymdorganisationen (ESA) 
om de allmänna villkoren för de uppgifter 
som kommissionen anförtror ESA, bland 
annat vad gäller följande:
a) Konstruktionen, utvecklingen och 
upphandlingen av Copernicussystemets 
rymdkomponent
b) Definitionen av rymdkomponentens 
systemarkitektur på grundval av 
användarkraven
c) Förvaltningen av de anslagna medlen
d) Övervaknings- och 
kontrollförfarandena
e) Förberedelserna inför överföringen av 
Sentinelsatelliternas drift till en 
kompetent och kostnadseffektiv aktör, 
efter en lämplig övergångsfas och med 
undantag för de Sentinelsatelliter som 
drivs av Eumetsat.
ESA ska i enlighet med artikel 60 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
fungera som upphandlande myndighet 
med avseende på utvecklingen av 
Copernicus rymdkomponent och ha 
befogenhet att fatta beslut när det gäller 
genomförande och samordning av de 
upphandlingsuppgifter som delegerats till 
den.
Delegeringsavtalet ska hänskjutas till 
Copernicuskommittén för samråd och 
överlämnas till Europaparlamentet.
ESA ska förse kommissionen med 
systematisk information om planer, 
kostnader och tidsplaner och ange 
korrigerande åtgärder som ska vidtas i 
händelse av avvikelser från planerade 
budgetar, prestanda och tidsplaner.

Or. de
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Motivering

Driften av Sentinelsatelliterna bör – efter en motsvarande övergångsfas – inte vara den 
huvudsakliga uppgiften för ESA som är en forskningsenhet.

Ändringsförslag 122
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro behöriga unionsorgan de 
genomförandeuppgifter som beskrivs i 
artikel 4, om åtgärdernas särskilda karaktär 
och unionsorganets särskilda kompetens 
motiverar det. Sådana organ är bland annat

1. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro behöriga unionsorgan de 
genomförandeuppgifter som beskrivs i 
artikel 4, om det motiveras av åtgärdernas 
särskilda karaktär och särskild kompetens, 
mandat eller drifts- och 
förvaltningskapacitet. Sådana organ är 
bland annat

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro behöriga unionsorgan de 
genomförandeuppgifter som beskrivs i 
artikel 4, om åtgärdernas särskilda karaktär 
och unionsorganets särskilda kompetens 
motiverar det. Sådana organ är bland annat

1. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro behöriga unionsorgan och 
europeiska organisationer samordningen 
av de genomförandeuppgifter som beskrivs 
i artikel 4, om åtgärdernas särskilda 
karaktär och unionsorganets särskilda 
kompetens motiverar det. Sådana organ 
och organisationer är bland annat

Or. en



PE522.817v01-00 48/65 AM\1007961SV.doc

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Europacentret för medellånga 
väderprognoser (ECMWF)

Or. en

Ändringsförslag 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Or. en

Ändringsförslag 126
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Europeiska byrån för GNSS (GSA).

Or. en

Motivering

GSA har dokumenterad erfarenhet och bör anförtros vissa förvaltningsuppgifter. Detta kan 
ha positiv inverkan på EU-budgeten. Positionsdata (Galileo) kommer att användas 
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tillsammans med tematisk information baserad på jordobservationsdata (Copernicus). Det 
bör finnas ett nära samarbete och god samordning vid framtagandet av tillämpningar och 
tjänster för programmen. Synergieffekter kan uppnås i fråga om säkerhetsfrågor,
godkännande av användare, pr-verksamhet, marknadsföring och andra områden.

Ändringsförslag 127
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid valet av unionsorgan ska 
vederbörlig hänsyn tas till 
kostnadseffektiviteten i att anförtro organet 
uppgifterna, liksom inverkan på organets 
styrstrukturer, budget och personalresurser.

2. Vid valet av unionsorgan ska 
vederbörlig hänsyn tas till marknadsläget 
och kostnadseffektiviteten i att anförtro 
organet uppgifterna, liksom inverkan på 
organets styrstrukturer, budget och 
personalresurser.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att inte ersätta privata initiativ då sådana finns med offentliga åtgärder. 
Det är också av stor vikt att säkra ett nära samarbete på EU-nivå mellan företag på 
marknaden i fråga.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa unionsorgan ska 
konkurrensutsätta verksamheter som 
delegerats till dem, i enlighet med 
principerna för offentlig upphandling.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Enbart EU-organ eller internationella 
organisationer får väljas som 
tjänsteoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 130
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro Europeiska organisationen för 
utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(Eumetsat) driften av rymdkomponenten 
enligt artikel 5 a.

5. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro Europeiska organisationen för 
utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(Eumetsat) driften av rymdkomponenten 
enligt artikel 5 a. ESA:s roll består även i 
att förbereda överföring av verksamheter 
inom Copernicus särskilda uppdrag (de 
som inte drivs av Eumetsat) till lämpliga 
enheter, inklusive utläggning på privata 
operatörer för att optimera utnyttjandet av 
EU-budgeten.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Vladimír Remek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får helt eller delvis 
anförtro Europeiska organisationen för 
utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(Eumetsat) driften av rymdkomponenten 
enligt artikel 5 a.

5. Kommissionen ska helt eller delvis 
anförtro ESA och Europeiska 
organisationen för utnyttjande av 
meteorologiska satelliter (Eumetsat) driften 
av rymdkomponenten enligt artikel 5 a, i 
enlighet med deras respektive expertis.

Or. en

Ändringsförslag 132
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska i samarbete med 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
senast 2015 utvärdera vilken roll som 
GSA skulle kunna spela för 
Copernicusprogrammets genomförande 
framöver, i nära samarbete med 
expertcentrumen för jordobservation.

Or. de

Ändringsförslag 133
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Copernicusdata och Copernicusinformation 
ska tillgängliggöras fullständigt, öppet och 
kostnadsfritt, med följande förbehåll:

Copernicusdata och Copernicusinformation 
ska tillgängliggöras fullständigt, öppet och 
kostnadsfritt för alla deltagande 
medlemsstater, i nödsituationer och för 
utvecklingsbistånd. I alla andra fall ska 
det tillämpas en tillträdespolicy som 



PE522.817v01-00 52/65 AM\1007961SV.doc

SV

grundas på skydd av data och välavvägda 
villkor för utbyte. Andra begränsningar 
av principen om fullständig, öppen och 
kostnadsfri tillgång gäller följande
aspekter:

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ändringsförslag och preciserar och 
omformulerar räckvidden för den strategi som grundas på ömsesidighet.

Ändringsförslag 134
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Copernicusdata och 
Copernicusinformation ska tillgängliggöras 
fullständigt, öppet och kostnadsfritt, med 
följande förbehåll:

Data från särskilda uppdrag och 
Copernicusinformation ska tillgängliggöras 
fullständigt, öppet och kostnadsfritt, med 
följande förbehåll:

Or. en

Ändringsförslag 135
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom högst två år efter 
förordningens ikraftträdande göra en 
översyn och analys av hur denna 
datapolicy påverkar den europeiska data-
och tjänstemarknaden, varvid ett 
fullständigt samråd ska hållas med 
samtliga berörda parter. Denna översyn 
kan vid behov leda till en revidering av 
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datapolicyn.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast två år efter 
förordningens ikraftträdande göra en 
översyn och analys av hur denna 
datapolicy påverkar den europeiska data-
och tjänstemarknaden, bland annat 
genom en enkät till samtliga berörda 
parter. Denna översyn kan leda till en 
revidering av datapolicyn.

Or. de

Motivering

Man kan för närvarande ännu inte bortse från effekterna av att Copernicusdata tillhandahålls 
kostnadsfritt. Det bör därför genomföras en öppen utvärdering två år efter det att 
förordningen har trätt i kraft.

Ändringsförslag 137
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Unionens eller dess medlemsstaters 
säkerhetsintressen och yttre förbindelser.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 138
Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Unionens eller dess medlemsstaters 
säkerhetsintressen och yttre förbindelser.

(c) Unionens eller dess medlemsstaters 
säkerhetsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 139
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Översyn av datapolicyn

Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen i samråd med samtliga
relevanta berörda parter göra en översyn 
av hur denna datapolicy påverkar den 
europeiska data- och tjänstemarknaden. 
Denna översyn kan vid behov leda till en 
revidering av datapolicyn.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra en översyn av den datapolicy som genomförs genom denna förordning 
för att bedöma vilka effekter datapolicyn kommer att ha på marknaden för 
jordobservationsdata.

Ändringsförslag 140
Vladimír Remek
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Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Befintliga rättigheter att tillgå data

De befintliga rättigheterna att tillgå 
Copernicus Sentineldata som innehas av 
de deltagande staterna i ESA:s program 
för GMES rymdkomponenter ska 
respekteras. 

Or. en

Motivering

Programmet för GMES rymdkomponenter har finansierats gemensamt av EU-medlemsstater 
och ESA-medlemsstater. Förordningen skulle föreskriva överföring av ägandet av de 
tillgångar som produceras inom programmet till EU. För att se till att ESA-medlemsstaterna 
går med på detta bör deras rätt till data erkännas i EU.

Ändringsförslag 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Verkställandet av säkerhetsaspekterna 
av särskild Copernicusinfrastruktur ska 
anförtros Europeiska byrån för GNSS. I 
andra fall ska verkställandet av 
säkerhetsaspekterna anförtros denna byrå 
när det är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen eller ett särskilt utsett organ 
eller en särskilt utsedd fond ska vara ägare 
till alla materiella tillgångar och innehavare 
av alla immateriella tillgångar som skapas 
eller utvecklas inom 
Copernicusprogrammet, med förbehåll för 
avtal med tredje part och för befintliga 
rättigheter.

1. Unionen eller ett särskilt utsett organ ska 
vara ägare till alla materiella tillgångar och 
innehavare av alla immateriella tillgångar 
som skapas eller utvecklas inom 
Copernicusprogrammet, med förbehåll för 
avtal med tredje part och för befintliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 143
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bistånd till kommissionen Användarforum

Or. en

Ändringsförslag 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för slutanvändarna, oberoende experter, 
särskilt i säkerhetsfrågor, och företrädare 
för berörda nationella organ, särskilt 
nationella rymdmyndigheter, som 
tillhandahåller nödvändigt tekniskt och 
vetenskapligt kunnande och återkoppling 
från användarna.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 145
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för slutanvändarna, oberoende experter, 
särskilt i säkerhetsfrågor, och företrädare 
för berörda nationella organ, särskilt 
nationella rymdmyndigheter, som 
tillhandahåller nödvändigt tekniskt och 
vetenskapligt kunnande och återkoppling 
från användarna.

1. Kommissionen får bistås av ett särskilt 
organ, ”användarforumet”, som 
sammanför företrädare för mellanhänder 
och slutanvändare, oberoende experter, 
särskilt i säkerhetsfrågor, och företrädare 
för berörda nationella organ, särskilt 
nationella rymdmyndigheter, som 
tillhandahåller nödvändigt tekniskt och 
vetenskapligt kunnande och återkoppling 
från användarna. Andra berörda parter 
kan bjudas in att delta som observatörer.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för slutanvändarna, oberoende experter, 
särskilt i säkerhetsfrågor, och företrädare 
för berörda nationella organ, särskilt 
nationella rymdmyndigheter, som 
tillhandahåller nödvändigt tekniskt och 
vetenskapligt kunnande och återkoppling 
från användarna.

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för offentliga och privata slutanvändare, 
oberoende experter, särskilt i 
säkerhetsfrågor, företrädare för industrin
och företrädare för berörda nationella 
organ, särskilt nationella eller regionala
rymdmyndigheter eller deras 
sammanslutningar, som tillhandahåller 
nödvändigt tekniskt och vetenskapligt 
kunnande och återkoppling från 
användarna.
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Ändringsförslag 147
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för slutanvändarna, oberoende experter, 
särskilt i säkerhetsfrågor, och företrädare 
för berörda nationella organ, särskilt 
nationella rymdmyndigheter, som 
tillhandahåller nödvändigt tekniskt och 
vetenskapligt kunnande och återkoppling 
från användarna.

1. Kommissionen får bistås av företrädare 
för slutanvändarna och samtliga berörda 
parter, oberoende experter, särskilt i 
säkerhetsfrågor, och företrädare för berörda 
nationella organ, särskilt nationella 
rymdmyndigheter, som tillhandahåller 
nödvändigt tekniskt och vetenskapligt 
kunnande och återkoppling från 
användarna.

Or. fr

Motivering

Att alla aktörer i produktionskedjan och användare av data och information på tidigast 
möjligaste stadium deltar på ett aktivt och rättvist sätt är avgörande för att programmet ska 
fungera väl.

Ändringsförslag 148
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska vara ordförande 
för användarforumet och tillhandahålla 
dess sekretariat. Användarforumet ska 
anta sin egen arbetsordning. 
Europaparlamentet, rådet och 
Copernicuskommittén ska hållas 
fullständigt informerade om dess 
verksamhet.



AM\1007961SV.doc 59/65 PE522.817v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen kan i synnerhet få stöd 
av en expertgrupp (”användarforum”), 
bestående av företrädare för 
Copernicusanvändare, när det gäller 
kartläggning, fastställande och validering 
av användarnas krav och kontroll av
användartillfredsställelsen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen får bistås av oberoende 
experter från olika områden med koppling 
till Copernicus verksamhetsområde och
från en bred krets av berörda parter, 
inklusive företrädare för 
Copernicusanvändarna och nationella 
enheter med ansvar för rymdfrågor, som 
förser kommissionen med nödvändig 
teknisk och vetenskaplig expertis och 
återkoppling från användarna.

Or. en

Ändringsförslag 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led 1c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Copernicuskommittén ska få full 
information om de expertråd som ges till 
kommissionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Offentlig upphandling

1. Kommissionen ska säkra största 
möjliga rättvisa, konkurrens och öppenhet 
i upphandlingsförfarandet och informera 
Copernicuskommittén om resultatet av 
förfarandet.
2. Anbudsgivarna ska lägga ut en del av 
kontraktet genom konkurrensutsatt 
upphandling på lämplig 
underleverantörsnivå, särskilt till små och 
medelstora företag, mindre 
systemintegratörer och nya deltagare.
a) Om det inte är vederbörligen motiverat 
(t.ex. uppskjutningsanordningar) ska 
miniminivån för underleverantörsavtal 
vara 40 procent av avtalets totala värde.
b) Den budget som tilldelas respektive 
verksamhet ska stå i proportion till 
verksamhetens tekniska omfattning, och 
verksamheternas omfattning och antal 
ska möjliggöra fritt tillträde och rättvis
konkurrens.
3. Lämpliga åtgärder (storlek på 
arbetspaketen, avtalslängd och frågor om 
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överlåtelse) ska vidtas för att undvika 
missbruk av dominerande ställning och 
beroende av en enskild leverantör.
4. Tjänsteleverantörerna (unionen och 
europeiska mellanstatliga organ) ska 
genomföra underleverantörsförfarandet 
för de verksamheter som utgör tjänsten
a) med en omfattning och ett antal 
verksamheter som möjliggör fritt tillträde 
och rättvis konkurrens, undvikande av 
monopol och optimal nivå av flexibilitet 
på medellång och lång sikt
b) med vederbörligt rättfärdigande av alla 
arbetspaket som de behåller internt i 
stället för att öppna för extern 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 153
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Copernicuskommittén får 
sammanträda i specifika konfigurationer 
för att behandla konkreta frågor, särskilt 
frågor som gäller säkerhet 
(”säkerhetsstyrelsen”), synpunkter från 
Copernicus huvudsakliga användare 
(”användarforum”) och frågor som gäller 
uppgifter som delegerats till eller 
samordnats med ESA enligt artikel 5 i 
denna förordning (”rymdkomponenten”).
Copernicuskommittén kan besluta att 
inrätta expertgrupper som nomineras av 
medlemsstaterna och kommissionen, vilka 
ska behandla specifika ämnen i 
programmet, särskilt på de tematiska 
områden som berörs av tjänsterna i 
artikel 4.1.
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Ändringsförslag 154
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport om uppfyllelsen av 
målen för alla uppgifter som finansieras av 
Copernicusprogrammet i fråga om resultat 
och genomslag, europeiskt mervärde och 
effektiv resursanvändning. Särskilt ska det 
bedömas huruvida alla mål fortfarande är 
relevanta, och hur åtgärderna bidrar till de 
mål som nämns i artiklarna 2 och 3.

1. Senast den 1 januari 2017 ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport om uppfyllelsen av 
målen för alla uppgifter som finansieras av 
Copernicusprogrammet i fråga om resultat 
och genomslag, europeiskt mervärde och 
effektiv resursanvändning. Särskilt ska det 
bedömas huruvida alla mål fortfarande är 
relevanta, och hur åtgärderna bidrar till de 
mål som nämns i artiklarna 2 och 3. 
Utvärderingen ska inkludera en analys av 
hur artikel 14 påverkar den europeiska 
data- och tjänstemarknaden och vid behov 
åtföljas av förslag för att ändra denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 155
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2018 ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport om uppfyllelsen av 
målen för alla uppgifter som finansieras av 
Copernicusprogrammet i fråga om resultat 
och genomslag, europeiskt mervärde och 
effektiv resursanvändning. Särskilt ska det 
bedömas huruvida alla mål fortfarande är 

1. Senast den 30 juni 2016 ska 
kommissionen utarbeta en 
utvärderingsrapport om uppfyllelsen av 
målen för alla uppgifter som finansieras av 
Copernicusprogrammet i fråga om resultat 
och genomslag, europeiskt mervärde och 
effektiv resursanvändning. Särskilt ska det 
bedömas huruvida alla mål fortfarande är 
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relevanta, och hur åtgärderna bidrar till de 
mål som nämns i artiklarna 2 och 3.

relevanta, och hur åtgärderna bidrar till de 
mål som nämns i artiklarna 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 156
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En utvärderingsdelrapport ska lämnas in
senast den 30 juni 2016. Den ska 
innehålla en korrekt bedömning av 
möjliga kostnadsöverskridanden.

Or. en

Ändringsförslag 157
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I utvärderingsrapporten ska det också 
undersökas om Copernicus 
organisationsstruktur, tjänsteomfattning 
och data- och informationspolicy är 
optimalt utformade eller behöver 
anpassas till den nya utvecklingen. Vidare 
ska det i rapporten undersökas om 
programmet är effektivt och 
ändamålsenligt samt om det bidrar till att 
uppnå de mål som anges i artiklarna 2 
och 3.

Or. de
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Motivering

Genom ändringsförslagen till artikel 22 säkerställer man i god tid innan den fleråriga 
budgetramen löper ut att Copernicusprogrammet anpassas och optimeras med hänsyn till 
användargrupperna samt att det uppvisar kontinuitet.

Ändringsförslag 158
Rachida Dati

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast [två år efter förordningens 
ikraftträdande] ska kommissionen göra 
en utvärderingsrapport av Copernicus 
data- och informationspolicy, med 
avseende på resultatet och fördelarna för 
ekonomin som helhet och konsekvenserna
på de marknader som är knutna till denna
policy.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att följa upp konsekvenserna av Copernicus nya data- och 
informationspolicy för att snarast utvärdera dess konsekvenser för den europeiska ekonomin 
och rymdindustrin.

Ändringsförslag 159
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utvärderingsrapportens resultat ska 
utmynna i ett kommissionsförslag till 
förordning om ändring av denna 
förordning, vilket kommissionen ska 
lägga fram senast den 1 januari 2020.

Or. de
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Ändringsförslag 160
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska utföra den 
utvärdering som avses i punkt 1 i nära 
samarbete med operatörerna och
Copernicusprogrammets användare, och 
ska granska Copernicusprogrammets 
ändamålsenlighet och effektivitet och dess 
bidrag till de mål som nämns i 
artiklarna 2 och 3. Kommissionen ska 
vidarebefordra resultatet av dessa 
utvärderingar till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

2. Kommissionen ska utföra den 
utvärdering som avses i punkterna 1 
och 1a i nära samarbete med operatörerna 
och Copernicusanvändarna. 
Kommissionen ska vidarebefordra 
resultatet av dessa utvärderingar till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Or. de

Ändringsförslag 161
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En interimsöversyn av Copernicus 
data- och informationspolicy ska göras 
inom två år från antagandet för att 
bedöma policyns effekt när det gäller att 
skapa ekonomiska fördelar.

Or. en


