
AM\799616ET.doc PE431.026v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2009/0070(COD)

17.12.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
16–46

Raporti projekt
Norbert Glante
(PE430.283v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire 
Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute (2011-2013) kohta

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))



PE431.026v01-00 2/21 AM\799616ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\799616ET.doc 3/21 PE431.026v01-00

ET

Muudatusettepanek 16
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et saavutada GMESi eesmärk 
jätkusuutlikult, on vaja koordineerida 
GMESiga seotud mitme partneri tegevusi 
ning välja töötada, kehtestada ja käitada 
teenused ja seiresuutlikkus, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele. GMESil on oluline 
roll bioloogilise mitmekesisuse toetamise, 
ökosüsteemide seire ning 
kliimamuutustega kohanemise ja nende 
mõju leevendamise valdkonnas.

(4) Selleks et saavutada GMESi eesmärk 
jätkusuutlikult, on vaja koordineerida 
GMESiga seotud mitme partneri tegevusi 
ning välja töötada, kehtestada ja käitada 
teenused ja seiresuutlikkus, mis vastavad 
kasutajate nõudmistele ja tänapäevastele 
vajadustele. GMESil on oluline roll 
bioloogilise mitmekesisuse toetamise, 
ökosüsteemide seire ning 
kliimamuutustega kohanemise ja nende 
mõju leevendamise valdkonnas.

Or. el

Muudatusettepanek 17
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Lisaks nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusega (Euratom) nr 1982/2006 
(millega kehtestatakse ettevõtete, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa 
Aatomienergiaühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad (edaspidi „seitsmes 
raamprogramm”)) hõlmatud kosmoseteema 
alusel rahastatavale arendustegevusele on 
ühenduse meetmed vajalikud ajavahemikus 
2011–2013, et tagada järjepidevus 
ettevalmistava tegevusega ning et luua 
toimivad, püsivamad teenused piisava 

(8) Lisaks nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusega (Euratom) nr 1982/2006 
(millega kehtestatakse ettevõtete, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa 
Aatomienergiaühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad (edaspidi „seitsmes 
raamprogramm”)) hõlmatud kosmoseteema 
alusel rahastatavale arendustegevusele on 
ühenduse meetmed vajalikud ajavahemikus 
2011–2013, et tagada järjepidevus 
ettevalmistava tegevusega ning et luua 
toimivad, püsivamad teenused piisava 
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tehnilise valmisolekuga piirkondades, 
millel on tõestatud potentsiaal järgmise 
etapi teenuste, sh hädaolukorras 
reageerimise ja maismaaseire teenuste 
väljatöötamiseks. Seitsmendas 
raamprogrammis teadus- ja 
arendustegevuseks eraldatud vahendite 
toetusel jätkatakse mere- ja 
atmosfääriseire teenuste väljatöötamist 
paralleelselt hädaolukorras reageerimise 
ja maa seire teenuste väljatöötamisega, 
mis hõlmab ka operatiivetapile eelneva 
suutlikkuse loomist enne 2013. aastat.

tehnilise valmisolekuga piirkondades, 
millel on tõestatud potentsiaal järgmise 
etapi teenuste, sh mitte ainult 
hädaolukorras reageerimise ja 
maismaaseire teenuste, vaid ka mere- ja 
atmosfääriseire teenuste väljatöötamiseks. 
Seitsmendas raamprogrammis teadus- ja 
arendustegevuseks eraldatud vahendite 
toetusel jätkatakse nende teenuste 
väljatöötamist, mis hõlmab ka 
operatiivetapile eelneva suutlikkuse 
loomist enne 2013. aastat.

Or. fr

Selgitus

Kõigi GMESi teenustega tuleb tegelda võrdselt. Võttes eriti arvesse kliimaga seotud 
küsimuste pakilisust, peaks mere- ja atmosfääriseire teenuste väljatöötamine kuuluma GMES 
programmi prioriteetide hulka. Eelkõige on oluline tagada asjaomaste teenuste pakkumisel 
osalevate eraettevõtjate rahastamine ajavahemikul 2011–2013.

Muudatusettepanek 18
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Toimivad teenused hädaolukordade 
leevendamise ja humanitaarkatastroofide 
korral reageerimise valdkonnas on 
vajalikud ühenduse ja liikmesriikide 
olemasoleva suutlikkuse 
koordineerimiseks, et olla paremini ette 
valmistatud ning suuta looduslike ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide korral 
reageerida ja neist taastuda; silmas tuleb 
pidada ka seda, et katastroofidel on tihti 
negatiivne mõju keskkonnale. Kuna 
kliimamuutuste mõjul võib hädaolukordi 
esineda sagedamini, on GMESi 
kliimamuutustega kohanemise meetmetel 
oluline roll. GMES-teenuste kaudu peaks 

(10) Toimivad teenused hädaolukordade 
leevendamise ja humanitaarkatastroofide 
korral reageerimise valdkonnas on 
vajalikud ühenduse ja liikmesriikide 
olemasoleva suutlikkuse 
kindlakstegemiseks ja koordineerimiseks, 
et olla paremini ette valmistatud ning suuta 
looduslike ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide korral reageerida ja neist 
taastuda; silmas tuleb pidada ka seda, et 
katastroofidel on tihti negatiivne mõju 
keskkonnale. Kuna kliimamuutuste mõjul 
võib hädaolukordi esineda sagedamini, on 
GMESi kliimamuutustega kohanemise 
meetmetel oluline roll. GMES-teenuste 
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seega olema võimalik saada 
georuumiteavet, millest oleks kasu neile,
kel tuleb reageerida hädaolukordades ja 
humanitaarkatastroofide korral.

kaudu peaks seega olema võimalik saada 
georuumiteavet, millest oleks kasu neile, 
kel tuleb reageerida hädaolukordades ja 
humanitaarkatastroofide korral.

Or. el

Muudatusettepanek 19
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavate toimivate teenuste osutamine 
sõltub juurdepääsust andmetele, mida 
kogutakse kosmose infrastruktuuride, õhus, 
meres ja maapinnal paiknevate rajatiste (nn 
in situ infrastruktuurid) ning 
uuringuprogrammide kaudu. Seega tuleks 
tagada sellistele andmetele juurdepääs ja 
toetada vajaduse korral in situ 
andmekogumist, mis täiendaks ühenduse ja 
riikide tegevust. See on eriti oluline juhul, 
kui sellist andmekogumist ei ole ühenduse 
või riikide õigusaktidega ette nähtud.
Samuti tuleb tagada, et pidevalt oleksid 
kättesaadavad kõige aluseks olevad in situ 
ja kosmoses paiknevad infrastruktuurid, 
sealhulgas ESA GMESi 
kosmosevaldkonna programmis (Sentineli 
lähetused) konkreetselt GMESi jaoks 
väljatöötatud kosmoseinfrastruktuurid.
Esimeste Sentinelide esialgne 
operatiivetapp algab 2011. aastal.

(12) Käesoleva määruse alusel 
rahastatavate toimivate teenuste osutamine 
sõltub juurdepääsust andmetele, mida 
kogutakse kosmose infrastruktuuride, õhus, 
meres ja maapinnal paiknevate rajatiste (nn 
in situ infrastruktuurid) ning 
uuringuprogrammide kaudu. Seega tuleks 
tagada sellistele andmetele juurdepääs, 
tingimusel, et tundliku äri- ja riikliku 
teabe puhul peetakse kinni 
konfidentsiaalsuse eeskirjadest, ja toetada 
vajaduse korral in situ andmekogumist, mis 
täiendaks ühenduse ja riikide tegevust. See 
on eriti oluline juhul, kui sellist 
andmekogumist ei ole ühenduse või riikide 
õigusaktidega ette nähtud. Samuti tuleb 
tagada, et pidevalt oleksid kättesaadavad 
kõige aluseks olevad in situ ja kosmoses 
paiknevad infrastruktuurid, sealhulgas ESA 
GMESi kosmosevaldkonna programmis 
(Sentineli lähetused) konkreetselt GMESi 
jaoks väljatöötatud 
kosmoseinfrastruktuurid. Esimeste 
Sentinelide esialgne operatiivetapp algab 
2011. aastal.

Or. el
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Muudatusettepanek 20
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) GMES-programmi kogu kestuse ajaks 
tuleks sätestada rahastamispakett summas 
107 miljonit eurot, mis on peamiseks 
juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktis 37 
määratletud tähenduses. On ette nähtud, et 
kõnealust rahastamispaketti täiendatakse 
43 miljoni euroga seitsmenda 
raamprogrammi kosmoseteemast GMESi 
esialgsete toimingutega kaasnevate 
teadusuuringute jaoks.

(16) GMES-programmi kogu kestuse ajaks 
tuleks sätestada rahastamispakett summas 
317 miljonit eurot, mis on peamiseks 
juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktis 37 
määratletud tähenduses. On ette nähtud, et 
kõnealust rahastamispaketti täiendatakse 
43 miljoni euroga seitsmenda 
raamprogrammi kosmoseteemast GMESi 
esialgsete toimingutega kaasnevate 
teadusuuringute jaoks.

Or. de

Selgitus

Mitmed GMES-programmiga tegelevad eksperdid leiavad, et komisjoni ettepanekus Maa 
seire programmi operatiivetapi käivitamiseks ajavahemikuks 2011–2013 ettenähtud 
rahastamisvahendid ei ole piisavad. Rahastamise viivitamatu suurendamine tähendaks 
maksumaksja raha mõistlikku kasutamist, sest investeeringud, mida igal juhul vajatakse, 
põhjustaksid hiljem suuremaid kulutusi. 

Muudatusettepanek 21
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle 
elu- või asukoht on Euroopa Liidus. See 
on vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
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ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS), samuti selleks, et 
tugevdada Maa seire turgusid, eelkõige 
järgmise etapi teenuste sektoris, pidades 
silmas majanduskasvu soodustamist ja 
töökohtade loomist.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel peab olema teabele täielik juurdepääs. Kolmandate 
riikide juurdepääs peab üldreeglina põhinema vastastikkusel. Samas ei tohiks välistada 
teatavatele riikidele või piirkondadele vaba juurdepääsu andmist muudes ELi 
poliitikavaldkondades, nagu arengupoliitika või kliimamuutused. 

Muudatusettepanek 22
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad, 
tingimusel, et tundliku äri- ja riikliku 
teabe puhul peetakse kinni 
konfidentsiaalsuse eeskirjadest. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

Or. el



PE431.026v01-00 8/21 AM\799616ET.doc

ET

Muudatusettepanek 23
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja avalikult kättesaadavad. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

(18) GMES-teenused peavad olema 
täielikult ja vabalt kättesaadavad. See on 
vajalik Maa seire andmete kasutamise ja 
jagamise edendamiseks kooskõlas ühise 
keskkonnateabesüsteemiga, Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuriga 
ja maavaatlussüsteemide ülemaailmse 
süsteemiga (GEOSS).

Or. fr

Selgitus

GMES-andmete vaba kättesaadavuse põhimõte on tähtis. Siinjuures jäetakse lahtiseks 
küsimus, kas juurdepääs andmetele on tasuta või teatavate kasutajakategooriate jaoks 
tasuline. Selle küsimuse võib lahendada hiljem, võttes arvesse näiteks geograafilisi 
kriteeriume, vastastikkuse põhimõtet või turu arengut. Oluline on andmete juurdepääsetavust 
mitte liiga piirata, et mitte pidurdada GMES-turu hilisemat arengut.

Muudatusettepanek 24
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Teave ja andmed, mida GMES-
teenuste raames tasuta antakse, ei tohi 
ohtu seada olemasolevate või 
loomisjärgus ettevõtete ärimudeleid.

Or. de

Selgitus

Käesoleva määruse eesmärgiks on muu hulgas väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid 
aidata ja toetada, mitte nende tööd raskemaks teha.
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Muudatusettepanek 25
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– hädaolukordade ohjamine; – hädaolukordade ohjamine ning 
uuringute ja päästetööde toetamine;

Or. el

Muudatusettepanek 26
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– merekeskkonna seire; – merekeskkonna seire, navigatsiooni 
järelevalve ja merepiiride kontroll;

Or. el

Muudatusettepanek 27
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) georuumiliste viidete valdkond, mis 
tagab andmete ühitatavuse liikmesriikide 
ruumiandmetega ja INSPIRE-direktiivi 
(2007/2/EÜ) kohaselt loodud Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuuriga.

Or. en
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Selgitus

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES. It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted. GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use. The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States. Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication. 

Muudatusettepanek 28
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) merekeskkonna seire teenused;

Or. fr

Selgitus

Mere- ja atmosfääriseire teenused peavad kuuluma GMES-programmi tegevusvaldkondade 
nimistusse programmi esmasest käivitamisest peale. Need teenused võimaldavad täita 
viivitamatut tegevust nõudvaid eesmärke (näiteks võitlus kliimamuutuse vastu).

Muudatusettepanek 29
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) atmosfääriseire teenused;

Or. fr
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Selgitus

Mere- ja atmosfääriseire teenused peavad kuuluma GMES-programmi tegevusvaldkondade 
nimistusse programmi esmasest käivitamisest peale. Need teenused võimaldavad täita 
viivitamatut tegevust nõudvaid eesmärke (näiteks võitlus kliimamuutuse vastu).

Muudatusettepanek 30
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. GMES-teenuste osutamisel 
kasutatakse niipalju kui võimalik 
olemasolevaid liikmesriikide 
ametiasutuste hallatavaid teabeallikaid. 
Uute andmete kogumist, mis olulisel 
määral kattuvad olemasolevate allikatega, 
kaalutakse üksnes siis, kui olemasolevad 
andmekogumid on osutunud sobimatuks 
ja kui ei leidu vastuvõetavat võimalust 
nende ajakohastamiseks. 

Or. en

Selgitus

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme.  The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services . It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE. The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme. 
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.
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Muudatusettepanek 31
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon haldab käesoleva määruse 
kohasele tegevusele kooskõlas määrusega 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi 
„finantsmäärus”) eraldatud vahendeid ja 
tagab, et GMES-programm on kooskõlas 
muude asjakohaste ühenduse 
poliitikavaldkondade, õigusaktide ja 
meetmetega (mis käsitlevad eelkõige 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
ühtekuuluvust, teadusuuringuid, transporti 
ja konkurentsi, GNSS-programme, 
isikuandmete kaitset, INSPIRE-direktiivi 
(direktiiv 2007/2/EÜ), ühist 
keskkonnateabesüsteemi ja ühenduse 
tegevust hädaolukorras reageerimise 
valdkonnas) ning täiendab neid.

2. Komisjon haldab käesoleva määruse 
kohasele tegevusele kooskõlas määrusega 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi 
„finantsmäärus”) eraldatud vahendeid ja 
tagab, et GMES-programm on kooskõlas 
muude asjakohaste ühenduse 
poliitikavaldkondade, õigusaktide ja 
meetmetega (mis käsitlevad eelkõige 
konkurentsivõimet ja innovatsiooni, 
ühtekuuluvust, teadusuuringuid, transporti 
ja konkurentsi, GNSS-programme, 
isikuandmete kaitset, INSPIRE-direktiivi 
(direktiiv 2007/2/EÜ), ühist 
keskkonnateabesüsteemi ja ühenduse 
tegevust hädaolukorras reageerimise 
valdkonnas) ning täiendab neid. Komisjoni 
abistab partnerite nõukogu, kuhu 
kuuluvad kõigi sidusrühmade esindajad: 
kosmosest kogutud andmete, in situ 
vaatlusandmete ja georuumiliste 
viiteandmete kasutajad ja kogujad.

Or. en

Selgitus

GMES eeldab arvukate sidusrühmade koostööd ning kõigil sidusrühmadel peab olema 
võimalik teiste juuresolekul oma arvamusi ja eelistusi avaldada. Partnerite nõukogu 
konkreetse vormi võib kindlaks määrata komisjoni institutsioonilise pädevuse raames, ning 
selle võib moodustada GMESi nõuandva kogu alusel, nagu näeb ette nõukogu eesistuja. 
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Muudatusettepanek 32
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Komisjoni abistab partnerite 
nõukogu.
Partnerite nõukogu on peamine 
kooskõlastusasutus liikmesriikide vahel, 
kes osalevad GMESis infrastruktuuride ja 
Euroopa Komisjoni kaudu. Ta täiendab 
artiklis 11 ette nähtud GMES-komitee 
ülesandeid ja tagab GMES-programmi 
üldise sidususe. 
Muid pädevaid osalisi võidakse kaasata 
partnerite nõukogu töösse vaatlejatena. 
Partnerite nõukogul on järgmised 
ülesanded: 
– jälgida GMESi üldist arengut; 
– võtta arvesse partnerite panust, tehes 
kättesaadavaks neilt saadud andmed, 
tooted ja infrastruktuuri. 
Nõukogu ülesandeid võidakse laiendada 
vastavalt GMES-programmi arengule. 
Partnerite nõukogu võtab vastu oma 
kodukorra.

Or. fr

Selgitus

GMES-komitee roll, mis on ette nähtud määruse ettepaneku artiklis 11, piirdub GIO eelarve 
täitmisega. Tuleb luua alaline kooskõlastamisfoorum eelkõige, kuid mitte ainult, komisjoni ja 
liikmesriikide vahel. GMESi tõhus toimimine sõltub selgest haldusstruktuurist ja kõigi osaliste 
heast koostööst.
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Muudatusettepanek 33
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kattuva tegevuse vältimiseks 
kasutatakse GMES-teenuste osutamisel 
eelkõige sobivaid olemasolevaid riiklike 
asutuste hallatavaid teabeallikaid. 

Or. fr

Selgitus

Et tagada GMESi eelarve nõuetekohane haldamine, tuleb vältida teabe kattumist ja kasutada 
eelkõige riiklikul tasandil olemasolevat teavet. GMES-programm peab vastama 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele. GMES peab täiendama juba 
olemasolevaid teenuseid.

Muudatusettepanek 34
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 
eraldatakse rahastamispakett summas 107 
miljonit eurot.

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 
eraldatakse rahastamispakett summas 317 
miljonit eurot.

Or. de

Selgitus

Mitmed GMES-programmiga tegelevad eksperdid leiavad, et komisjoni ettepanekus Maa 
seire programmi operatiivetapi käivitamiseks ajavahemikuks 2011–2013 ettenähtud 
rahastamisvahendid ei ole piisavad. Rahastamise viivitamatu suurendamine tähendaks 
maksumaksja raha mõistlikku kasutamist, sest investeeringud, mida igal juhul vajatakse, 
põhjustaksid hiljem suuremaid kulutusi. 
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Muudatusettepanek 35
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täielik ja avatud juurdepääs (mille 
puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

(b) täielik, tasuta ja avatud juurdepääs 
(mille puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

Or. ro

Selgitus

Tuleb tagada täielik, tasuta ja avatud juurdepääs (mille puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste kaudu saadud teabele ja GMESi infrastruktuuri kaudu 
kogutud andmetele.

Muudatusettepanek 36
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täielik ja avatud juurdepääs (mille 
puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

(b) anda füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele, kelle elu- või asukoht on 
Euroopa Liidus, täielik ja avatud 
juurdepääs GMES-teenuste kaudu saadud 
teabele ja GMESi infrastruktuuri kaudu 
kogutud andmetele. Kolmandate riikide 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning 
rahvusvahelistele organisatsioonidele 
tuleks juurdepääsu GMESi pakutavale
teabele võimaldada üldjuhul vastastikkuse 
põhimõttel ja asjakohaseid rahvusvahelisi 
lepinguid järgides;

Or. de
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Selgitus

Euroopa Liidu kodanikel ja ettevõtjatel peaks olema teabele täielik juurdepääs. Kolmandate 
riikide juurdepääs peaks üldjuhul toimuma vastastikkuse põhimõtte kohaselt. Samas ei tohiks 
välistada teatavatele riikidele või piirkondadele vaba juurdepääsu andmist muudes ELi 
poliitikavaldkondades, nagu arengupoliitika või kliimamuutused. 

Muudatusettepanek 37
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täielik ja avatud juurdepääs (mille 
puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

(b) täielik ja vaba juurdepääs (mille puhul 
kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

Or. fr

Selgitus

Vaba juurdepääs GMESi andmetele peab olema tagatud, olenemata sellest, kas see on tasuta 
või tasuline. See peab võimaldama GMES-programmil mitte piirata antud faasis juurdepääsu 
GMESi andmetele. Programm peab täitma kogu oma potentsiaali, eelkõige seoses tulevase 
GMES-turuga.

Muudatusettepanek 38
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täielik ja avatud juurdepääs (mille 
puhul kohaldatakse asjakohaseid 
julgeolekupiiranguid) GMES-teenuste 
kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele;

(b) täielik ja avatud juurdepääs GMES-
teenuste kaudu saadud teabele ja GMESi 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele, 
kusjuures kohaldatakse asjakohaseid 
piiranguid tundlikes riikliku tasandi 
valdkondades, nagu julgeolek;
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Or. el

Muudatusettepanek 39
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada andmete kinnitamine artikli 8 
a tähenduses;

Or. fr

Selgitus

Kinnitamise mõistet selgitatakse uues artiklis 8 a (vt muudatusettepanekut 44). See peab 
andma andmete kasutajale kindluse andmete õigsuse ja täielikkuse kohta. Kinnitamine peab 
toimuma nii, et säilitatakse tasakaal kinnitamise kaudu saadava õigusliku väärtuse ja vajaliku 
paindlikkuse vahel, et mitte põhjustada komisjonile liiga suurt õiguslikku ja rahalist 
koormust.

Muudatusettepanek 40
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aidata kaasa GMESi andmete ja teabe 
esitamise jätkusuutlikkusele;

(d) aidata kaasa GMESi andmete ja teabe 
esitamise jätkusuutlikkusele ja 
järjepidevusele;

Or. fr

Selgitus

Tuleb vältida katkestusi andmete edastamises. Järjepidevuse põhimõte tagab eelkõige 
tulevase GMES-turu kasutajatele ja investoritele kindluse GMES-programmi püsivuse suhtes. 
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Muudatusettepanek 41
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetada Euroopa teadusringkondi. (e) toetada Euroopa teadus-, uuendus- ja 
innovatsiooniringkondi.

Or. el

Muudatusettepanek 42
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab GMESi andme- ja 
teabepoliitika eesmärke teenuste, 
kosmosevaldkonna ja in situ-valdkonna 
puhul, tagades eelkõige selle, et GMES-
teenuse osutajate, GMESi infrastruktuuri 
käitajate ja andmete esitajatega sõlmitavad 
toetuse- ja hankelepingud ning 
delegeerimiskokkulepped on kooskõlas 
lõikes 1 osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon rakendab GMESi andme- ja 
teabepoliitika eesmärke teenuste, 
kosmosevaldkonna, in situ-valdkonna ja 
georuumiliste viidete valdkonna puhul, 
tagades eelkõige selle, et GMES-teenuse 
osutajate, GMESi infrastruktuuri käitajate 
ja andmete esitajatega sõlmitavad toetuse-
ja hankelepingud ning 
delegeerimiskokkulepped on kooskõlas 
lõikes 1 osutatud eesmärkidega. 
Pakkumismenetlused kavandatakse 
vastavalt liikmesriikide ametlikule 
andmepoliitikale.

Or. en

Selgitus

Georuumiliste viidetee valdkond lisatakse siin selleks, et tagada sidusus 
muudatusettepanekuga 1. Vajadus liikmesriikide andmepoliitikast kinni pidada ja seda 
arvesse võtta tuleneb proportsionaalsuse põhimõttest. Ühendus ei tohi sekkuda rohkem, kui 
on vajalik ühenduse tasandil määratletud eesmärkide täitmiseks. Ühendus ei ole pädev 
otsustama liikmesriikide andmepoliitika sobivuse või sobimatuse üle.
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Muudatusettepanek 43
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. GMESi teenuste osutamisel 
kasutatakse niipalju kui võimalik 
liikmesriikide ametiasutustes juba 
olemasolevaid andmeid. Olemasolevate 
andmetega kattuvate uute andmete 
hankimine on lubatav ainult juhul, kui 
olemasolevad andmed ei ole kasutatavad 
või kui neid ei ole võimalik parandada ega 
täiendada.

Or. de

Selgitus

Andmete kattumist tuleb võimalikult vältida, et tagada GMESile eraldatud vahendite tõhus 
kasutamine. Ühtlasi võimaldab see koostoimet liikmesriikides juba tehtud tööga.

Muudatusettepanek 44
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a

Andmete kinnitamine

1. GMESi andmed kinnitab Euroopa 
Komisjon.

2. Andmete kinnitamine GMES-
programmi raames toimub korra alusel, 
mis tagab kasutajale andmete õigsuse ja 
täielikkuse.

3. Komisjon võtab vastu kinnitamiseks 
vajaliku korra vastavalt artikli 11 lõikes 2 
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viidatud menetlusele. 

Or. fr

Selgitus

Tuleb määratleda andmete kinnitamine GMES-programmi raames. Eesmärgiks on andmete 
õigsuse ja täielikkuse kinnitamine. Komisjoni ülesandeks on seega kehtestada selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalik kord.

Muudatusettepanek 45
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) merekeskkonna seire teenused, mis 
võimaldavad anda teavet mere ja 
mereökosüsteemide seisundi kohta. Need 
teenused on eriti kasulikud 
meresõiduohutuse ja mereressursside, 
samuti kliimamuutuse vastase võitluse 
valdkonnas;

Or. fr

Selgitus

GMES-programmi esialgse toimimise eesmärkide nimistusse tuleb lisada merekeskkonna ja 
atmosfääri seire. Nende teenuste eesmärke arvestades peaksid nad GMES-programmi 
käivitamisest alates kuuluma selle prioriteetide hulka. 

Muudatusettepanek 46
Rachida Dati

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) atmosfääri seire teenused, mis 
võimaldavad eelkõige kontrollida õhu 
kvaliteeti ning atmosfääri keemilist 
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koostist;

Or. fr

Selgitus

GMES-programmi esialgse toimimise eesmärkide nimistusse tuleb lisada merekeskkonna ja 
atmosfääri seire. Nende teenuste eesmärke arvestades peaksid nad GMES-programmi 
käivitamisest alates kuuluma selle prioriteetide hulka. 


