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Pakeitimas 16
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant GMES tvaraus įgyvendinimo 
tikslo būtina koordinuoti įvairių su GMES 
susijusių partnerių veiklą ir suplanuoti, 
pradėti bei teikti naudotojų poreikius 
tenkinančias paslaugas ir sukurti, įsteigti 
bei turėti veikiančius stebėjimo pajėgumus, 
atitinkančius naudotojų reikalavimus.
GMES bus pagrindinis paramos biologinės 
įvairovės bei ekosistemų stebėsenai ir 
klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos įrankis.

(4) Siekiant GMES tvaraus įgyvendinimo 
tikslo būtina koordinuoti įvairių su GMES 
susijusių partnerių veiklą ir suplanuoti, 
pradėti bei teikti naudotojų poreikius 
tenkinančias paslaugas ir sukurti, įsteigti 
bei turėti veikiančius stebėjimo pajėgumus, 
atitinkančius naudotojų reikalavimus ir šių 
dienų poreikius. GMES bus pagrindinis 
paramos biologinės įvairovės bei 
ekosistemų stebėsenai ir klimato kaitos 
švelninimui bei prisitaikymui prie jos 
įrankis.

Or. el

Pakeitimas 17
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Be parengiamųjų veiksmų, finansuotų 
pagal kosmoso teminę sritį, įtrauktą į 
Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Septintosios 
bendrosios Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstracinės veiklos 2007 –2013 m. 
programos“(toliau – Septintoji bendroji 
programa), Bendrijos veiksmai yra būtini 
2011–2013 m. laikotarpiu, siekiant 
užtikrinti parengiamųjų veiksmų tęstinumą 
ir organizuoti ilgalaikį praktinių paslaugų 
teikimą pakankamai techniniu požiūriu 
išvystytose srityse, kuriose įrodyta 
galimybė plėtoti susijusias į naudotojus 

(8) Be parengiamųjų veiksmų, finansuotų 
pagal kosmoso teminę sritį, įtrauktą į 
Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Septintosios 
bendrosios Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstracinės veiklos 2007 –2013 m. 
programos“(toliau – Septintoji bendroji 
programa), Bendrijos veiksmai yra būtini 
2011–2013 m. laikotarpiu, siekiant 
užtikrinti parengiamųjų veiksmų tęstinumą 
ir organizuoti ilgalaikį praktinių paslaugų 
teikimą pakankamai techniniu požiūriu 
išvystytose srityse, kuriose įrodyta 
galimybė plėtoti susijusias į naudotojus 
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orientuoto sektoriaus paslaugas, įskaitant 
reagavimą į ekstremalias situacijas ir 
žemės paviršiaus stebėseną. Remiantis 
moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra, 
finansuojamais Septintosios bendrosios 
programos lėšomis, įskaitant pasirengimo 
praktinei veiklai pajėgumų sukūrimą iki 
2013 m., turi būti pasirengta greta 
reagavimo į ekstremalias situacijas 
valdymo ir žemės paviršiaus stebėsenos 
paslaugų teikti jūros ir atmosferos 
stebėsenos paslaugas.

orientuoto sektoriaus paslaugas, įskaitant 
ne tik reagavimą į ekstremalias situacijas ir 
žemės paviršiaus stebėseną, bet ir jūros ir 
atmosferos stebėsenos paslaugas. 
Remiantis moksliniais tyrimais ir 
technologijų plėtra, finansuojamais 
Septintosios bendrosios programos 
lėšomis, įskaitant pasirengimo praktinei 
veiklai pajėgumų sukūrimą iki 2013 m., 
turi būti pasirengta teikti šias paslaugas

Or. fr

Pagrindimas

Visoms GMES paslaugoms turi būti taikomos vienodos sąlygos. Atsižvelgiant į klimato kaitos 
klausimo svarbą jūros ir atmosferos stebėsenos paslaugų teikimas turi būti įtrauktas į GMES 
programos prioritetų sąrašą. Reikia, kad būtų užtikrintas privačių subjektų, kurie dalyvauja 
tiekiant šias paslaugas, finansavimas 2011–2013 m.

Pakeitimas 18
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant koordinuoti turimus 
Bendrijos ir valstybių narių pajėgumus, 
kad būtų geresnė parengtis stichinėms 
nelaimėms ir žmonių sukeltoms 
katastrofoms, reagavimas į jas ir atstatymas 
po šių katastrofų, kurios dažnai turi 
neigiamą poveikį aplinkai, reikalingos 
praktinės paslaugos ekstremalių situacijų 
švelninimo ir humanitarinės pagalbos 
srityse. Kadangi dėl klimato kaitos 
ekstremalių situacijų gali daugėti, GMES 
bus svarbi priemonė prisitaikant prie 
klimato kaitos. Todėl GMES paslaugos 
turėtų padėti teikti geografinę informaciją 
siekiant padėti įvairiems subjektams, 
veikiantiems reagavimo į ekstremalias 

(10) Siekiant nustatyti ir koordinuoti 
turimus Bendrijos ir valstybių narių 
pajėgumus, kad būtų geresnė parengtis 
stichinėms nelaimėms ir žmonių sukeltoms 
katastrofoms, reagavimas į jas ir atstatymas 
po šių katastrofų, kurios dažnai turi 
neigiamą poveikį aplinkai, reikalingos 
praktinės paslaugos ekstremalių situacijų 
švelninimo ir humanitarinės pagalbos 
srityse. Kadangi dėl klimato kaitos 
ekstremalių situacijų gali daugėti, GMES 
bus svarbi priemonė prisitaikant prie 
klimato kaitos. Todėl GMES paslaugos 
turėtų padėti teikti geografinę informaciją 
siekiant padėti įvairiems subjektams, 
veikiantiems reagavimo į ekstremalias 
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situacijas ir humanitarinės pagalbos srityse. situacijas ir humanitarinės pagalbos srityse.

Or. el

Pakeitimas 19
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Praktinių paslaugų teikimas, 
finansuojamas pagal šį reglamentą, 
priklauso nuo galimybės naudotis 
duomenimis, surinktais naudojantis 
kosmoso infrastruktūra ir oro, jūros ir 
antžeminiais įrenginiais bei stebėjimo 
programomis („in situ infrastruktūra“).
Todėl turėtų būti užtikrinta galimybė 
naudotis tokiais duomenimis, o prireikus 
turėtų būti remiamas duomenų in situ 
rinkimas, papildant Bendrijos ir 
nacionalinius veiksmus. Tai būtų ypač 
svarbu, jeigu tokių duomenų rinkimo pagal 
Bendrijos ar nacionalinius teisės aktus nėra 
reikalaujama. Galiausiai, reikia užtikrinti 
nuolatinę paslaugų teikimo infrastruktūrą 
in situ ir kosminėje erdvėje, įskaitant pagal
EKA GMES kosmoso komponento 
programą (kontrolės misijos) specialiai 
sukurtą GMES skirtą kosmoso 
infrastruktūrą. Pirmieji kontroliniai 
palydovai pradės praktinių veiksmų etapą 
2011 m.

(12) Praktinių paslaugų teikimas, 
finansuojamas pagal šį reglamentą, 
priklauso nuo galimybės naudotis 
duomenimis, surinktais naudojantis 
kosmoso infrastruktūra ir oro, jūros ir 
antžeminiais įrenginiais bei stebėjimo 
programomis („in situ infrastruktūra“).
Todėl turėtų būti užtikrinta galimybė 
naudotis tokiais duomenimis su sąlyga, 
kad būtų laikomasi konfidencialumo 
taisyklių, susijusių su komerciniu ir 
nacionaliniu požiūriu slapta informacija, 
o prireikus turėtų būti remiamas duomenų 
in situ rinkimas, papildant Bendrijos ir 
nacionalinius veiksmus. Tai būtų ypač 
svarbu, jeigu tokių duomenų rinkimo pagal 
Bendrijos ar nacionalinius teisės aktus nėra 
reikalaujama. Galiausiai, reikia užtikrinti 
nuolatinę paslaugų teikimo infrastruktūrą 
in situ ir kosminėje erdvėje, įskaitant pagal 
EKA GMES kosmoso komponento 
programą (kontrolės misijos) specialiai 
sukurtą GMES skirtą kosmoso 
infrastruktūrą. Pirmieji kontroliniai 
palydovai pradės praktinių veiksmų etapą 
2011 m.

Or. el
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Pakeitimas 20
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visai GMES pradinių praktinių 
veiksmų trukmei reikėtų numatyti 
orientacinio 107 mln. EUR dydžio 
finansinį paketą, kaip numatyta 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 37 punkte. Yra 
numatyta, kad šis finansinis paketas bus 
papildomas 43 milijonais EUR iš kosmoso 
temai pagal Septintąją bendrąją programą 
skirtų lėšų su GMES pradiniais praktiniais 
veiksmais susijusiems moksliniams 
tyrimams finansuoti.

(16) Visai GMES pradinių praktinių 
veiksmų trukmei reikėtų numatyti 
orientacinio 317 mln. EUR dydžio 
finansinį paketą, kaip numatyta 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 37 punkte. Yra 
numatyta, kad šis finansinis paketas bus 
papildomas 43 milijonais EUR iš kosmoso 
temai pagal Septintąją bendrąją programą 
skirtų lėšų su GMES pradiniais praktiniais 
veiksmais susijusiems moksliniams 
tyrimams finansuoti.

Or. de

Pagrindimas

Ekspertai, kuriems buvo pavesta išnagrinėti GMES, mano, kad lėšų, kurias savo pasiūlyme 
Komisija numatė skirti Žemės stebėjimo praktinės veiklos etapo pradžiai 2011–2013 m., 
nepakanka. Todėl jau dabar padidinus finansavimą, būtų racionaliau naudojamos biudžeto 
lėšos, nes bet kokiu atveju prireiks daugiau investicijų, kurios lems didesnes išlaidas.

Pakeitimas 21
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos. To reikia siekiant 
propaguoti naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės 
stebėjimo duomenimis ir informacija 
laikantis SEIS, INSPIRE ir globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos fiziniams ir juridiniams 
asmenims, gyvenantiems ar turintiems 
buveinę ES. To reikia siekiant propaguoti 
naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės stebėjimo 
duomenimis ir informacija laikantis SEIS, 
INSPIRE ir globalios Žemės stebėjimo 
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(GEOSS) principų. sistemų sistemos (GEOSS) principų ir 
propaguoti Žemės stebėjimo rinkų 
Europoje stiprinimą, ypač susijusio į 
naudotojus orientuotų paslaugų 
sektoriaus, siekiant skatinti ekonomikos 
augimą ir užimtumą.

Or. de

Pagrindimas

ES piliečiai ir įmonės turėtų turėti visapusišką prieigą prie informacijos. Paprastai trečiųjų 
šalių prieiga turėtų būti grindžiama abipusiškumo principu. Tačiau neturėtų būti apribota 
galimybė tam tikroms šalims ir regionams užtikrinti visapusišką prieigą informacijos, 
susijusios su kitomis ES politikos kryptimis, pvz., vystymosi arba klimato kaitos.

Pakeitimas 22
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos. To reikia siekiant 
propaguoti naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės 
stebėjimo duomenimis ir informacija 
laikantis SEIS, INSPIRE ir globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 
(GEOSS) principų.

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos su sąlyga, kad būtų 
laikomasi konfidencialumo taisyklių, 
susijusių su komerciniu ir nacionaliniu 
požiūriu slapta informacija. To reikia 
siekiant propaguoti naudojimąsi ir 
dalijimąsi Žemės stebėjimo duomenimis ir 
informacija laikantis SEIS, INSPIRE ir 
globalios Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS) principų.

Or. el
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Pakeitimas 23
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai prieinamos. To reikia siekiant 
propaguoti naudojimąsi ir dalijimąsi Žemės 
stebėjimo duomenimis ir informacija 
laikantis SEIS, INSPIRE ir globalios 
Žemės stebėjimo sistemų sistemos 
(GEOSS) principų.

(18) GMES paslaugos turėtų būti visos 
atvirai ir laisvai prieinamos. To reikia 
siekiant propaguoti naudojimąsi ir
dalijimąsi Žemės stebėjimo duomenimis ir 
informacija laikantis SEIS, INSPIRE ir 
globalios Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS) principų.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu įtvirtinti laisvos prieigos prie GMES duomenų principą. Lieka atviras su šiuo 
principu susijęs klausimas, ar tam tikrų kategorijų vartotojams šie duomenys turo būti 
teikiami nemokamai ar mokamai. Šis klausimas galės būti išspręstas vėliau, atsižvelgiant, 
pavyzdžiui į geografinius kriterijus, abipusiškumo principą ir rinkos pokyčius. Svarbu 
pernelyg neapriboti prieigos prie duomenų, kad nebūtų stabdomas tolesnės GMES rinkos 
vystymas.

Pakeitimas 24
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18 a) Su GMES paslaugomis susijusi 
nemokamai ir viešai teikiama informacija 
ir duomenys neturėtų pakenkti jau 
egzistuojančių arba kuriamų įmonių 
verslo modeliams.

Or. de

Pagrindimas

Šio reglamento tikslas yra, be kita ko, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jų 
skatinimas, o ne jų veiklos apsunkinimas.
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Pakeitimas 25
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 a punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ekstremalių situacijų valdymo; – ekstremalių situacijų valdymo ir 
pagalbos vykdant tyrimus ir gelbėjimo 
darbus;

Or. el

Pakeitimas 26
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 2 a punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jūros aplinkos stebėsenos; – jūros aplinkos stebėsenos, laivybos 
priežiūros ir jūrų sienų kontrolės;

Or. el

Pakeitimas 27
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) geografinės ir erdvinės informacijos 
komponentas, užtikrinantis, kad GMES 
duomenys būtų suderinami su valstybių 
narių erdvinės informacijos duomenimis 
bei INSPIRE direktyvoje (2007/2/EB) 
nustatyta Europos bendrijos erdvinės 
informacijos infrastruktūra. 
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 28
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) jūros aplinkos stebėsenos paslaugos;

Or. fr

Pagrindimas

Jūros aplinkos ir atmosferos stebėsenos paslaugos nuo pat GMES programos įgyvendinimo 
pradžios turi būti įtrauktas į jos veiklos sričių sąrašą. Šios paslaugos padės siekti tikslų, 
kuriuos įgyvendinant būtina imtis neatidėliotinų veiksmų (pvz., kova su klimato kaita)..

Pakeitimas 29
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) atmosferos stebėsenos paslaugos;
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Or. fr

Pagrindimas

Jūros aplinkos ir atmosferos stebėsenos paslaugos nuo pat GMES programos įgyvendinimo 
pradžios turi būti įtrauktas į jos veiklos sričių sąrašą. Šios paslaugos padės siekti tikslų, 
kuriuos įgyvendinant būtina imtis neatidėliotinų veiksmų (pvz., kova su klimato kaita)..

Pakeitimas 30
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai įmanoma, teikiant GMES 
paslaugas turi būti naudojamasi esamais 
informacijos šaltiniais, kuriuos valdo 
valstybių narių valdžios institucijos.  
Naujų duomenų, kurie iš esmės dubliuoja 
esamus šaltinius, rinkimas numatomas tik 
tuomet, kai paaiškėja, kad esamų 
duomenų rinkiniai yra netinkami ir kad 
nėra jokios galimybės juos pagerinti.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 31
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija administruos lėšas, skirtas šiuo 
reglamentu nustatytiems veiksmams 
finansuoti, pagal Reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau –
Finansinis reglamentas) ir užtikrins, kad 
GMES programa papildytų ir derėtų su 
kitomis Bendrijos politikos sritimis, 
priemonėmis ir veiksmais, susijusiais visų 
pirma su konkurencingumo ir inovacijų, 
sanglaudos politika, mokslinių tyrimų, 
transporto ir konkurencijos politika, 
Europos globalios navigacijos palydovinių 
sistemų (GNSS) programomis, asmens 
duomenų apsauga, Direktyva 2007/2/EB 
(INSPIRE), bendrąja aplinkos informacijos 
sistema (SEIS) ir Bendrijos veiksmais 
reagavimo į ekstremalias situacijas srityje.

2. Komisija administruos lėšas, skirtas šiuo 
reglamentu nustatytiems veiksmams 
finansuoti, pagal Reglamentą (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau –
Finansinis reglamentas) ir užtikrins, kad 
GMES programa papildytų ir derėtų su 
kitomis Bendrijos politikos sritimis, 
priemonėmis ir veiksmais, susijusiais visų 
pirma su konkurencingumo ir inovacijų, 
sanglaudos politika, mokslinių tyrimų, 
transporto ir konkurencijos politika, 
Europos globalios navigacijos palydovinių 
sistemų (GNSS) programomis, asmens 
duomenų apsauga, Direktyva 2007/2/EB 
(INSPIRE), bendrąja aplinkos informacijos 
sistema (SEIS) ir Bendrijos veiksmais 
reagavimo į ekstremalias situacijas srityje.
Komisijai padeda Partnerių taryba, kurią 
sudaro visų suinteresuotų šalių atstovai: 
erdvėje surinktų stebėjimo duomenų, in 
situ surinktų stebėjimo duomenų ir 
geografinės bei erdvinės informacijos 
duomenų vartotojai ir teikėjai.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant GMES programą turi bendradarbiauti daugelis suinteresuotų šalių ir jos visos turi 
turėti galimybę išreikšti savo nuomonę ir aptarti rūpimus klausimus dalyvaujant kitoms 
šalims.  Tiksli partnerių tarybos forma gali būti nustatyta vadovaujantis Komisijos institucine 
kompetencija, ši taryba gali pakeisti GMES patariamąją tarybą, kaip numatyta Tarybai 
pirmininkaujančios šalies.
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Pakeitimas 32
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Komisijai padeda Partnerių 
taryba.
Partnerių taryba yra pagrindinė valstybių 
narių, dalyvaujančių GMES per 
infrastruktūras, ir Europos Komisijos, 
koordinavimo organas. Ji papildo 11 
straipsnyje nurodyto komiteto pareigas ir 
užtikrina bendrą GMES programos 
nuoseklumą. 
Gali būti pakviesti kiti kompetentingi 
veikėjai stebėtojų teisėmis dalyvauti 
tarybos darbe. 
Partnerių taryba įpareigota vykdyti šias 
užduotis: 
- nagrinėti bendrą GMES sistemos raidą, 
- atsižvelgti į partnerių indėlį siekiant 
pateikti naudoti jų duomenis, produktus 
ar infrastruktūras. 
Šios užduotys gali būti išplėstos 
atsižvelgiant į GMES programos reidą. 
Partnerių taryba patvirtina savo darbo 
tvarkos taisykles.   

Or. fr

Pagrindimas

GMES komiteto vaidmuo, numatytas pasiūlymo dėl reglamento 11 straipsnyje apsiriboja GIO 
biudžeto įgyvendinimu. Reikis sukurti ilgalaikį konsultacijų forumą, kuriame dalyvautų 
Komisija ir valstybės narės, tačiau ne tik jos. Tinkamas GMES veikimas priklauso nuo aiškios 
valdymo struktūros ir gero visų suinteresuotų veikėjų bendradarbiavimo. 
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Pakeitimas 33
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant išvengti pakartotinio 
duomenų rinkimo, GMES tarnybos 
pirmumą teikia esamų informacijos 
šaltinių, kuriuos valdo nacionaliniai 
organai, naudojimui, jei šie šaltiniai 
tinkami. 

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti patikimą GMES biudžeto valdymą, reikia vengti informacijos dubliavimo ir 
pirmiausia naudotis nacionaliniu lygmeniu jau turima informacija. Vykdant GMES programą 
reikia laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principo. GMES turi papildyti jau 
egzistuojančias paslaugas.

Pakeitimas 34
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas, skiriamas šiam 
reglamentui įgyvendinti, yra 107 mln. 
EUR.

1. Finansinis paketas, skiriamas šiam 
reglamentui įgyvendinti, yra 317 mln. 
EUR.

Or. de

Pagrindimas

Ekspertai, kuriems buvo pavesta išnagrinėti GMES, mano, kad lėšų, kurias savo pasiūlyme 
Komisija numatė skirti Žemės stebėjimo praktinės veiklos etapo pradžiai 2011–2013 m., 
nepakanka. Todėl jau dabar padidinus finansavimą, būtų racionaliau naudojamos biudžeto 
lėšos, nes bet kokiu atveju prireiks daugiau investicijų, kurios lems didesnes išlaidas.
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Pakeitimas 35
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

b) galimybė nemokamai ir atvirai naudotis 
visa informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

Or. ro

Pagrindimas

Reikia užtikrinti galimybę nemokamai ir atvirai naudotis visa informacija, gauta teikiant 
GMES paslaugas, ir duomenimis, surinktais naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų.

Pakeitimas 36
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis
atitinkamų saugumo reikalavimų;

(b) galimybė fiziniams ir juridiniams 
asmenims, gyvenantiems ar turintiems 
registruotą buveinę ES, atvirai naudotis 
visa informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra.
Paprastai prieiga prie teikiant GMES 
paslaugas gautos informacijos fiziniams 
ir juridiniams asmenims iš trečiųjų šalių 
ir tarptautinėms organizacijoms turėtų 
būti suteikiama vadovaujantis 
abipusiškumo principu ir laikantis 
atitinkamų tarptautinių susitarimų;

Or. de
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Pagrindimas

ES piliečiai ir įmonės turėtų turėti visapusišką prieigą prie informacijos. Paprastai trečiųjų 
šalių prieiga turėtų būti reglamentuojama taikant abipusiškumo principą. Tačiau neturėtų 
būti apribota galimybė šalims ir regionams užtikrinti visapusišką prieigą informacijos, 
susijusios su kitomis ES politikos kryptimis, pvz., vystymosi arba klimato kaitos.

Pakeitimas 37
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

b) galimybė laisvai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas laisvos prieigos (mokamai ar nemokamai) prie GMES duomenų 
principas. Šis principas turi padėti GMES programai šiame etape neriboti prieigos prie 
GMES duomenų. GMES programa turi turėti galimybę išvystyti visapusišką potencialą, ypač 
vystant tolesnę GMES rinką.

Pakeitimas 38
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų saugumo reikalavimų;

b) galimybė atvirai naudotis visa 
informacija, gauta teikiant GMES 
paslaugas, ir duomenimis, surinktais 
naudojantis GMES infrastruktūra, laikantis 
atitinkamų reikalavimų, susijusių su 
nacionaliniu lygmeniu slapta informacija, 
pvz., saugumo reikalavimų;
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Or. el

Pakeitimas 39
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) duomenų sertifikavimo, kaip nurodyta 
8a straipsnyje, užtikrinamas;

Or. fr

Pagrindimas

Sertifikavimas apibrėžtas naujame 8a straipsnyje (žr. 44 pakeitimą). Duomenų vartotojui jis 
turi suteikti garantiją, kad duomenys autentiški ir vientisi. Sertifikavimas turi būti vykdamas 
siekiant užtikrinti teisių, kurias lemia duomenims suteikiama teisinė vertė, ir būtino lankstumo 
pusiausvyrą, siekiant, kad Komisija nepatirtų didelės teisinės ir finansinės rizikos.

Pakeitimas 40
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prisidėjimas prie GMES duomenų ir 
informacijos teikimo tvarumo;

d) prisidėjimas prie GMES duomenų ir 
informacijos teikimo tvarumo ir tęstinumo;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia stengtis, kad duomenų teikimas nenutrūktų. Tęstinumo principas visų prima padės 
įtikinti vartotojus ir investuotojus į tolesnes GMES rinkas, kad GMES programa yra tęstinė. 
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Pakeitimas 41
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) parama Europos akademinėms 
bendruomenėms.

e) parama Europos akademinėms, naujoves 
diegiančioms ir technologijas 
plėtojančioms bendruomenėms.

Or. el

Pakeitimas 42
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendina su paslaugų, 
kosmoso ir in situ komponentais susijusius 
GMES duomenų ir informacijos politikos 
tikslus, visų pirma užtikrindama, kad 
susitarimai dėl subsidijų, viešųjų pirkimų 
sutartys ir delegavimo susitarimai, sudaryti 
su GMES paslaugų teikėjais, GMES 
infrastruktūros operatoriais ir duomenų 
teikėjais, atitiktų 1 dalyje nurodytus tikslus.

2. Komisija įgyvendina su paslaugų, 
kosmoso, in situ ir geografinės ir erdvinės 
informacijos komponentais susijusius 
GMES duomenų ir informacijos politikos 
tikslus, visų pirma užtikrindama, kad 
susitarimai dėl subsidijų, viešųjų pirkimų 
sutartys ir delegavimo susitarimai, sudaryti 
su GMES paslaugų teikėjais, GMES 
infrastruktūros operatoriais ir duomenų 
teikėjais, atitiktų 1 dalyje nurodytus tikslus.  
Viešųjų pirkimų procedūros rengiamos 
taip, kad jos atitiktų valstybių narių 
valdžios institucijų taikomą duomenų 
politiką.

Or. en

Pagrindimas

Geografinės ir erdvinės informacijos komponentas įtrauktas siekiant suderinti su 1 pakeitimu. 
Būtinybę laikytis valstybių narių politikos duomenų klausimu ir į ją atsižvelgti lemia 
proporcingumo principas. Bendrija turi veikti tik tuomet, kai tai būtina siekiant Bendrijos 
lygmeniu nustatytų tikslų. Bendrija nėra įgaliota spręsti, ar valstybių narių politika duomenų 
srityje yra priimtina.
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Pakeitimas 43
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai įmanoma, GMES tarnybos 
naudoja valstybių narių valdžios 
institucijų jau turimus duomenis. Naujų 
duomenų rinkimas dubliuojant jau 
esamus duomenis turėtų būti numatytas 
tik tuomet, kai turimi duomenys 
netinkami naudojimui arba neįmanoma 
jų pagerinti arba papildyti.

Or. de

Pagrindimas

Kiek įmanoma, reikia vengti duomenų dubliavimo siekiant užtikrinti, kad GMES programai 
skirtos lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Be to, tai leidžia užtikrinti bendrą sąveiką su 
valstybėse narėse jau atliktu darbu.

Pakeitimas 44
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Duomenų sertifikavimas

1. GMES duomenys yra sertifikuojami 
Europos Komisijos. 

2. Vykdant GMES programą, 
sertifikavimas yra proceso, kuris 
duomenų vartotojui turi užtikrinti, kad 
duomenys yra autentiški ir vientisi, 
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rezultatas.

3. Europos Komisija, vadovaudamasi 11 
straipsnio 2 dalyje apibrėžta procedūra, 
turi patvirtinti reikiamą sertifikavimo 
sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia apibrėžti domenų, renkamų pagal GMES programą, sertifikavimą. Sertifikavimo 
tikslas – užtikrinti duomenų autentiškumą ir vientisumą. Europos Komisija turi sukurti 
priemonę, kuri padėtų šį tikslą pasiekti.  

Pakeitimas 45
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) jūros stebėsenos paslaugos, 
sudarančios galimybę teikti informaciją 
apie jūrų it jūrų ekosistemų būklę. Šios 
paslaugos ypač naudingos jūrų saugumo 
ir jūrų išteklių apsaugos srityse, taip pat 
kovojant su klimato kaita;

Or. fr

Pagrindimas

Į pradinio GMES programos įgyvendinimo tikslų sąrašą reikia įtraukti su aplinkos stebėsenos 
bei atmosferos stebėsenos paslaugomis susijusius tikslus.  Atsižvelgiant į šių paslaugų tikslus, 
taip pat reikėtų nustatyti, kad nuo pat GMES programos įgyvendinimo pradžios, joms būtų 
teikiamas prioritetas. 
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Pakeitimas 46
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) atmosferos stebėsenos paslaugos, visų 
pirma, sudarančios galimybę kontroliuoti 
oro kokybę bei atmosferos cheminę sudėtį.

Or. fr

Pagrindimas

Į pradinio GMES programos įgyvendinimo tikslų sąrašą reikia įtraukti su aplinkos stebėsenos 
bei atmosferos stebėsenos paslaugomis susijusius tikslus.  Atsižvelgiant į šių paslaugų tikslus, 
taip pat reikėtų nustatyti, kad nuo pat GMES programos įgyvendinimo pradžios, joms būtų 
teikiamas prioritetas. 


