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Grozījums Nr. 16
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai ilgtspējīgi sasniegtu GMES mērķi, 
jākoordinē dažādo ar GMES darbību 
saistīto partneru darbības, atbilstīgi 
lietotāju pieprasījumam jāizvērš, 
jānostiprina un jāizmanto pakalpojumu un 
novērošanas jauda. GMES būs galvenais 
rīks, ko izmantos, lai atbalstītu bioloģisko 
daudzveidību, ekosistēmu novērošanu, 
mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos 
tām.

(4) Lai ilgtspējīgi sasniegtu GMES mērķi, 
jākoordinē dažādo ar GMES darbību 
saistīto partneru darbības, atbilstīgi 
lietotāju prasībām un pašreizējām 
vajadzībām jāizvērš, jānostiprina un 
jāizmanto pakalpojumu un novērošanas 
jauda. GMES būs galvenais rīks, ko 
izmantos, lai atbalstītu bioloģisko 
daudzveidību, ekosistēmu novērošanu, 
mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos 
tām.

Or. el

Grozījums Nr. 17
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Papildus izstrādes darbībām, ko finansē 
saistībā ar tematisko jomu kosmoss, kas 
ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), 
(turpmāk “Septītā pamatprogramma”), 
2011.–2013. gadā nepieciešama Kopienas 
rīcība, lai nodrošinātu turpinājumu 
sagatavošanās darbībām un nostiprinātu 
pastāvīgākus funkcionālus pakalpojumus 
jomās, kas ir svarīgas vides politikas 

(8) Papildus izstrādes darbībām, ko finansē 
saistībā ar tematisko jomu kosmoss, kas 
ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumā 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), 
(turpmāk “Septītā pamatprogramma”), 
2011.–2013. gadā nepieciešama Kopienas 
rīcība, lai nodrošinātu turpinājumu 
sagatavošanās darbībām un nostiprinātu 
pastāvīgākus funkcionālus pakalpojumus 
jomās, kas ir svarīgas vides politikas 
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pareizai izstrādei un īstenošanai, ieskaitot 
ātro reaģēšanu un zemes novērošanu.
Paralēli ārkārtas situāciju vadībai un 
zemes novērošanas pakalpojumam tiks 
tālāk izstrādāti jūras vides un gaisa vides
pakalpojumi, saņemot atbalstu no 
pētniecības un attīstības finansējuma 
saskaņā Septīto pamatprogrammu, ieskaitot 
pirmsfunkcionālās jaudas noteikšanu līdz 
2013. gadam.

pareizai izstrādei un īstenošanai, tostarp ne 
tikai reaģēšana ārkārtas situācijās un 
zemes novērošana, bet arī jūras vides un 
atmosfēras novērošanas pakalpojumi. Šie
pakalpojumi tiks tālāk izstrādāti, saņemot 
atbalstu no pētniecības un attīstības 
finansējuma saskaņā Septīto 
pamatprogrammu, ieskaitot 
pirmsfunkcionālās jaudas noteikšanu līdz 
2013. gadam.

Or. fr

Pamatojums

Pret visiem GMES pakalpojumiem ir jāizturas vienlīdzīgi. Jo īpaši ņemot vērā ārkārtas 
klimatiskos apstākļus, jūras vides un gaisa vides novērošanas pasākumu īstenošanai 
vajadzētu būt GMES programmas prioritāšu sarakstā. Konkrēti būtu jānodrošina 
finansējums privātajiem uzņēmumiem, kas piedalās attiecīgo pakalpojumu sniegšanā 
laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam.

Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai koordinētu Kopienas un tās 
dalībvalstu spējas labāk sagatavoties, 
reaģēt un atgūties no dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām, kas bieži vien 
nelabvēlīgi ietekmē vidi, nepieciešami 
funkcionāli pakalpojumi ārkārtas situāciju 
likvidēšanas un humānās reaģēšanas jomā.
Klimata pārmaiņu dēļ varētu būt vairāk 
ārkārtas situāciju, tāpēc, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, GMES būs ļoti liela 
nozīme. GMES pakalpojumiem tāpēc 
jānodrošina ģeotelpiskā informācija, 
atbalstot dažādās ātrajā un humanitārajā 
reaģēšanā iesaistītās personas.

(10) Lai nostiprinātu un koordinētu 
Kopienas un tās dalībvalstu spējas labāk 
sagatavoties, reaģēt un atgūties no dabas un 
cilvēka izraisītām katastrofām, kas bieži 
vien nelabvēlīgi ietekmē vidi, nepieciešami 
funkcionāli pakalpojumi ārkārtas situāciju 
likvidēšanas un humānās palīdzības jomā.
Klimata pārmaiņu dēļ varētu būt vairāk 
ārkārtas situāciju, tāpēc, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām, GMES būs ļoti liela 
nozīme. GMES pakalpojumiem tāpēc 
jānodrošina ģeotelpiskā informācija, 
atbalstot dažādas ārkārtas un humānās 
palīdzības sniegšanā iesaistītās personas.

Or. el
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Grozījums Nr. 19
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) To funkcionālo pakalpojumu 
sniegšana, ko finansē saskaņā ar šo regulu, 
ir atkarīga no piekļuves datiem, ko vāc, 
izmantojot kosmosa infrastruktūru un 
gaisā, jūrā un uz zemes izvietotas iekārtas 
(in situ infrastruktūru), un izpētes 
programmas. Tāpēc jānodrošina, lai šie dati 
būtu pieejami, un vajadzības gadījumā 
jāatbalsta, lai papildus Kopienas un valstu 
darbībām vāktu in situ datus. Tas ir īpaši 
svarīgi, ja prasība vākt šādus datus nav 
noteikta Kopienas vai valsts tiesību aktos.
Visbeidzot jānodrošina nepārtraukta 
vajadzīgās in situ un kosmosa 
infrastruktūras pieejamība, ieskaitot 
kosmosa infrastruktūru, ko īpaši izstrādā 
GMES vajadzībām Eiropas Kosmosa 
aģentūras GMES kosmosa komponentes 
programmā (Sentinel misijas). Pirmo 
satelītu Sentinel sākotnējās darbības posms 
sāksies 2011. gadā.

(12) To funkcionālo pakalpojumu 
sniegšana, ko finansē saskaņā ar šo regulu, 
ir atkarīga no piekļuves datiem, ko vāc, 
izmantojot kosmosa infrastruktūru un 
gaisā, jūrā un uz zemes izvietotas iekārtas 
(in situ infrastruktūru), un izpētes 
programmas. Tāpēc jānodrošina, lai šie dati 
būtu pieejami, ar noteikumu, ka tiek 
ievēroti kofidencialitātes noteikumi 
attiecībā uz komerciāli un valstiski 
slepenu informāciju, un vajadzības 
gadījumā jāatbalsta, lai papildus Kopienas 
un valstu darbībām vāktu in situ datus Tas 
ir īpaši svarīgi, ja prasība vākt šādus datus 
nav noteikta Kopienas vai valsts tiesību 
aktos. Visbeidzot jānodrošina nepārtraukta 
vajadzīgās in situ un kosmosa 
infrastruktūras pieejamība, ieskaitot 
kosmosa infrastruktūru, ko īpaši izstrādā 
GMES vajadzībām Eiropas Kosmosa 
aģentūras GMES kosmosa komponentes 
programmā (Sentinel misijas). Pirmo 
satelītu Sentinel sākotnējās darbības posms 
sāksies 2011. gadā.

Or. el

Grozījums Nr. 20
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānosaka visa GMES sākotnējās (16) Jānosaka visa GMES sākotnējās 



PE431.026v01-00 6/21 AM\799616LV.doc

LV

darbības laika finansējums 107 miljonu 
euro apmērā, kas nozīmē, kura lietota 
37. pantā Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas — Iestāžu 2006. gada 17. maija 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību, ir galvenā atsauce.
Paredzēts, ka šo finansējumu papildinās 
43 miljoni euro no Septītās 
pamatprogrammas kosmosa tematiskās 
jomas pētniecības darbībām, kas papildina 
GMES sākotnējās darbības.

darbības laika finansējums 317 miljonu 
euro apmērā, kas nozīmē, kura lietota 
37. pantā Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas — Iestāžu 2006. gada 17. maija 
nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu 
finanšu pārvaldību, ir galvenā atsauce.
Paredzēts, ka šo finansējumu papildinās 
43 miljoni euro no Septītās 
pamatprogrammas kosmosa tematiskās 
jomas pētniecības darbībām, kas papildina 
GMES sākotnējās darbības.

Or. de

Pamatojums

Vairāki eksperti, kuru pienākums ir izpētīt GMES, uzskata par nepietiekamu Komisijas 
priekšlikumā paredzēto finansējumu, lai uzsāktu Zemes novērošanas programmas 2011.–
2013. g. darbības posmu. Tūlītēja šā finansējuma apjoma palielināšana palīdzētu racionāli 
izmantot iekasētos nodokļus, jo turpmākie ieguldījumi, kas būs nešaubīgi nepieciešami, 
paaugstinās izmaksas.

Grozījums Nr. 21
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un atklāti pieejamiem. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un brīvi pieejamiem visām Eiropas 
Savienībā dzīvojošām fiziskām un tajā 
reģistrētām juridiskām personām. Tas ir 
vajadzīgs, lai veicinātu to, ka zemes 
novērošanas datus un informāciju lieto un 
ar tiem dalās saskaņā ar SEIS, INSPIRE un 
Zemes novērošanas sistēmu globālās 
sistēmas (GEOSS) principiem un lai 
veicinātu Zemes novērošanas 
pakalpojumu tirgus Eiropā un jo īpaši —
pakārtotās nozares, tādējādi nodrošinot 
izaugsmi un nodarbinātību.

Or. de
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Pamatojums

Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem jābūt brīvai piekļuvei informācijai. Parasti 
trešo valstu piekļuvei ir jābalstās uz savstarpīguma principu. Tomēr tas nedrīkst kaitēt 
noteiktu valstu un reģionu iespējām pilnā apjomā brīvi piekļūt citām Eiropas Savienības 
politikas, piemēram, attīstības un klimata pārmaiņu jomām.

Grozījums Nr. 22
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un atklāti pieejamiem. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un atklāti pieejamiem ar noteikumu, ka 
tiek ievēroti kofidencialitātes noteikumi 
attiecībā uz komerciāli un valstiski 
slepenu informāciju. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.

Or. el

Grozījums Nr. 23
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un atklāti pieejamiem. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.

(18) GMES pakalpojumiem jābūt pilnībā 
un brīvi pieejamiem. Tas ir vajadzīgs, lai 
veicinātu to, ka zemes novērošanas datus 
un informāciju lieto un ar tiem dalās 
saskaņā ar SEIS, INSPIRE un Zemes 
novērošanas sistēmu globālās sistēmas 
(GEOSS) principiem.
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Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt brīvas pieejamības principu GMES datiem. Šis princips saglabā atklātu 
jautājumu par datu piejamību bez maksas vai par maksu noteiktām lietotāju kategorijām. Šo 
jautājumu varētu turpmāk atrisināt, ņemot vērā, piemēram, ģeogrāfiskus kritērijus, 
savstarpīguma principu vai tirgus attīstību. Ir svarīgi pārmērīgi neierobežot datu pieejamību, 
lai nekavētu pakārtotā GMES tirgus attīstību.

Grozījums Nr. 24
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) GMES pakalpojumu izmantošanas 
procesā bez maksas un publiski sniegtā 
informācija un dati nedrīkstētu kaitēt jau 
esošu vai pašlaik dibināmu uzņēmumu 
uzņēmējdarbības modeļiem.

Or. de

Pamatojums

Viens no šīs regulas mērķiem ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un atbalstīt tos, 
nevis apgrūtināt to darbību.

Grozījums Nr. 25
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ārkārtas situāciju vadība; – ārkārtas situāciju vadība un atbalsts 
pētniecībai un glābšanas darbiem;

Or. el
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Grozījums Nr. 26
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jūras vides novērošana; – jūras vides novērošana, kuģošanas 
uzraudzība un jūras robežu kontrole;

Or. el

Grozījums Nr. 27
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ģeotelpiskās atsauces komponente, 
kas nodrošina GMES datu atbilsmi 
dalībvalstu telpiskajiem atsauces datiem 
un Eiropas telpisko datu infrastuktūrai, 
kas ieviesta ar INSPIRE Direktīvu 
(2007/2/EK).

Or. en

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 28
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a) jūras vides novērošanas pakalpojumi;

Or. fr

Pamatojums

Jūras vides un atmosfēras novērošanas pakalpojumi ir jāiekļauj GMES programmas  
darbības jomu sarakstā, tiklīdz tā sāk darboties. Šie pakalpojumi ļaus īstenot mērķus, kas 
prasa nekavējošu rīcību, piemēram, cīņa pret klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 29
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b) gaisa vides novērošanas pakalpojumi;

Or. fr

Pamatojums

Jūras vides un atmosfēras novērošanas pakalpojumi ir jāiekļauj GMES programmas  
darbības jomu sarakstā, tiklīdz tā sāk darboties. Šie pakalpojumi ļaus īstenot mērķus, kas 
prasa nekavējošu rīcību, piemēram, cīņa pret klimata pārmaiņām.
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Grozījums Nr. 30
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
 3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a GMES pakalpojumiem  cik vien 
iespējams izmanto esošos informācijas 
avotus, ko pārvalda dalībvalstu iestādes.  
Jaunu datu vākšana, kuri ievērojami 
dublējas ar pašreizējiem avotiem, ir 
paredzēta vienīgi tad, ja izrādās, ka 
pašreizējo datu kopums ir nepietiekams, 
un ja nav nekādas iespējas šos datus 
uzlabot.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 31
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pārvalda līdzekļus, kas 
piešķirti darbībām, uz kurām attiecas šī 

2. Komisija pārvalda līdzekļus, kas 
piešķirti darbībām, uz kurām attiecas šī 
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regula, saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 (turpmāk “Finanšu regula”) 
un nodrošina GMES programmas 
komplementaritāti un saderību ar citām 
attiecīgajām Kopienas politikas jomām, 
instrumentiem un rīcību, jo īpaši tiem, kas 
saistīti ar konkurētspēju un inovāciju, 
kohēzijas, pētniecības, transporta 
programmām, Eiropas globālo navigācijas 
satelītsistēmu (GNSS) programmām, 
personas datu aizsardzību, 
Direktīvu 2007/2/EK (INSPIRE), kopīgo 
vides informācijas sistēmu (SEIS) un 
Kopienas darbībām ātrās reaģēšanas jomā.

regula, saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 (turpmāk “Finanšu regula”) 
un nodrošina GMES programmas 
papildināmību un saderību ar citām 
attiecīgajām Kopienas politikas jomām, 
instrumentiem un rīcību, jo īpaši tiem, kas 
saistīti ar konkurētspēju un inovāciju, 
kohēzijas, pētniecības, transporta 
programmām, Eiropas globālo navigācijas 
satelītsistēmu (GNSS) programmām, 
personas datu aizsardzību, 
Direktīvu 2007/2/EK (INSPIRE), kopīgo 
vides informācijas sistēmu (SEIS) un 
Kopienas darbībām, reaģējot ārkārtas 
situācijās. Komisijai palīdz Partneru 
padome, kurā ir visu attiecīgo pušu 
pārstāvji: kosmosā iegūto novērošanas 
datu, in situ novērošanas datu un 
ģeotelpisko atsauces datu lietotāji un 
sniedzēji.

Or. en

Pamatojums

GMES prasa pielikt pūles sadarbības jomā vairākām iesaistītajām pusēm, kurām jābūt 
iespējām paust viedokli un bažas pārējo pušu klātbūtnē.  Precīzu Partneru padomes formu 
var noteikt ar Komisijas institucionālām pilnvarām, un šī padome var būt GMES
Konsultatīvās padomes tiesību pārņēmēja, kā to paredz arī Padomes prezidentūra. 

Grozījums Nr. 32
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas Komisijai palīdz Partneru 
padome.
Partneru padome ir privileģēta sadarbības 
struktūra starp dalībvalstīm, kuras 
piedalās GMES ar infrastruktūru, un 
Eiropas Komisiju. Tā papildina 11. pantā 
minētās GMES komitejas funkcijas un 
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nodrošina GMES programmas 
saskaņotību kopumā.
Citus kompetentus dalībniekus var 
uzaicināt piedalīties Partneru padomes 
darbā kā novērotājus. 
Partneru padomei ir šādi uzdevumi:
– izpētīt GMES vispārējās sistēmas 
attīstību;
– ņemt vērā partneru ieguldījumu savu 
datu, produktu vai infrastruktūru 
nodrošināšanā.
Šos pienākumus var paplašināt atkarībā 
no GMES programmas attīstības.
Partneru padome pieņem savu 
reglamentu.   

Or. fr

Pamatojums

GMES komitejas, kas paredzēta 11. pantā, funkcijas ir ierobežotas un attiecas uz GIO
budžeta izpildi. Ir jāizveido pastāvīgs sadarbības forums starp Komisiju un dalībvalstīm un ne 
tikai. GMES veiksmīga darbība ir atkarīga no skaidra pārvaldības veida un labas sadarbības 
starp visām iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 33
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai nepieļautu dublēšanos, GMES 
pakalpojumos vispirms izmanto jau esošos 
valsts struktūru pārvaldītos informācijas 
avotus, ja tie ir piemēroti.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu pareizu GMES budžeta pārvaldību, ir jāizvairās no jebkādas informācijas 
dublēšanās un jāpiešķir prioritāte jau esošajai informācijai valsts līmenī. GMES programmā 
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ir jāņem vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. GMES ir jāpapildina jau esošie 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 34
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas īstenošanai piešķirtais 
finansējums ir 107 miljoni euro.

1. Šīs regulas īstenošanai piešķirtais 
finansējums ir 317 miljoni euro.

Or. de

Pamatojums

Vairāki eksperti, kuru pienākums ir izpētīt GMES, uzskata par nepietiekamu Komisijas 
priekšlikumā paredzēto finansējumu, lai uzsāktu Zemes novērošanas programmas 2011.–
2013. g. darbības posmu. Tūlītēja šā finansējuma apjoma palielināšana palīdzētu racionāli 
izmantot iekasētos nodokļus, jo turpmākie ieguldījumi, kas būs nešaubīgi nepieciešami, 
paaugstinās izmaksas.

Grozījums Nr. 35
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
attiecīgus drošības ierobežojumus;

b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu bez maksas pilnībā un atklāti 
pieejami, ievērojot attiecīgus drošības 
ierobežojumus;

Or. ro

Pamatojums

Ir jāpanāk, lai informācija, ko ieguvuši GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri savākti, 
izmantojot GMES infrastruktūru, būtu bez maksas pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
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attiecīgus drošības ierobežojumus;

Grozījums Nr. 36
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
attiecīgus drošības ierobežojumus;

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami visām ES 
dzīvojošām fiziskām un tajā reģistrētām 
juridiskām personām. Trešo valstu un 
starptautisko organizāciju fizisko un 
juridisko personu piekļuve GMES 
sniegtajai informācijai principā būtu 
jānodrošina saskaņā ar savstarpīguma 
principu un ievērojot attiecīgus 
starptautiskos nolīgumus;

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem jābūt brīvai piekļuvei informācijai. Trešo 
valstu piekļuve principā būtu jānodrošina saskaņā ar savstarpīguma principu. Tomēr tas 
nedrīkst kaitēt valstu un reģionu iespējām pilnā apjomā piekļūt citām Eiropas Savienības 
politikas (piemēram, attīstības un klimata pārmaiņu) jomām.

Grozījums Nr. 37
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un brīvi pieejami, ievērojot 
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attiecīgus drošības ierobežojumus; attiecīgus drošības ierobežojumus;

Or. fr

Pamatojums

Brīvas pieejamības principam ir jānodrošina, ka GMES dati ir pieejami bez maksas vai par 
maksu. Šim principam ir jāļauj šajā posmā neierobežot GMES programmai pieeju GMES 
datiem. GMES programmai ir jāspēj īstenot visas iespējas, jo īpaši attiecībā uz pakārtoto 
GMES tirgu.

Grozījums Nr. 38
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
attiecīgus drošības ierobežojumus;

(b) panākt, lai informācija, ko ieguvuši 
GMES pakalpojumu sniedzēji, un dati, kuri 
savākti, izmantojot GMES infrastruktūru, 
būtu pilnībā un atklāti pieejami, ievērojot 
attiecīgus ierobežojumus, kas skar 
slepenas valsts nozares, piemēram, 
drošību;

Or. el

Grozījums Nr. 39
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nodrošināt datu sertifikāciju 8.a 
panta nozīmē;

Or. fr
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Pamatojums

Sertifikācija ir noteikta jaunajā 8.a pantā (skatīt grozījumu Nr. 44). Tai ir jāļauj datu 
lietotājiem saņemt garantiju, ka dati ir autentiski un pilnīgi. Sertifikācija ir jāveic, lai ievērotu 
līdzsvaru starp tiesībām, kas izriet no juridiskās vērtības, kuru tā piešķir datiem, un vajadzīgo 
elastīgumu, lai neradītu Komisijai pārāk ievērojamu juridisko un finanšu risku.

Grozījums Nr. 40
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt GMES datu un informācijas 
sniegšanas ilgtspēju;

(d) veicināt GMES datu un informācijas 
sniegšanas ilgtspēju un nepārtrauktību;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāizvairās no jebkādiem datu piegādes pārtraukumiem. Nepārtrauktības princips jo īpaši 
ļauj nodrošināt lietotājiem un ieguldītājiem GMES pakārtotajā tirgū GMES programmas 
nepārtrauktību.

Grozījums Nr. 41
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pētniecisko sabiedrību. (e) atbalstīt Eiropas pētniecības, 
jauninājumu un tehnoloģiju nozares 
pārstāvjus.

Or. el
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Grozījums Nr. 42
Giles Chichester

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno GMES datu un 
informēšanas politikas mērķus, ciktāl tie 
saistīti ar pakalpojumu komponenti, 
kosmosa komponenti un in situ 
komponenti, jo īpaši nodrošinot, lai 
dotāciju līgumi, iepirkumu līgumi un 
deleģēšanas līgumi, ko noslēdz ar GMES 
pakalpojumu sniedzējiem, GMES 
infrastruktūras operatoriem un datu 
sniedzējiem atbilstu 1. punktā minētajiem 
mērķiem.

2. Komisija īsteno GMES datu un 
informēšanas politikas mērķus, ciktāl tie 
saistīti ar pakalpojumu komponenti, 
kosmosa komponenti, in situ komponenti 
un ģeotelpiskās atsauces komponenti, jo 
īpaši nodrošinot, lai dotāciju līgumi, 
iepirkumu līgumi un deleģēšanas līgumi, 
ko noslēdz ar GMES pakalpojumu 
sniedzējiem, GMES infrastruktūras 
operatoriem un datu sniedzējiem atbilstu 
1. punktā minētajiem mērķiem.  Izsoles 
uzaicinājuma procedūras ir izstrādātas tā, 
lai tās atbilstu politikas virzieniem, ko 
dalībvalstu iestādes piemēro datu jomā.

Or. en

Pamatojums

Ģeotelpiskās atsauces komponente ir iekļauta, lai nodrošinātu atbilsmi grozījumam Nr. 1.
Vajadzība ievērot un ņemt vērā dalībvalstu īstenotos politikas virzienus datu jomā izriet no 
proporcionalitātes principa. Kopienai nav jāiejaucas, ja tas nav nepieciešams, lai īstenotu 
Kopienas līmenī noteiktos mērķus.  Kopienas pilnvaras tostarp neparedz pieņemt lēmumus 
attiecībā uz dalībvalstu īstenoto politikas virzienu pieļaujamību datu jomā.

Grozījums Nr. 43
Norbert Glante

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Cik vien iespējams GMES 
pakalpojumos izmanto jau pieejamos 
dalībvalstu iestāžu datus. Jaunu datu 
izstrāde, kuri dublējas ar jau esošajiem 
datiem, ir paredzēta vienīgi tad, ja 
pieejamie dati nav izmantojami vai arī tos 
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nav iespējams ne uzlabot, ne papildināt.

Or. de

Pamatojums

Cik vien iespējams ir jāizvairās no datu dublēšanās, lai nodrošinātu GMES piešķirto līdzekļu 
efektīvu izmantojumu. Turklāt tas ļauj nodrošināt sinerģiju ar dalībvalstīs jau paveikto darbu.

Grozījums Nr. 44
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Datu sertifikācija

1. GMES datus sertificē Eiropas Komisija.

2. Sertifikācija atbilstīgi GMES 
programmai nodrošina procesu, kas 
garantē datu lietotājiem, ka šie dati ir 
autentiski un pilnīgi.

3. Eiropas Komisijai ir jāpieņem 
vajadzīgā sertifikācijas sistēma saskaņā 
11. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka datu sertifikācija atbilstīgi GMES programmai. Sertifikācijas pamatā ir mērķis 
nodrošināt datu pilnīgumu un autentiskumu. Turklāt Eiropas Komisijas pienākums būs ieviest 
instrumentu, lai īstenotu šo mērķi.  
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Grozījums Nr. 45
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Jūras vides novērošanas pakalpojumi 
ļauj sniegt informāciju par jūru un to 
ekosistēmu stāvokli. Šie pakalpojumi ir 
īpaši noderīgi kuģošanas drošības un 
jūras resursu aizsardzības jomā, kā arī 
saistībā ar cīņu pret klimata pārmaiņām.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar GMES programmas sākotnējo īstenošanu ir jāpievieno to sasniedzamo mērķu 
saraksts, kuri attiecas uz jūras vides un atmosfēras novērošanu.  Ne tikai jāņem vērā ar šiem 
pakalpojumiem īstenotie mērķi, bet tiem ir arī jābūt GMES programmas prioritātei, uzsākot 
tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 46
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
pielikums – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) atmosfēras novērošanas pakalpojumi 
jo īpaši ļauj kontrolēt gaisa kvalitāti, kā 
arī atmosfēras ķīmisko sastāvu.

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar GMES programmas sākotnējo īstenošanu ir jāpievieno to sasniedzamo mērķu 
saraksts, kuri attiecas uz jūras vides un atmosfēras novērošanu.  Ne tikai jāņem vērā ar šiem 
pakalpojumiem īstenotie mērķi, bet tiem ir arī jābūt GMES programmas prioritātei, uzsākot 
tās īstenošanu.
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