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Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de GMES-doelstelling op een 
duurzame basis te verwezenlijken, moeten 
de activiteiten van de diverse bij GMES 
betrokken partners worden gecoördineerd 
en moeten diensten en observatiecapaciteit 
die aan de gebruikersbehoeften
beantwoorden, worden ontwikkeld, 
opgezet en geëxploiteerd. GMES zal een 
essentieel hulpmiddel zijn ten behoeve van 
biodiversiteit, ecosysteemmonitoring en 
aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering.

(4) Om de GMES-doelstelling op een 
duurzame basis te verwezenlijken, moeten 
de activiteiten van de diverse bij GMES 
betrokken partners worden gecoördineerd 
en moeten diensten en observatiecapaciteit 
die aan de eisen van de gebruikers en aan 
de hedendaagse behoeften beantwoorden, 
worden ontwikkeld, opgezet en 
geëxploiteerd. GMES zal een essentieel 
hulpmiddel zijn ten behoeve van 
biodiversiteit, ecosysteemmonitoring en 
aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering.

Or. el

Amendement 17
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Naast de ontwikkelingsactiviteiten die 
worden gefinancierd in het kader van het 
thematisch gebied ruimtevaart dat is 
opgenomen in Besluit nr. 1982/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 betreffende het 
zevende kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
(hierna "het zevende kaderprogramma") is 
in de periode 2011-2013 communautaire 
actie vereist om voor continuïteit met de 
voorbereidende acties te zorgen en om 

(8) Naast de ontwikkelingsactiviteiten die 
worden gefinancierd in het kader van het 
thematisch gebied ruimtevaart dat is 
opgenomen in Besluit nr. 1982/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 betreffende het 
zevende kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
(hierna "het zevende kaderprogramma") is 
in de periode 2011-2013 communautaire 
actie vereist om voor continuïteit met de 
voorbereidende acties te zorgen en om 
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operationele diensten op een meer 
permanente basis op te zetten op gebieden 
die uit technisch oogpunt voldoende 
volgroeid zijn en die potentieel geschikt 
zijn voor de ontwikkeling van 
downstreamdiensten, met inbegrip van 
rampenbestrijding en landmonitoring. 
Naast de rampenbeheers- en 
landmonitoringdiensten zullen zee- en 
luchtdiensten verder worden ontwikkeld 
en gefinancierd met middelen uit het 
zevende kaderprogramma en zal tevens 
vóór 2013 een preoperationele capaciteit 
worden verwezenlijkt.

operationele diensten op een meer 
permanente basis op te zetten op gebieden 
die uit technisch oogpunt voldoende 
volgroeid zijn en die potentieel geschikt 
zijn voor de ontwikkeling van 
downstreamdiensten, met inbegrip van niet 
enkel rampenbestrijding en 
landmonitoring, maar eveneens diensten 
voor monitoring van het mariene milieu 
en voor luchtmonitoring. Deze diensten
zullen verder worden ontwikkeld en 
gefinancierd met middelen uit het zevende 
kaderprogramma, en er zal tevens vóór 
2013 een preoperationele capaciteit worden 
verwezenlijkt.

Or. fr

Motivering

Alle GMES-diensten moeten op een billijke manier worden behandeld. Het opzetten van 
diensten voor monitoring van het mariene milieu en voor luchtmonitoring zou, gelet op met 
name de klimaatverandering, moeten worden opgenomen in de lijst met prioriteiten van het 
GMES-programma. Er moet met name voor worden gezorgd dat de financiering van privé-
entiteiten die betrokken zijn bij deze diensten kan worden gewaarborgd voor de periode 2011-
2013.

Amendement 18
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Operationele diensten op het gebied 
van de bestrijding van rampen en 
humanitaire catastrofen zijn nodig om de 
bestaande capaciteit van de Gemeenschap 
en haar lidstaten te coördineren, zodat zij 
beter voorbereid zijn en beter kunnen 
reageren op en herstellen van natuurlijke 
en door de mens veroorzaakte catastrofen, 
die vaak ook schadelijke milieugevolgen 
hebben. Aangezien klimaatverandering tot 
meer rampen kan leiden, zal GMES 

(10) Operationele diensten op het gebied 
van de bestrijding van rampen en 
humanitaire catastrofen zijn nodig om de 
bestaande capaciteit van de Gemeenschap 
en haar lidstaten tot stand te brengen en te 
coördineren, zodat zij beter voorbereid zijn 
en beter kunnen reageren op en herstellen 
van natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte catastrofen, die vaak ook 
schadelijke milieugevolgen hebben.
Aangezien klimaatverandering tot meer 
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essentieel zijn voor aanpassing aan de 
klimaatverandering. GMES-diensten 
moeten daarom geospatiale informatie 
verstrekken om diverse actoren bij de 
bestrijding van rampen en humanitaire 
catastrofen te helpen.

rampen kan leiden, zal GMES essentieel 
zijn voor aanpassing aan de 
klimaatverandering. GMES-diensten 
moeten daarom geospatiale informatie 
verstrekken om diverse actoren bij de 
bestrijding van rampen en humanitaire 
catastrofen te helpen.

Or. el

Amendement 19
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De levering van operationele diensten 
die in het kader van deze verordening 
worden gefinancierd is afhankelijk van de 
toegang tot gegevens die worden 
verzameld door middel van ruimte-
infrastructuur en lucht-, zee- en 
grondfaciliteiten ("in-situ-infrastructuur") 
en onderzoekprogramma's. De toegang tot 
dergelijke gegevens moet derhalve worden 
gegarandeerd en indien nodig moet de 
verzameling van in-situgegevens ter 
aanvulling van communautaire en 
nationale activiteiten worden ondersteund.
Dit is vooral van belang wanneer een 
dergelijke verzameling van gegevens 
krachtens de communautaire of nationale 
wetgeving niet vereist is. Ten slotte moet 
worden gegarandeerd dat de benodigde in-
situ- en ruimte-infrastructuur voor de 
verzameling van gegevens continu 
beschikbaar is, met inbegrip van ruimte-
infrastructuur die specifiek voor GMES in 
het kader van het GMES-
ruimtecomponentprogramma van het ESA 
(de Sentinel-missies) is ontwikkeld. De 
eerste Sentinels zullen in 2011 de initiële 
operationele fase ingaan.

(12) De levering van operationele diensten 
die in het kader van deze verordening 
worden gefinancierd is afhankelijk van de 
toegang tot gegevens die worden 
verzameld door middel van ruimte-
infrastructuur en lucht-, zee- en 
grondfaciliteiten ("in-situ-infrastructuur") 
en onderzoekprogramma's. De toegang tot 
dergelijke gegevens moet derhalve worden 
gegarandeerd, op voorwaarde dat de regels 
inzake vertrouwelijkheid worden 
nageleefd met betrekking tot commercieel 
of nationaal gevoelige informatie, en 
indien nodig moet de verzameling van in-
situgegevens ter aanvulling van 
communautaire en nationale activiteiten 
worden ondersteund. Dit is vooral van 
belang wanneer een dergelijke verzameling 
van gegevens krachtens de communautaire 
of nationale wetgeving niet vereist is. Ten 
slotte moet worden gegarandeerd dat de 
benodigde in-situ- en ruimte-infrastructuur 
voor de verzameling van gegevens continu 
beschikbaar is, met inbegrip van ruimte-
infrastructuur die specifiek voor GMES in 
het kader van het GMES-
ruimtecomponentprogramma van het ESA 
(de Sentinel-missies) is ontwikkeld. De 
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eerste Sentinels zullen in 2011 de initiële 
operationele fase ingaan.

Or. el

Amendement 20
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moet voor de gehele duur van de 
initiële operationele GMES-diensten een 
financieel kader ten bedrage van 107 
miljoen euro worden gecreëerd, dat het 
voornaamste referentiepunt vormt in de zin 
van punt 37 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer. Het is de bedoeling dat dit 
financieel kader wordt aangevuld met een 
bedrag van 43 miljoen euro uit het 
thematisch gebied ruimtevaart van het 
zevende kaderprogramma voor 
onderzoekacties die initiële operationele 
GMES-diensten ondersteunen.

(16) Er moet voor de gehele duur van de 
initiële operationele GMES-diensten een 
financieel kader ten bedrage van 317 
miljoen euro worden gecreëerd, dat het 
voornaamste referentiepunt vormt in de zin 
van punt 37 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer. Het is de bedoeling dat dit 
financieel kader wordt aangevuld met een 
bedrag van 43 miljoen euro uit het 
thematisch gebied ruimtevaart van het 
zevende kaderprogramma voor 
onderzoekacties die initiële operationele 
GMES-diensten ondersteunen.

Or. de

Motivering

Verschillende deskundigen belast met het onderzoeken van het GMES zijn van mening dat de 
financiële toewijzing die werd voorzien door de Commissie in haar voorstel voor de lancering 
van de operationele fase van het programma voor aardobservatie voor de periode 2011-2013 
ontoereikend is. Indien de financiering meteen wordt verhoogd, wordt het geld van de 
belastingbetaler op een rationele manier gebruikt, aangezien latere investeringen (die in 
ieder geval nodig zullen zijn) hogere kosten met zich zouden meebrengen.
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Amendement 21
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn. Dit is noodzakelijk 
om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn voor natuurlijke en 
rechtspersonen met woon- of 
vestigingsplaats in de Europese Unie. Dit 
is noodzakelijk om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems), en om de 
aardobservatiemarkten in Europa, en 
meer bepaald de downstreamsector, te 
versterken, om zo de groei en het 
scheppen van werkgelegenheid te 
bevorderen.

Or. de

Motivering

EU-burgers en -bedrijven moeten volledige toegang tot informatie hebben. Voor de toegang 
van derde landen moet, als algemene regel, het wederkerigheidsbeginsel gelden. Hierbij mag 
geen afbreuk worden gedaan aan de mogelijkheid landen en regio's volledige toegang te 
waarborgen tot andere beleidsterreinen van de EU zoals ontwikkeling, klimaatverandering, 
enz.

Amendement 22
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn. Dit is noodzakelijk 
om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn, op voorwaarde dat 
de regels inzake vertrouwelijkheid worden 
nageleefd met betrekking tot commercieel 
of nationaal gevoelige informatie. Dit is 
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overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

noodzakelijk om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

Or. el

Amendement 23
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn. Dit is noodzakelijk 
om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
vrij toegankelijk zijn. Dit is noodzakelijk 
om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

Or. fr

Motivering

Het is van wezenlijk belang om het beginsel van vrije toegang tot de GMES-gegevens op te 
nemen. Met dit beginsel wordt in het midden gelaten of de gegevens gratis beschikbaar zijn, 
en of bepaalde categorieën gebruikers enkel tegen vergoeding toegang hebben. Over deze 
kwestie kan later een besluit worden genomen, bijvoorbeeld rekening houdend met 
geografische criteria, een wederkerigheidsbeginsel of met de ontwikkeling van de markt. Het 
is belangrijk om de toegang tot de gegevens niet te veel te beperken, om de downstreammarkt 
van GMES niet af te remmen.



AM\799616NL.doc 9/23 PE431.026v01-00

NL

Amendement 24
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De informatie en gegevens die 
gratis en open worden verstrekt in het 
kader van de GMES-diensten mogen de 
bedrijfsmodellen van de bestaande 
ondernemingen of van de ondernemingen 
in oprichting niet in gevaar brengen.

Or. de

Motivering

Deze verordening heeft onder meer tot doel kleine en middelgrote ondernemingen te steunen 
en te stimuleren, en niet hun werkzaamheden moeilijker te maken.

Amendement 25
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– rampenbeheer; – rampenbeheer en ondersteuning bij 
opsporings- en reddingsacties;

Or. el

Amendement 26
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– monitoring van het mariene milieu; – monitoring van het mariene milieu, 
toezicht op de scheepvaart en controle van 
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de zeegrenzen;

Or. el

Amendement 27
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een geospatiale 
referentiecomponent die zorgt voor 
samenhang van de GMES-gegevens met 
de referentiegegevens van de lidstaten en 
met de Europese infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie, die is opgezet in 
het kader van Richtlijn 2007/2/EG 
(Inspire).

Or. en

Motivering

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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Amendement 28
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) diensten voor monitoring van het 
mariene milieu;

Or. fr

Motivering

De diensten voor monitoring van het mariene milieu en voor luchtmonitoring zouden vanaf de 
initiële uitvoering moeten worden opgenomen in de lijst met actieterreinen van het GMES-
programma. Deze diensten zullen het mogelijk maken doelstellingen na te streven waarvoor 
dringende actie nodig is (zoals de bestrijding van de klimaatverandering).

Amendement 29
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) luchtmonitoringdiensten;

Or. fr

Motivering

De diensten voor monitoring van het mariene milieu en voor luchtmonitoring zouden vanaf de 
initiële uitvoering moeten worden opgenomen in de lijst met actieterreinen van het GMES-
programma. Deze diensten zullen het mogelijk maken doelstellingen na te streven waarvoor 
dringende actie nodig is (zoals de bestrijding van de klimaatverandering).
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Amendement 30
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De GMES-diensten maken zoveel 
mogelijk gebruik van de bestaande 
informatiebronnen die worden beheerd 
door de overheidsinstanties van de 
lidstaten. De verzameling van nieuwe 
gegevens waardoor bestaande bronnen op 
een significante manier worden 
gedupliceerd, wordt enkel overwogen 
wanneer is aangetoond dat de bestaande 
gegevensreeksen niet geschikt zijn en er 
geen aanvaardbare mogelijkheid bestaat 
om ze op te waarderen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 31
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie beheert de voor de 2. De Commissie beheert de voor de 
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activiteiten in het kader van deze 
verordening toegewezen middelen in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 (hierna "het 
Financieel Reglement") en zorgt voor 
complementariteit en samenhang van het 
GMES-programma met andere relevante 
communautaire beleidsgebieden, 
instrumenten en acties, met name op het 
gebied van concurrentievermogen en 
innovatie, cohesie, onderzoek, vervoer en 
concurrentie, de GNSS-programma's 
(European Global Navigation Satellite 
Systems), de bescherming van 
persoonsgegevens, Richtlijn 2007/2/EG 
(Inspire), het gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem (SEIS) en 
communautaire activiteiten op het gebied 
van rampenbestrijding.

activiteiten in het kader van deze 
verordening toegewezen middelen in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 (hierna "het 
Financieel Reglement") en zorgt voor 
complementariteit en samenhang van het 
GMES-programma met andere relevante 
communautaire beleidsgebieden, 
instrumenten en acties, met name op het 
gebied van concurrentievermogen en 
innovatie, cohesie, onderzoek, vervoer en 
concurrentie, de GNSS-programma's 
(European Global Navigation Satellite 
Systems), de bescherming van 
persoonsgegevens, Richtlijn 2007/2/EG 
(Inspire), het gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem (SEIS) en 
communautaire activiteiten op het gebied 
van rampenbestrijding. De Commissie 
wordt bijgestaan door een partnerraad 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle 
belanghebbenden: gebruikers en 
verstrekkers van in de ruimte verzamelde 
observatiegegevens, in-
situobservatiegegevens en geospatiale 
referentiegegevens.

Or. en

Motivering

GMES vereist een nauwe samenwerking van verschillende belanghebbenden, die allen hun 
meningen en bezorgdheden kenbaar moeten kunnen maken in het bijzijn van de anderen. De 
definitieve vorm van de partnerraad kan worden vastgelegd onder de institutionele 
bevoegdheid van de Commissie. Deze raad kan de opvolger zijn van de GMES-adviesraad, 
zoals wordt voorgesteld door het voorzitterschap van de Raad.

Amendement 32
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie wordt bijgestaan 
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door een partnerraad.
De partnerraad vormt het voornaamste 
forum voor overleg tussen de lidstaten die 
deelnemen aan GMES door middel van 
infrastructuur en de Commissie. Hij vult 
de bevoegdheden aan van het in artikel 11 
bedoelde GMES-comité en zorgt voor de 
algemene samenhang van het GMES-
programma. 
Andere bevoegde actoren kunnen worden 
gevraagd om als waarnemers deel te 
nemen aan de werkzaamheden van de 
partnerraad. 
De partnerraad heeft de volgende taken: 
- bestuderen van de ontwikkeling van het 
algemeen kader van GMES; 
- nota nemen van de bijdragen van de 
partners voor de terbeschikkingstelling 
van hun gegevens, producten of 
infrastructuur. 
De taken van de partnerraad kunnen 
worden uitgebreid in functie van de 
evolutie van het GMES-programma. 
De partnerraad stelt zijn reglement van 
orde vast.   

Or. fr

Motivering

De rol van het in artikel 11 van het voorstel voor een verordening bedoelde GMES-comité is 
beperkt tot de tenuitvoerlegging van de begroting voor de initiële operationele diensten van 
GMES. Er moet bijgevolg een permanent forum worden opgericht voor overleg tussen met 
name, maar niet alleen, de Commissie en de lidstaten. De goede werking van GMES is 
afhankelijk van een duidelijke beheersstructuur en van een goede samenwerking tussen alle 
betrokken actoren. 
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Amendement 33
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om dubbel werk te voorkomen, 
gebruiken de GMES-diensten in de eerste 
plaats reeds bestaande informatiebronnen 
die worden beheerd door de nationale 
organen, indien deze relevant zijn. 

Or. fr

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de GMES-begroting op een gezonde manier wordt beheerd, moet 
alle verdubbeling van informatie worden vermeden en moet voorrang worden gegeven aan 
informatie die reeds bestaat op nationaal niveau. Het GMES-programma moet voldoen aan 
de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. GMES moet complementair zijn met de 
reeds bestaande diensten.

Amendement 34
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening wordt een bedrag van 107 
miljoen euro toegewezen.

1. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening wordt een bedrag van 317 
miljoen euro toegewezen.

Or. de

Motivering

Verschillende deskundigen belast met het onderzoeken van het GMES zijn van mening dat de 
financiële toewijzing die werd voorzien door de Commissie in haar voorstel voor de lancering 
van de operationele fase van het programma voor aardobservatie voor de periode 2011-2013 
ontoereikend is. Indien de financiering meteen wordt verhoogd, wordt het geld van de 
belastingbetaler op een rationele manier gebruikt, aangezien latere investeringen (die in 
ieder geval nodig zullen zijn) hogere kosten met zich zouden meebrengen.
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Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

(b) volledige, kosteloze en open toegang 
bieden tot informatie die door GMES-
diensten wordt geproduceerd en tot 
gegevens die door middel van GMES-
infrastructuur worden verzameld, 
behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

Or. ro

Motivering

Er moet worden gezorgd voor volledige, kosteloze en open toegang tot informatie die door 
GMES-diensten wordt geproduceerd en tot gegevens die door middel van GMES-
infrastructuur worden verzameld, behoudens relevante veiligheidsbeperkingen.

Amendement 36
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, voor natuurlijke en 
rechtspersonen met woon- of 
vestigingsplaats in de Europese Unie. De 
toegang tot door GMES beschikbaar 
gestelde informatie voor natuurlijke en 
rechtspersonen uit derde landen en 
internationale organisaties moet, als 
algemene regel, volgens het 
wederkerigheidsbeginsel gebeuren, met 
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inachtneming van relevante 
internationale overeenkomsten;

Or. de

Motivering

EU-burgers en -bedrijven moeten volledige toegang tot informatie hebben. Voor de toegang 
van derde landen moet, als algemene regel, het wederkerigheidsbeginsel gelden. Hierbij mag 
geen afbreuk worden gedaan aan de mogelijkheid landen en regio's volledige toegang te 
waarborgen tot andere beleidsterreinen van de EU zoals ontwikkeling, klimaatverandering, 
enz.

Amendement 37
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

(b) volledige en vrije toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

Or. fr

Motivering

Het beginsel van vrije toegang tot GMES-gegevens moet worden gewaarborgd, ongeacht het 
feit of deze toegang gratis is of niet. Dit beginsel moet ervoor zorgen dat de toegang tot 
GMES-gegevens niet wordt beperkt in dit stadium. Het volledige potentieel van het GMES-
programma moet kunnen worden benut, met name met betrekking tot de downstreammarkt 
van GMES.
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Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
veiligheidsbeperkingen;

(b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante 
beperkingen met betrekking tot gevoelige 
sectoren van nationaal belang, zoals 
veiligheid;

Or. el

Amendement 39
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) zorgen voor de certificering van 
gegevens, als bedoeld in artikel 8 bis;

Or. fr

Motivering

De certificering van gegevens is vastgelegd in het nieuwe artikel 8 bis (zie amendement 44). 
Door deze certificering krijgen de gebruikers een garantie van de authenticiteit en integriteit 
van de gegevens. De certificering moet worden ingevoerd om de balans te bewaren tussen de 
rechten die voortvloeien uit de juridische waarde die aan de gegevens wordt verleend, en de 
flexibiliteit die nodig is om ervoor te zorgen dat de Commissie geen te grote juridische en 
financiële risico's loopt.
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Amendement 40
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bijdragen aan de duurzaamheid van de 
verstrekking van GMES-gegevens en -
informatie;

(d) bijdragen aan de duurzaamheid en de 
continuïteit van de verstrekking van 
GMES-gegevens en -informatie;

Or. fr

Motivering

Een onderbreking van de continuïteit van de gegevens moet absoluut worden vermeden. Door 
een continuïteitsbeginsel in te voeren wordt het met name mogelijk om de gebruikers en de 
investeerders op de downstreammarkt van GMES gerust te stellen wat de duurzaamheid van 
het GMES-programma betreft. 

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de Europese 
onderzoekgemeenschappen ondersteunen.

(e) de Europese onderzoek-, innovatie- en 
technologiegemeenschappen
ondersteunen.

Or. el

Amendement 42
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie verwezenlijkt de 
doelstellingen van het beleid inzake 

2. De Commissie verwezenlijkt de 
doelstellingen van het beleid inzake 
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GMES-gegevens en -informatie voor de 
dienstencomponent, de ruimtecomponent 
en de in-situcomponent, met name door 
ervoor te zorgen dat 
subsidieovereenkomsten, contracten voor 
overheidsopdrachten en 
delegatieovereenkomsten die worden 
gesloten met GMES-dienstverleners, 
exploitanten van GMES-infrastructuur en 
gegevensverstrekkers in overeenstemming 
zijn met de in lid 1 genoemde 
doelstellingen.

GMES-gegevens en -informatie voor de 
dienstencomponent, de ruimtecomponent, 
de in-situcomponent en de geospatiale 
referentiecomponent, met name door 
ervoor te zorgen dat 
subsidieovereenkomsten, contracten voor 
overheidsopdrachten en 
delegatieovereenkomsten die worden 
gesloten met GMES-dienstverleners, 
exploitanten van GMES-infrastructuur en 
gegevensverstrekkers in overeenstemming 
zijn met de in lid 1 genoemde 
doelstellingen. De 
aanbestedingprocedures worden zodanig 
opgesteld dat ze in overeenstemming zijn 
met het gegevensbeleid dat door de 
overheidsinstanties van de lidstaten wordt 
toegepast.

Or. en

Motivering

De geospatiale referentiecomponent wordt hier toegevoegd om te zorgen voor 
overeenstemming met amendement 1. De nood rekening te houden met het door de lidstaten 
gevoerde gegevensbeleid en dit te eerbiedigen vloeit voort uit het proportionaliteitsbeginsel. 
De Gemeenschap moet enkel maatregelen nemen die nodig zijn om de doelstellingen die zijn 
vastgelegd op communautair niveau te verwezenlijken. Het bepalen van de aanvaardbaarheid 
van het door de lidstaten gevoerde gegevensbeleid valt bijvoorbeeld niet onder de 
bevoegdheid van de Gemeenschap.

Amendement 43
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De GMES-diensten gebruiken 
zoveel mogelijk de gegevens die reeds 
beschikbaar zijn bij de overheidsinstanties 
van de lidstaten. De verzameling van 
nieuwe gegevens waardoor bestaande 
gegevens worden gedupliceerd, wordt 
enkel overwogen wanneer de bestaande 
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gegevens niet bruikbaar zijn of wanneer 
ze niet kunnen worden verbeterd of 
aangevuld.

Or. de

Motivering

De verdubbeling van gegevens moet zoveel mogelijk worden vermeden om ervoor te zorgen 
dat de GMES-financiering op een doeltreffende manier wordt aangewend. Hierdoor kan 
onder meer worden gezorgd voor synergie met de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd in 
de lidstaten.

Amendement 44
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Certificering van gegevens

1. De GMES-gegevens worden door de 
Commissie gecertificeerd. 

2. De certificering in het kader van het 
GMES-programma vloeit voort uit een 
proces dat de gebruikers van de gegevens 
een garantie van de authenticiteit en 
integriteit van deze gegevens kan bieden.

3. De Commissie moet het gepaste 
certificeringskader instellen in 
overeenstemming met de in artikel 11, 
lid 2, bedoelde procedure.

Or. fr

Motivering

De certificering van gegevens in het kader van het GMES-programma moet worden 
vastgelegd. Het doel hiervan is de integriteit en authenticiteit van de gegevens te kunnen 
waarborgen. Het is de taak van de Commissie om de maatregelen te nemen die nodig zijn om 
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deze doelstelling te bereiken.  

Amendement 45
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) de diensten voor monitoring van 
het mariene milieu laten toe informatie te 
verstrekken over de toestand van de zeeën 
en van de mariene ecosystemen. Deze 
diensten zijn met name nuttig op het 
gebied van de maritieme veiligheid en de 
bescherming van de mariene 
hulpbronnen, en eveneens in het kader 
van de bestrijding van de 
klimaatverandering;

Or. fr

Motivering

Zowel de doelstellingen met betrekking tot de diensten voor monitoring van het mariene 
milieu als de luchtmonitoringdiensten moeten worden opgenomen in de lijst met 
doelstellingen in het kader van de initiële operationele diensten van het GMES-programma.  
Gelet op de doelstellingen van deze diensten, moeten ze reeds vanaf het begin een prioriteit 
van het GMES-programma zijn. 

Amendement 46
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) de luchtmonitoringdiensten laten 
toe om met name de kwaliteit van de lucht 
te controleren, alsook de chemische 
samenstelling van de atmosfeer;

Or. fr
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Motivering

Zowel de doelstellingen met betrekking tot de diensten voor monitoring van het mariene 
milieu als de luchtmonitoringdiensten moeten worden opgenomen in de lijst met 
doelstellingen in het kader van de initiële operationele diensten van het GMES-programma.  
Gelet op de doelstellingen van deze diensten, moeten ze reeds vanaf het begin een prioriteit 
van het GMES-programma zijn. 


