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Alteração 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de alcançar este objectivo de 
forma sustentável, há que coordenar as 
actividades dos vários parceiros envolvidos 
no GMES, bem como desenvolver, 
estabelecer e operar uma capacidade de 
serviço e de observação que satisfaça a 
procura dos utilizadores. O GMES irá 
contribuir de maneira fundamental para 
apoiar a biodiversidade, a monitorização 
dos ecossistemas e a adaptação às 
alterações climáticas e atenuação das 
respectivas consequências.

(4) A fim de alcançar este objectivo de 
forma sustentável, há que coordenar as 
actividades dos vários parceiros envolvidos 
no GMES, bem como desenvolver, 
estabelecer e operar uma capacidade de 
serviço e de observação que satisfaça a 
procura dos utilizadores e as necessidades 
actuais. O GMES irá contribuir de maneira 
fundamental para apoiar a biodiversidade, 
a monitorização dos ecossistemas e a 
adaptação às alterações climáticas e 
atenuação das respectivas consequências.

Or. el

Alteração 17
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para além das actividades de 
desenvolvimento financiadas ao abrigo da 
área temática «Espaço» da Decisão 
2006/1982/CE do Conselho, de 18 de 
Dezembro de 2006, relativa ao programa 
específico Cooperação de execução do 
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007 a 2013) (a seguir, 
«Sétimo Programa-Quadro»), é necessária 
uma intervenção comunitária no período de 
2011-2013 para garantir a continuidade 
com as acções preparatórias e para instituir 
serviços operacionais permanentes em 

(8) Para além das actividades de 
desenvolvimento financiadas ao abrigo da 
área temática «Espaço» da Decisão 
2006/1982/CE do Conselho, de 18 de 
Dezembro de 2006, relativa ao programa 
específico Cooperação de execução do 
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007 a 2013) (a seguir, 
«Sétimo Programa-Quadro»), é necessária 
uma intervenção comunitária no período de 
2011-2013 para garantir a continuidade 
com as acções preparatórias e para instituir 
serviços operacionais permanentes em 
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domínios com uma maturidade técnica 
suficiente e com um potencial comprovado 
de desenvolvimento dos serviços a jusante, 
incluindo os serviços de resposta a 
emergências e de monitorização da terra. 
Paralelamente aos serviços de gestão de 
emergências e de monitorização da terra,
continuarão a ser desenvolvidos, com o 
apoio do financiamento de I&D ao abrigo 
do Sétimo Programa-Quadro, os serviços 
de monitorização do meio marinho e de 
monitorização da atmosfera; isto inclui a 
criação de uma capacidade pré-operacional 
para estes serviços antes de 2013.

domínios com uma maturidade técnica 
suficiente e com um potencial comprovado 
de desenvolvimento dos serviços a jusante, 
incluindo não apenas os serviços de 
resposta a emergências e de monitorização 
da terra, mas também os serviços de 
monitorização do meio marinho e de 
monitorização da atmosfera. Estes 
serviços continuarão a ser desenvolvidos, 
com o apoio do financiamento de I&D ao 
abrigo do Sétimo Programa-Quadro; isto 
inclui a criação de uma capacidade pré-
operacional para estes serviços antes de 
2013.

Or. fr

Justificação

Todos os serviços GMES devem ser tratados de forma equitativa. Tendo em conta, 
nomeadamente, a urgência das questões climáticas, a instituição dos serviços de 
monitorização do meio marinho e da atmosfera deveria figurar na lista dos serviços 
prioritários do programa GMES. É necessário, em particular, assegurar o financiamento das 
entidades europeias que participam nos serviços em causa durante o período 2011-2013.

Alteração 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário dispor de serviços 
operacionais de resposta a emergências e a 
crises humanitárias, para que a
Comunidade e os seus Estados-Membros 
possam estar mais bem preparados para 
reagir e recuperar de catástrofes naturais e 
de origem humana, catástrofes essas que, 
frequentemente, têm também um impacto 
negativo sobre o ambiente. Dado que as 
alterações climáticas poderão levar a um 
aumento das situações de emergência, o 
GMES desempenhará um papel essencial 
na adaptação a essas alterações. Os 

(10) É necessário dispor de serviços 
operacionais de resposta a emergências e a 
crises humanitárias, para estabelecer e 
coordenar a capacidade da Comunidade e 
dos seus Estados-Membros para reagir e 
recuperar de catástrofes naturais e de 
origem humana, catástrofes essas que, 
frequentemente, têm também um impacto 
negativo sobre o ambiente. Dado que as 
alterações climáticas poderão levar a um 
aumento das situações de emergência, o 
GMES desempenhará um papel essencial 
na adaptação a essas alterações. Os 



AM\799616PT.doc 5/21 PE431.026v01-00

PT

serviços GMES deverão, assim, fornecer 
informação geoespacial aos diversos 
intervenientes no domínio da resposta a 
emergências e a crises humanitárias.

serviços GMES deverão, assim, fornecer 
informação geoespacial aos diversos 
intervenientes no domínio da resposta a 
emergências e a crises humanitárias.

Or. el

Alteração 19
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A prestação de serviços operacionais 
financiados ao abrigo do presente 
regulamento depende do acesso aos dados 
recolhidos pelas infra-estruturas espaciais, 
pelas instalações aéreas, marítimas ou 
terrestres («infra-estruturas in situ») e pelos 
programas de estudos. Por conseguinte, há 
que assegurar o acesso a esses dados e, se 
necessário, promover a recolha de dados in 
situ complementares das actividades 
comunitárias e nacionais. Tal será 
particularmente importante nos casos em 
que essa recolha de dados não seja exigida 
pela legislação comunitária ou nacional. 
Por último, haverá que garantir que a infra-
estrutura in situ e espacial subjacente esteja 
permanentemente disponível, incluindo a 
infra-estrutura espacial especificamente 
desenvolvida para o GMES no quadro do 
programa da ESA relativo à componente 
espacial do GMES (as missões Sentinela). 
A fase das operações iniciais das primeiras 
Sentinelas será lançada em 2011.

(12) A prestação de serviços operacionais 
financiados ao abrigo do presente 
regulamento depende do acesso aos dados 
recolhidos pelas infra-estruturas espaciais, 
pelas instalações aéreas, marítimas ou 
terrestres («infra-estruturas in situ») e pelos 
programas de estudos. Por conseguinte, há 
que assegurar o acesso a esses dados e, se 
necessário, desde que observadas as 
normas de confidencialidade relativas às 
informações comerciais e nacionais 
sensíveis, promover a recolha de dados in 
situ complementares das actividades 
comunitárias e nacionais. Tal será 
particularmente importante nos casos em 
que essa recolha de dados não seja exigida 
pela legislação comunitária ou nacional. 
Por último, haverá que garantir que a infra-
estrutura in situ e espacial subjacente esteja 
permanentemente disponível, incluindo a 
infra-estrutura espacial especificamente 
desenvolvida para o GMES no quadro do 
programa da ESA relativo à componente 
espacial do GMES (as missões Sentinela). 
A fase das operações iniciais das primeiras 
Sentinelas será lançada em 2011.

Or. el



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

PT

Alteração 20
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Há que estabelecer, para a totalidade 
da duração das operações iniciais do 
GMES, uma dotação financeira de 107 
milhões de euros, que constitui a 
referência privilegiada, na acepção do 
ponto 37 do Acordo Interinstitucional de 
17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira . Prevê-se que esta dotação 
financeira venha a ser complementada por 
um montante de 43 milhões de euros do 
tema «Espaço» do Sétimo 
Programa-Quadro para as acções de 
investigação que acompanhem as 
operações iniciais do GMES.

(16) Há que estabelecer, para a totalidade 
da duração das operações iniciais do 
GMES, uma dotação financeira de 317
milhões de euros, que constitui a 
referência privilegiada, na acepção do
ponto 37 do Acordo Interinstitucional de 
17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira . Prevê-se que esta dotação 
financeira venha a ser complementada por 
um montante de 43 milhões de euros do 
tema «Espaço» do Sétimo 
Programa-Quadro para as acções de 
investigação que acompanhem as 
operações iniciais do GMES.

Or. de

Justificação

Diversos especialistas incumbidos de estudar o GMES consideram insuficientes os meios 
financeiros actualmente propostos pela Comissão para o lançamento da fase operacional 
Programa Europeu de Observação da Terra para o período 2011-2013. O aumento do 
montante em questão neste momento permitiria uma utilização racional das receitas fiscais, 
uma vez que, como é evidente, os investimentos necessários em momento ulterior implicariam 
custos mais elevados.

Alteração 21
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O acesso aos serviços GMES deverá 
ser livre e pleno. Isto é necessário para 
promover a utilização e a partilha dos 

(18) O acesso aos serviços GMES deverá 
ser livre e pleno para as pessoas 
singulares e colectivas com residência ou 



AM\799616PT.doc 7/21 PE431.026v01-00

PT

dados e da informação sobre a observação 
da Terra, em conformidade com os 
princípios do SEIS, da Directiva INSPIRE 
e da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (GEOSS).

sede na UE . Isto é necessário para 
promover a utilização e a partilha dos 
dados e da informação sobre a observação 
da Terra, em conformidade com os 
princípios do SEIS, da Directiva INSPIRE 
e da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (GEOSS), bem como 
o reforço dos mercados de observação da 
Terra na Europa e, em particular, dos 
sectores em atraso, tendo em vista 
favorecer o crescimento e o emprego.

Or. de

Justificação

Os cidadãos e empresas da UE devem ter pleno acesso às informações. O acesso de países 
terceiros deve - regra geral – assentar no princípio da reciprocidade, o que não deve excluir 
a possibilidade de garantir a certos países e regiões pleno acesso a outras políticas da UE, 
nomeadamente, 'inter alia', o desenvolvimento ou as alterações climáticas.

Alteração 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O acesso aos serviços GMES deverá 
ser livre e pleno. Isto é necessário para 
promover a utilização e a partilha dos 
dados e da informação sobre a observação 
da Terra, em conformidade com os 
princípios do SEIS, da Directiva INSPIRE 
e da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (GEOSS).

(18) O acesso aos serviços GMES deverá 
ser livre e pleno, desde que observadas as 
normas de confidencialidade relativas às 
informações comerciais e nacionais 
sensíveis. Isto é necessário para promover 
a utilização e a partilha dos dados e da 
informação sobre a observação da Terra, 
em conformidade com os princípios do 
SEIS, da Directiva INSPIRE e da Rede 
Mundial de Sistemas de Observação da 
Terra (GEOSS).

Or. el
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Alteração 23
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O acesso aos serviços GMES deverá 
ser livre e pleno. Isto é necessário para 
promover a utilização e a partilha dos 
dados e da informação sobre a observação 
da Terra, em conformidade com os 
princípios do SEIS, da Directiva INSPIRE 
e da Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (GEOSS).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 24
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As informações e os dados 
fornecidos gratuita e publicamente no 
âmbito do GMES não devem 
comprometer os modelos empresariais já 
existentes ou as empresas em formação.

Or. de

Justificação

O presente regulamento visa, 'inter alia'  apoiar e promover as pequenas e médias empresas, 
e não dificultar-lhes o trabalho.
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Alteração 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- gestão de emergências; - gestão de emergências e assistência às 
operações de busca e salvamento;

Or. el

Alteração 26
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- monitorização do meio marinho; - monitorização do meio marinho, 
supervisão da navegação e controlo das 
fronteiras marítimas;

Or. el

Alteração 27
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) uma componente de referência 
geo-espacial que garanta a coerência dos 
dados do GMES com os dados de 
referência espacial dos Estados-Membros 
e com a Infra-Estrutura Europeia de 
Dados Espaciais estabelecida pela 
Directiva INSPIRE (2007/2/CE).

Or. en
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Justificação

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. 

Alteração 28
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) serviços de monitorização do meio 
marinho;

Or. fr

Justificação

Os serviços de monitorização do meio marinho e da atmosfera devem figurar na lista dos 
domínios de acção do programa GMES desde as suas operações iniciais. Estes serviços 
permitirão perseguir objectivos que requerem uma acção urgente (por exemplo, a luta contra 
as alterações climáticas).

Alteração 29
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) serviços de monitorização da 
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atmosfera;

Or. fr

Justificação

Os serviços de monitorização do meio marinho e da atmosfera devem figurar na lista dos 
domínios de acção do programa GMES desde as suas operações iniciais. Estes serviços 
permitirão perseguir objectivos que requerem uma acção urgente (por exemplo, a luta contra 
as alterações climáticas).

Alteração 30
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os serviços GMES utilizarão, sempre 
que possível, as fontes de informação 
existentes geridas pelas autoridades 
públicas dos Estados-Membros. A recolha 
de novos dados que duplique 
substancialmente as fontes existentes 
apenas será contemplada quando se tenha 
verificado que determinados conjuntos de 
dados não são adequados e não haja 
qualquer possibilidade de valorizar esses 
dados.

Or. en

Justificação

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 
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GMES services must work with in real-life applications.

Alteração 31
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão Europeia gere os fundos 
atribuídos às actividades desenvolvidas ao 
abrigo do presente regulamento, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 (a seguir, 
«Regulamento Financeiro»), e assegura a 
complementaridade e a coerência do 
programa GMES com as outras políticas, 
instrumentos e acções pertinentes da 
Comunidade, nos domínios, 
designadamente, da competitividade e da 
inovação, da coesão, da investigação, dos 
transportes e da concorrência; com o 
programa europeu GNSS (Sistema Global 
de Navegação por Satélite); com a 
protecção dos dados pessoais; com a 
Directiva INSPIRE; com o Sistema de 
Informação Ambiental Partilhada (SEIS) e 
com as actividades comunitárias no 
domínio da resposta a emergências.

2. A Comissão Europeia gere os fundos 
atribuídos às actividades desenvolvidas ao 
abrigo do presente regulamento, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 (a seguir, 
«Regulamento Financeiro»), e assegura a 
complementaridade e a coerência do 
programa GMES com as outras políticas, 
instrumentos e acções pertinentes da 
Comunidade, nos domínios, 
designadamente, da competitividade e da 
inovação, da coesão, da investigação, dos 
transportes e da concorrência; com o 
programa europeu GNSS (Sistema Global 
de Navegação por Satélite); com a 
protecção dos dados pessoais; com a 
Directiva INSPIRE; com o Sistema de 
Informação Ambiental Partilhada (SEIS) e 
com as actividades comunitárias no 
domínio da resposta a emergências. A 
Comissão será assistida por um Conselho 
de Parceiros composto por representantes 
de todas as partes interessadas, 
nomeadamente utilizadores e 
fornecedores de dados de observação 
espacial, dados de observação 'in situ' e 
dados de referência geo-espacial.

Or. en

Justificação

O GMES requer um esforço de cooperação entre um elevado número de intervenientes, sendo 
que todos devem poder manifestar a sua opinião e preocupações na presença dos outros.  A 
forma exacta do Conselho de Parceiros pode ser determinada no âmbito da competência 
institucional da Comissão, podendo ser um sucessor do Conselho Consultivo GMES previsto 
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pela Presidência do Conselho.

Alteração 32
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão é assistida por um 
conselho de parceiros.

O conselho de parceiros constitui a 
instância de concertação privilegiada 
entre os Estados-Membros que participam 
no GMES com as suas infra-estruturas e 
a Comissão. Completa as atribuições do
Comité GMES referido no artigo 11.º e 
garante a coerência geral do programa 
GMES.

É possível convidar outras partes 
competentes a participar, como 
observadores, nos trabalhos do conselho 
de parceiros.

O conselho de parceiros tem as seguintes 
atribuições:

- examinar a evolução do quadro geral do 
GMES,
- tomar nota das contribuições dos 

parceiros para a disponibilização dos seus 
dados, produtos ou infra-estruturas.     

As suas atribuições podem ser ampliadas 
em função da evolução do programa 
GMES.

O conselho de parceiros adopta o seu 
regulamento processual.

Or. fr
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Justificação

O papel do Comité GMES, previsto no artigo 11.º da proposta de regulamento, limita-se à 
aplicação do orçamento GIO. Convém criar um fórum permanente sobretudo, embora não 
exclusivamente, de consulta entre a Comissão e os Estados-Membros. O bom funcionamento 
do GMES depende de uma arquitectura de governação clara e de uma boa cooperação entre 
todas as partes envolvidas. 

Alteração 33
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de evitar qualquer duplicação, 
os serviços GMES utilizarão 
prioritariamente, quando forem 
pertinentes, as fontes de informação já 
existentes geridas por órgãos nacionais. 

Or. fr

Justificação

A fim de assegurar uma gestão sã do orçamento do GMES, convém evitar qualquer 
duplicação de informações e utilizar prioritariamente as informações já existentes a nível 
nacional. O programa GMES deve respeitar os princípios de subsidiariedade e de 
proporcionalidade e ser complementar dos serviços já existentes.

Alteração 34
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira destinada à 
aplicação do presente regulamento será de 
107 milhões de euros.

1. A dotação financeira destinada à 
aplicação do presente regulamento será de 
317 milhões de euros.

Or. de
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Justificação

Diversos especialistas incumbidos de estudar o GMES consideram insuficientes os meios 
financeiros actualmente propostos pela Comissão para o lançamento da fase operacional 
Programa Europeu de Observação da Terra para o período 2011-2013. O aumento do 
montante em questão neste momento permitiria uma utilização racional das receitas fiscais, 
uma vez que, como é evidente, os investimentos necessários em momento ulterior implicariam 
custos mais elevados.

Alteração 35
Silvia-Adriana Țicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) possibilitar um acesso livre e pleno à 
informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes por motivos de 
segurança;

(b) possibilitar um acesso livre, gratuito e 
pleno à informação produzida pelos 
serviços GMES e aos dados recolhidos 
através das infra-estruturas do GMES, com 
as restrições pertinentes por motivos de 
segurança;

Or. ro

Justificação

Convém possibilitar um acesso livre, gratuito e pleno à informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das infra-estruturas do GMES, com as restrições 
pertinentes por motivos de segurança.

Alteração 36
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) possibilitar um acesso livre e pleno à 
informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes por motivos de 

(b) possibilitar um acesso livre e pleno à 
informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes por motivos de 
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segurança; segurança para as pessoas singulares e 
colectivas com residência ou sede na UE. 
Regra geral, o acesso de pessoas 
singulares ou colectivas de países 
terceiros e organizações internacionais às 
informações disponibilizadas pelo GMES 
deve assentar no princípio da 
reciprocidade e na observância dos 
acordos internacionais relevantes;

Or. de

Justificação

Os cidadãos e empresas da UE devem ter pleno acesso às informações. O acesso de países 
terceiros deve - regra geral – assentar no princípio da reciprocidade, o que não deve excluir 
a possibilidade de garantir a certos países e regiões pleno acesso a outras políticas da UE, 
nomeadamente, 'inter alia', o desenvolvimento ou as alterações climáticas.

Alteração 37
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) possibilitar um acesso livre e pleno à 
informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes por motivos de 
segurança;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) possibilitar um acesso livre e pleno à (b) possibilitar um acesso livre e pleno à 
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informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes por motivos de
segurança;

informação produzida pelos serviços 
GMES e aos dados recolhidos através das 
infra-estruturas do GMES, com as 
restrições pertinentes no que respeita aos 
sectores nacionais sensíveis , como o da
segurança;

Or. el

Alteração 39
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 8 - n.º 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) garantir a certificação dos dados, na 
acepção do artigo 8.º-A;

Or. fr

Justificação

A certificação é definida no novo artigo 8.º-A (ver alteração 44). Permite ao utilizador dos 
dados dispor de uma garantia da autenticidade e da integridade dos mesmos. A certificação 
deve ser aplicada para garantir o respeito do equilíbrio entre os direitos que decorrem do 
valor jurídico que esta confere aos dados e a sua necessária flexibilidade, a fim de evitar que 
a Comissão corra riscos jurídicos e financeiros demasiado importantes.

Alteração 40
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) contribuir para a sustentabilidade do 
fornecimento dos dados e da informação 
do GMES;

(d) contribuir para a sustentabilidade e a 
continuidade do fornecimento dos dados e 
da informação do GMES;

Or. fr



PE431.026v01-00 18/21 AM\799616PT.doc

PT

Justificação

Convém evitar qualquer interrupção do fornecimento de dados. Um princípio de 
continuidade permitirá, em particular, tranquilizar os utentes e os investidores no mercado a 
jusante do GMES quanto à perenidade do programa GMES. 

Alteração 41
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) apoiar as comunidades de investigação 
na Europa.

(e) apoiar as comunidades de investigação,
inovação e tecnologia  na Europa.

Or. el

Alteração 42
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão aplica os objectivos da 
política do GMES em matéria de dados e 
de informação para a componente de 
serviços, a componente espacial e a 
componente in situ, em particular velando 
por que as convenções de subvenção, os 
contratos públicos e os acordos de 
delegação celebrados com prestadores de 
serviços GMES, com operadores da 
infra-estrutura do GMES e com 
fornecedores de dados sejam conformes 
com os objectivos descritos no n.º 1.

2. A Comissão aplica os objectivos da 
política do GMES em matéria de dados e 
de informação para a componente de 
serviços, a componente espacial, a 
componente in situ e a componente de 
referência geo-espacial, em particular 
velando por que as convenções de 
subvenção, os contratos públicos e os 
acordos de delegação celebrados com 
prestadores de serviços GMES, com
operadores da infra-estrutura do GMES e 
com fornecedores de dados sejam 
conformes com os objectivos descritos no 
n.º 1. Os procedimentos de adjudicação 
serão concebidos de molde a ser 
conformes às políticas aplicadas em 
matéria de dados pelas autoridades 
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públicas dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A componente de referência geo-espacial é aqui incluída a bem da coerência com a 
precedente alteração 1. A necessidade de respeitar e atender às políticas de dados em uso a 
nível dos Estados-Membros decorre do princípio da proporcionalidade; a acção da 
Comunidade não deve ir além do necessário para cumprir os objectivos estabelecidos a nível 
comunitário. A autoridade da Comunidade não abrange a determinação da aceitabilidade ou 
não das políticas prosseguidas pelos Estados-Membros em matéria de dados.

Alteração 43
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que possível, os serviços 
GMES utilizam os dados de que as 
autoridades dos Estados-Membros já 
dispõem. A produção de novos dados, em 
duplicação de dados já existentes, apenas 
será considerada quando os dados 
existentes não sejam adequados ou não 
possam ser valorizados e completados.

Or. de

Justificação

Cumpre evitar, tanto quanto possível, a duplicação de dados, a fim de garantir uma eficaz 
utilização dos meios financeiros atribuídos ao GMES. Além disso, tal permite obter efeitos 
sinérgicos com o trabalho já levado a efeito nos Estados-Membros.
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Alteração 44
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Certificação dos dados

1. Os dados GMES são certificados pela 
Comissão. 

2. A certificação, no âmbito do programa 
GMES, é o resultado de um processo que 
permite garantir ao utilizador dos dados a 
autenticidade e a integridade dos mesmos.

3. Cabe à Comissão adoptar o quadro 
necessário para a certificação, segundo o 
procedimento definido no n.º 2 do artigo 
11.º.

Or. fr

Justificação

Convém definir a certificação dos dados no âmbito do programa GMES. Esta baseia-se no 
objectivo de garantir a integridade e a autenticidade dos dados. Caberá, em seguida, à 
Comissão aplicar o dispositivo que permita realizar este objectivo.  

Alteração 45
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os serviços de monitorização do 
meio marinho permitirão fornecer 
informações sobre o estado do mar e dos 
ecossistemas marinhos. Estes serviços são 
particularmente úteis nos domínios da 
segurança marítima e da protecção dos 



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

PT

recursos marinhos, bem como no âmbito 
da luta contra as alterações climáticas;

Or. fr

Justificação

Convém acrescentar à lista dos objectivos a perseguir no âmbito das operações iniciais do 
programa GMES os relacionados com os serviços de monitorização do meio marinho, bem 
como os relacionados com os serviços de monitorização da atmosfera. Tendo em conta os 
objectivos destes serviços, estes deveriam igualmente constituir uma prioridade do programa 
GMES desde as operações iniciais. 

Alteração 46
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Anexo – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Os serviços de monitorização da 
atmosfera permitirão, em particular, 
controlar a qualidade do ar, bem como a 
composição química da atmosfera;

Or. fr

Justificação

Convém acrescentar à lista dos objectivos a perseguir no âmbito das operações iniciais do 
programa GMES os relacionados com os serviços de monitorização do meio marinho, bem 
como os relacionados com os serviços de monitorização da atmosfera. Tendo em conta os 
objectivos destes serviços, estes deveriam igualmente constituir uma prioridade do programa 
GMES desde as operações iniciais. 


