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Amendamentul 16
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul îndeplinirii obiectivului în 
mod durabil, este necesară coordonarea 
activităţilor diferiţilor parteneri implicaţi în 
GMES, precum şi elaborarea, punerea în 
practică şi exploatarea unei capacităţi de 
observare şi de servicii care să răspundă 
nevoilor utilizatorilor. GMES va reprezenta 
un instrument esenţial pentru sprijinirea 
biodiversităţii, monitorizarea 
ecosistemului, precum şi pentru adaptarea 
la schimbările climatice şi atenuarea 
efectelor lor.

(4) În scopul îndeplinirii obiectivului în 
mod durabil, este necesară coordonarea 
activităţilor diferiţilor parteneri implicaţi în 
GMES, precum şi elaborarea, punerea în 
practică şi exploatarea unei capacităţi de 
observare şi de servicii care să răspundă 
cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor 
contemporane. GMES va reprezenta un 
instrument esenţial pentru sprijinirea 
biodiversităţii, monitorizarea
ecosistemului, precum şi pentru adaptarea 
la schimbările climatice şi atenuarea 
efectelor lor.

Or. el

Amendamentul 17
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În paralel cu dezvoltarea activităţilor 
finanţate în cadrul domeniului tematic 
inclus în Decizia nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea 
program-cadru al Comunităţii Europene 
pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (2007-2013) 
(denumit în continuare „al şaptelea 
program-cadru”), în perioada 2011 – 2013 
este necesară acţiunea Comunităţii pentru 
asigurarea continuităţii cu acţiunile 
pregătitoare şi stabilirea unor servicii 
operaţionale mai regulate în domenii 

(8) În paralel cu dezvoltarea activităţilor 
finanţate în cadrul domeniului tematic 
inclus în Decizia nr. 1982/2006/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea 
program-cadru al Comunităţii Europene 
pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (2007-2013) 
(denumit în continuare „al şaptelea 
program-cadru”), în perioada 2011 – 2013 
este necesară acţiunea Comunităţii pentru 
asigurarea continuităţii cu acţiunile 
pregătitoare şi stabilirea unor servicii 
operaţionale mai regulate în domenii 
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suficient de mature din punct de vedere 
tehnic, cu un potenţial de dezvoltare 
demonstrat al serviciilor din aval, inclusiv 
al celor de intervenţii în caz de urgenţă şi 
de monitorizare a teritoriului. Serviciile 
privind mediul marin şi atmosfera vor fi 
dezvoltate în continuare, în paralel cu 
gestionarea situaţiilor de urgenţă şi cu 
serviciile de monitorizare a teritoriului, 
prin intermediul finanţării acordate 
cercetării şi dezvoltării în cadrul celui de-al 
şaptelea Program-cadru, incluzând crearea 
unei capacităţi preoperaţionale înainte de 
2013.

suficient de mature din punct de vedere 
tehnic, cu un potenţial de dezvoltare 
demonstrat al serviciilor din aval, inclusiv 
al celor de intervenţii în caz de urgenţă şi 
de monitorizare a teritoriului, dar şi al 
serviciilor privind mediul marin şi 
atmosfera. Aceste servicii vor fi dezvoltate 
în continuare, în paralel cu gestionarea 
situaţiilor de urgenţă şi cu serviciile de 
monitorizare a teritoriului, prin intermediul 
finanţării acordate cercetării şi dezvoltării 
în cadrul celui de-al şaptelea Program-
cadru, incluzând crearea unei capacităţi 
preoperaţionale înainte de 2013.

Or. fr

Justificare

Toate serviciile GMES trebuie tratate în mod echitabil. Având în vedere, în special, urgenţa 
reprezentată de schimbările climatice, înfiinţarea serviciilor de supraveghere a mediului 
marin şi a atmosferei ar trebui să figureze pe lista priorităţilor programului GMES.  Trebuie, 
în special, să se poată asigura finanţarea entităţilor private care participă la serviciile vizate 
în perioada 2011-2013.

Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Serviciile operaţionale din domeniile 
reducerii situaţiilor de urgenţă şi al 
măsurilor cu caracter umanitar sunt 
necesare în scopul coordonării capacităţii 
actuale a Comunităţii şi a statelor membre 
pentru a fi mai bine pregătite şi a reacţiona 
mai bine la catastrofele cauzate de 
elemente naturale sau de om, care au, 
deseori, un impact negativ asupra mediului, 
precum şi a depăşi mai uşor aceste 
catastrofe. Întrucât schimbările climatice ar 
putea duce la o creştere a numărului 
situaţiilor de urgenţă, GMES va juca un rol 

(10) Serviciile operaţionale din domeniile 
reducerii situaţiilor de urgenţă şi al 
măsurilor cu caracter umanitar sunt 
necesare în scopul organizării şi 
coordonării capacităţii actuale a 
Comunităţii şi a statelor membre pentru a fi 
mai bine pregătite şi a reacţiona mai bine la 
catastrofele cauzate de elemente naturale 
sau de om, care au, deseori, un impact 
negativ asupra mediului, precum şi a 
depăşi mai uşor aceste catastrofe. Întrucât 
schimbările climatice ar putea duce la o 
creştere a numărului situaţiilor de urgenţă, 
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esenţial în adaptarea la schimbările 
climatice. Prin urmare, serviciile GMES ar 
trebui să furnizeze informaţii geospaţiale 
pentru a sprijini diferiţii actori care aplică 
măsuri de urgenţă şi de ajutor umanitar.

GMES va juca un rol esenţial în adaptarea 
la schimbările climatice. Prin urmare, 
serviciile GMES ar trebui să furnizeze 
informaţii geospaţiale pentru a sprijini 
diferiţii actori care aplică măsuri de 
urgenţă şi de ajutor umanitar.

Or. el

Amendamentul 19
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Furnizarea serviciilor operaţionale 
finanţate în temeiul prezentului regulament 
depinde de accesul la datele colectate cu 
ajutorul infrastructurii spaţiale şi a 
instalaţiilor aeriene, maritime şi terestre 
(„infrastructura in situ”), precum şi prin 
intermediul programelor de studiu. Prin 
urmare, ar trebui asigurat accesul la astfel 
de date şi, după caz, ar trebui sprijinită 
colectarea de date in situ care să 
completeze activităţile comunitare şi 
naţionale. Acest lucru este deosebit de 
important în cazurile în care colectarea 
datelor nu este impusă de legislaţia 
comunitară sau naţională. În fine, trebuie 
garantată disponibilitatea permanentă a 
infrastructurilor in situ şi spaţiale aferente, 
inclusiv a infrastructurii spaţiale specific 
dezvoltată pentru GMES în cadrul 
componentei spaţiale a programului GMES 
al ESA (misiunile Santinela). Primii sateliţi 
Santinela vor intra în faza de exploatare 
iniţială în 2011.

(12) Furnizarea serviciilor operaţionale 
finanţate în temeiul prezentului regulament 
depinde de accesul la datele colectate cu 
ajutorul infrastructurii spaţiale şi a 
instalaţiilor aeriene, maritime şi terestre 
(„infrastructura in situ”), precum şi prin 
intermediul programelor de studiu. Prin 
urmare, ar trebui asigurat accesul la astfel 
de date, cu condiţia respectării regulilor 
de confidenţialitate privind informaţiile 
sensibile pe plan comercial şi naţional, şi, 
după caz, ar trebui sprijinită colectarea de 
date in situ care să completeze activităţile 
comunitare şi naţionale. Acest lucru este 
deosebit de important în cazurile în care 
colectarea datelor nu este impusă de 
legislaţia comunitară sau naţională. În fine, 
trebuie garantată disponibilitatea 
permanentă a infrastructurilor in situ şi 
spaţiale aferente, inclusiv a infrastructurii 
spaţiale specific dezvoltată pentru GMES 
în cadrul componentei spaţiale a 
programului GMES al ESA (misiunile 
Santinela). Primii sateliţi Santinela vor 
intra în faza de exploatare iniţială în 2011.

Or. el
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Amendamentul 20
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru întreaga durată a exploatării 
iniţiale a GMES ar trebui stabilit un pachet 
financiar de 107 milioane EUR, 
reprezentând cadrul de referinţă prioritar în 
sensul punctului 37 din Acordul 
interinstituţional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 
privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară. Se preconizează o viitoare 
suplimentare a acestui pachet financiar cu 
o sumă de 43 de milioane EUR din tema 
„Spaţiu" a celui de-al şaptelea program-
cadru, destinată acţiunilor de cercetare care 
însoţesc exploatarea iniţială a GMES.

(16) Pentru întreaga durată a exploatării 
iniţiale a GMES ar trebui stabilit un pachet 
financiar de 317 milioane EUR, 
reprezentând cadrul de referinţă prioritar în 
sensul punctului 37 din Acordul 
interinstituţional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 
privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară. Se preconizează o viitoare 
suplimentare a acestui pachet financiar cu 
o sumă de 43 de milioane EUR din tema 
„Spaţiu" a celui de-al şaptelea program-
cadru, destinată acţiunilor de cercetare care 
însoţesc exploatarea iniţială a GMES.

Or. de

Justificare

Mai mulţi experţi însărcinaţi să studieze GMES consideră insuficientă finanţarea prevăzută 
de Comisie în propunerea sa pentru lansarea fazei operaţionale a programului de observare 
a Terrei în perioada 2011-2013.  Creşterea încă din prezent a volumului acestei finanţări ar 
echivala cu o utilizare raţională a dărilor contribuabilului, deoarece investiţiile ulterioare, 
care vor fi oricum necesare, vor avea costuri mai ridicate.

Amendamentul 21
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral şi în mod deschis. Acest 
lucru este necesar pentru promovarea 
utilizării şi schimbului de date şi informaţii 
privind observarea Pământului, în 
conformitate cu principiile SEIS, INSPIRE 

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral, în mod liber şi deschis 
persoanelor fizice şi juridice al căror 
domiciliu sau sediu este situat în Uniunea 
Europeană. Acest lucru este necesar 
pentru promovarea utilizării şi schimbului 
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şi ale reţelei globale a sistemelor de 
observare a Pământului (GEOSS).

de date şi informaţii privind observarea 
Pământului, în conformitate cu principiile 
SEIS, INSPIRE şi ale reţelei globale a 
sistemelor de observare a Pământului 
(GEOSS), precum şi pentru promovarea 
consolidării pieţelor observării 
Pământului în Europa, în special a 
sectoarelor din aval, în scopul stimulării 
creşterii şi ocupării forţei de muncă.

Or. de

Justificare

Cetăţenii şi întreprinderile din UE ar trebui să beneficieze de acces deplin la informaţii. În 
general, accesul ţărilor terţe trebuie să se bazeze pe principiul reciprocităţii.  Ar trebui totuşi 
să nu fie exclusă posibilitatea de a oferi acces liber anumitor ţări sau regiuni în ceea ce 
priveşte alte politici ale Uniunii, precum dezvoltarea sau schimbările climatice.

Amendamentul 22
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral şi în mod deschis. Acest 
lucru este necesar pentru promovarea 
utilizării şi schimbului de date şi informaţii 
privind observarea Pământului, în 
conformitate cu principiile SEIS, INSPIRE 
şi ale reţelei globale a sistemelor de 
observare a Pământului (GEOSS).

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral şi în mod deschis, cu 
condiţia respectării normelor de 
confidenţialitate în ceea ce priveşte 
informaţiile sensibile pe plan comercial şi 
naţional. Acest lucru este necesar pentru 
promovarea utilizării şi schimbului de date 
şi informaţii privind observarea 
Pământului, în conformitate cu principiile 
SEIS, INSPIRE şi ale reţelei globale a 
sistemelor de observare a Pământului 
(GEOSS).

Or. el
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Amendamentul 23
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie
accesibile integral şi în mod deschis. 
Acest lucru este necesar pentru promovarea 
utilizării şi schimbului de date şi informaţii 
privind observarea Pământului, în 
conformitate cu principiile SEIS, INSPIRE 
şi ale reţelei globale a sistemelor de 
observare a Pământului (GEOSS).

(18) Accesul la serviciile GMES ar trebui 
să fie deplin şi liber. Acest lucru este 
necesar pentru promovarea utilizării şi 
schimbului de date şi informaţii privind 
observarea Pământului, în conformitate cu 
principiile SEIS, INSPIRE şi ale reţelei 
globale a sistemelor de observare a 
Pământului (GEOSS).

Or. fr

Justificare

Este esenţial să se instituie principiul liberului acces la datele GMES.  Acest principiu nu 
exclude nici gratuitatea, nici accesul contra cost la date pentru anumite categorii de 
utilizatori. Această problematică va putea fi tranşată ulterior, luându-se în considerare, de 
exemplu, criterii de ordin geografic, principiul reciprocităţii sau evoluţia pieţei. Este 
important ca accesul la date să nu fie limitat excesiv, pentru a nu împiedica dezvoltarea 
GMES.

Amendamentul 24
Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Informaţiile şi datele furnizate 
gratuit şi în mod public în cadrul 
serviciilor GMES nu trebuie să pericliteze 
modelele economice ale întreprinderilor 
existente sau în curs de constituire.

Or. de

Justificare

Printre obiectivele prezentului regulament se numără sprijinirea şi promovarea 
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întreprinderilor mici şi mijlocii, nu îngreunarea activităţii acestora.

Amendamentul 25
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– gestionarea situaţiilor de urgenţă; – gestionarea situaţiilor de urgenţă şi 
asistenţa în cadrul operaţiunilor de 
căutare şi salvare;

Or. el

Amendamentul 26
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – liniuţa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– monitorizarea mediului marin; – monitorizarea mediului marin, 
monitorizarea navigaţiei şi controlul 
frontierelor maritime;

Or. el

Amendamentul 27
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o componentă de referinţă
geospaţială care asigură coerenţa datelor 
GMES şi a datelor de referinţă spaţială
ale statelor membre cu infrastructura 
europeană de date spaţiale, instituită de 
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directiva (INSPIRE 2007/2/CE).

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 28
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a) servicii de monitorizare a mediului 
marin;

Or. fr

Justificare

Serviciile de monitorizare a mediului marin şi de supraveghere a atmosferei trebuie să 
figureze pe lista domeniilor de acţiune ale programului GMES încă de la punerea în aplicare 
iniţială a acestuia. Aceste servicii vor permite realizarea obiectivelor care necesită o acţiune 
urgentă (ca, de exemplu, combaterea schimbărilor climatice).
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Amendamentul 29
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera 2b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) servicii de monitorizare a atmosferei;

Or. fr

Justificare

Serviciile de monitorizare a mediului marin şi de supraveghere a atmosferei trebuie să 
figureze pe lista domeniilor de acţiune ale programului GMES încă de la punerea în aplicare 
iniţială a acestuia. Aceste servicii vor permite realizarea obiectivelor care necesită o acţiune 
urgentă (ca, de exemplu, combaterea schimbărilor climatice).

Amendamentul 30
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Serviciile GMES exploatează la 
maximum sursele de informaţii existente, 
gestionate de adminstraţiile publice ale 
statelor membre.  Culegerea de date noi 
care dublează în mod semnificativ surse 
existente nu este preconizată decât în 
cazul în care serii de date existente s-au 
dovedit inadecvate şi nu există nicio 
posibilitate de îmbunătăţire a acestora.

Or. en

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 31
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia gestionează fondurile alocate 
activităţilor desfăşurate în temeiul 
prezentului regulament în conformitate cu 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”) şi asigură 
complementaritatea şi coerenţa 
programului GMES cu alte politici, 
instrumente şi acţiuni comunitare, legate în 
special de competitivitate şi inovare, 
coeziune, cercetare, transport şi 
concurenţă, de programele europene 
privind sistemele globale de navigaţie prin 
sateliţi (GNSS), de protecţia datelor 
personale, de sistemul comun de informaţii 
referitoare la mediu (SEIS) şi de activităţile 
comunitare din domeniul intervenţiilor de 
urgenţă.

(2) Comisia gestionează fondurile alocate 
activităţilor desfăşurate în temeiul 
prezentului regulament în conformitate cu 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 (denumit în continuare 
„Regulamentul financiar”) şi asigură 
complementaritatea şi coerenţa 
programului GMES cu alte politici, 
instrumente şi acţiuni comunitare, legate în 
special de competitivitate şi inovare, 
coeziune, cercetare, transport şi 
concurenţă, de programele europene 
privind sistemele globale de navigaţie prin 
sateliţi (GNSS), de protecţia datelor 
personale, de sistemul comun de informaţii 
referitoare la mediu (SEIS) şi de activităţile 
comunitare din domeniul intervenţiilor de 
urgenţă. Comisia este asistată de un 
consiliu al partenerilor, compus din 
reprezentanţi ai tuturor părţilor 
interesate: utilizatori şi furnizori de date 
de observare culese în spaţiu, de date de 
observare in situ şi de date de referinţă
geospaţiale.

Or. en
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Justificare

GMES necesită un efort de cooperare din partea numeroaselor părţi interesate, fiecare 
trebuind să-şi poată exprima opinia şi îngrijorările în prezenţa celorlalte.   Forma exactă sub 
care se va concretiza consiliul partenerilor poate fi definită în cadrul competenţei 
instituţionale a Comisiei, iar acesta poate succeda Comitetului consultativ GMES, după cum 
preconizează Preşedinţia Consiliului.

Amendamentul 32
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia Europeană este asistată de 
un consiliu al partenerilor.
Consiliul partenerilor constituie 
principala instanţă de concertare între 
statele membre care participă la GMES 
cu infrastructuri şi, respectiv, Comisia 
Europeană. Acesta completează atribuţiile 
comitetului GMES menţionat la articolul 
11 şi garantează coerenţa generală a 
programului GMES.  
La lucrările Consiliului partenerilor pot fi 
invitaţi să participe, în calitate de 
observatori, alţi actori competenţi.  
Consiliului partenerilor îi sunt 
încredinţate atribuţiile următoare: 
- să analizeze evoluţia cadrului general al 
GMES;  
-să ia act de contribuţiile partenerilor în 
ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a 
datelor, produselor sau infrastructurilor 
lor.  
Misiunile sale pot fi extinse în funcţie de 
evoluţia programului GMES.  
Consiliul partenerilor adoptă 
regulamentul propriu de procedură.   

Or. fr
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Justificare

Rolul comitetului GMES, prevăzut la articolul 11 din propunerea de regulament, este limitat 
la punerea în aplicare a bugetului GIO.  Este indicat să se constituie un for permanent de 
concertare, în special, dar nu exclusiv, între Comisie şi statele membre.  Buna funcţionare a 
GMES depinde de o arhitectură de guvernanţă clară şi de o bună cooperare între toţi actorii 
interesaţi. 

Amendamentul 33
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În scopul evitării oricărei 
suprapuneri,  serviciile GMES utilizează 
în prioritate, atunci când acestea sunt 
pertinente, sursele de informaţii 
preexistente gestionate de organisme 
naţionale. 

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura o gestionare corectă a bugetului GMES, este indicat să se evite orice 
suprapunere a informaţiilor şi să se recurgă prioritar la informaţiile deja existente la nivel 
naţional. Programul GMES trebuie să respecte principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.  
GMES trebuie să fie complementar serviciilor deja existente.

Amendamentul 34
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar alocat pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament este de 107 milioane EUR.

(1) Pachetul financiar alocat pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament este de 317 milioane EUR.

Or. de
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Justificare

Plusieurs experts chargés d'étudier le GMES jugent insuffisante la dotation financière prévue 
par la Commission dans sa proposition pour le lancement de la phase opérationnelle du 
programme d'observation de la Terre pour la période 2011-2013. Le fait d'augmenter dès 
aujourd'hui le volume de ce financement équivaudrait à une utilisation rationnelle des deniers 
du contribuable, car les investissements ultérieurs qui seront de toute façon nécessaires 
entraîneront des coûts plus élevés.

Amendamentul 35
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate;

(b) asigurarea unui acces total, gratuit şi 
deschis la informaţiile produse de serviciile 
GMES şi la datele colectate cu ajutorul 
infrastructurii GMES, cu respectarea 
limitărilor relevante legate de securitate;

Or. ro

Justificare

Trebuie asigurat unui acces total, gratuit şi deschis la informaţiile produse de serviciile 
GMES şi la datele colectate cu ajutorul infrastructurii GMES, cu respectarea limitărilor 
relevante legate de securitate.

Amendamentul 36
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate;

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES pentru persoanele fizice sau 
juridice cu domiciliul sau sediul situat în 
Uniunea Europeană. Ca regulă generală, 



PE799616v01-00 16/22 AM\799616RO.doc

RO

accesul persoanelor fizice sau juridice din 
ţări terţe şi al organizaţiilor internaţionale 
la informaţiile furnizate prin GMES ar 
trebui să se facă în conformitate cu 
principiul reciprocităţii şi cu respectarea
tratatelor internaţionale relevante;

Or. de

Justificare

Cetăţenii şi întreprinderile din UE ar trebui să beneficieze de acces deplin la informaţii. Pe 
de altă parte, accesul ţărilor terţe trebuie să se bazeze, în general, pe principiul reciprocităţii.  
Ar trebui totuşi să nu fie exclusă posibilitatea de a oferi acces liber ţărilor sau regiunilor în 
ceea ce priveşte alte politici ale Uniunii, precum dezvoltarea sau schimbările climatice.

Amendamentul 37
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate;

(b) asigurarea unui acces total şi liber la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate;

Or. fr

Justificare

Trebuie asigurat principiul liberului acces la datele GMES, indiferent dacă accesul este 
gratuit sau contra cost. Acest principiu trebuie să permită programului GMES să nu limiteze, 
în acest stadiu, accesul la datele GMES.  Programul GMES trebuie să-şi poată atinge 
potenţialul deplin, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea GMES.
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Amendamentul 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate;

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante 
legate de securitate, în ceea ce priveşte 
sectoarele sensibile pe plan naţional, 
precum cel al securităţii;

Or. el

Amendamentul 39
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea certificării datelor, în 
sensul articolului 8a;

Or. fr

Justificare

Certificarea este definită la noul articol 8a (a se consulta amendamentul nr. 44). Aceasta 
trebuie să permită utilizatorului să dispună de o garanţie a autenticităţii şi integrităţii 
datelor. Certificarea trebuie pusă în aplicare în scopul respectării echilibrului dintre 
drepturile care decurg din valoarea juridică pe care aceasta o conferă datelor şi flexibilitatea 
necesară, astfel încât Comisia să nu fie expusă, din această cauză, unor riscuri juridice şi 
financiare prea ridicate.
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Amendamentul 40
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Contribuţia la durabilitatea furnizării de 
date şi informaţii GMES;

(d) Contribuţia la durabilitatea şi 
continuitatea furnizării de date şi 
informaţii GMES;

Or. fr

Justificare

Ar trebui evitată orice întrerupere a furnizării datelor. Adoptarea unui principiu al 
continuităţii va permite, în special, să se ofere asigurări utilizatorilor şi investitorilor în 
legătură cu dezvoltarea GMES şi subiectul viabilităţii programului GMES. 

Amendamentul 41
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea mediului cercetării din 
Europa.

(e) sprijinirea mediului cercetării, inovării 
şi tehnologiei din Europa.

Or. el

Amendamentul 42
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia pune în aplicare obiectivele 
politicii în materie de date şi informaţii 
GMES pentru componenta serviciilor, 
componenta spaţială şi componenta in situ, 

(2) Comisia pune în aplicare obiectivele 
politicii în materie de date şi informaţii 
GMES pentru componenta serviciilor, 
componenta spaţială, componenta in situ şi 
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în special prin garantarea faptului că 
acordurile de subvenţionare, contractele de 
achiziţii şi acordurile de delegare încheiate 
cu prestatorii de servicii GMES, cu 
operatorii infrastructurii GMES şi cu 
furnizorii de date sunt conforme cu 
obiectivele precizate la alineatul 1.

componenta de referinţă geospaţială, în 
special prin garantarea faptului că 
acordurile de subvenţionare, contractele de 
achiziţii şi acordurile de delegare încheiate 
cu prestatorii de servicii GMES, cu 
operatorii infrastructurii GMES şi cu 
furnizorii de date sunt conforme cu 
obiectivele precizate la alineatul 1.  
Procedurile de ofertare sunt elaborate 
astfel încât să fie conforme politicilor 
aplicate în materie de date de către 
administraţiile publice ale statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Includerea componentei de referinţă geospaţială urmăreşte să asigure coerenţa cu 
amendamentul 1. Necesitatea respectării şi luării în considerare a politicilor aplicate de 
statele membre în privinţa datelor decurge din principiul proporţionalităţii. Intervenţia 
comunitară nu trebuie să depăşească măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite la nivel comunitar.  Autoritatea Comunităţii nu se extinde până la stabilirea, printre 
altele, a caracterului acceptabil sau nu al politicilor aplicate de statele membre în materie de 
date.

Amendamentul 43
Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În măsura posibilităţilor, serviciile 
GMES utilizează date aflate deja la 
dispoziţia administraţiilor publice ale 
statelor membre. Elaborarea de date noi 
care se suprapun celor deja existente nu 
trebuie preconizată decât în cazurile în 
care datele disponibile nu sunt utilizabile 
sau nu pot fi nici îmbunătăţite, nici 
completate.

Or. de
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Justificare

În măsura posibilului, ar trebui evitată suprapunerea datelor, în scopul de a garanta o 
utilizare eficace a finanţărilor atribuite GMES. În plus, aceasta permite crearea de sinergii 
cu activităţile realizate deja în statele membre.

Amendamentul 44
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a

Certificarea datelor

(1) Datele GMES sunt certificate de către 
Comisia Europeană.  

(2) În cadrul programului GMES, 
certificarea constituie rezultatul unui 
proces care permite să se ofere 
utilizatorului datelor garanţii privind 
autenticitatea şi integritatea acestor date.

(3) Adoptarea cadrului necesar 
certificării, în conformitate cu procedura 
definită la articolul 11 alineatul (a), este 
de resortul Comisiei Europene.

Or. fr

Justificare

Este indicat să se definească certificarea datelor în cadrul programului GMES. Aceasta se 
bazează pe obiectivul asigurării integrităţii şi autenticităţii datelor. Instituirea dispozitivului 
care permite realizarea acestui obiectiv este o sarcină care revine, ulterior, Comisiei 
Europene.  
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Amendamentul 45
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) serviciile de monitorizare a mediului 
marin care permit furnizarea de 
informaţii privind starea mărilor şi a 
ecosistemelor marine. Aceste servicii sunt 
deosebit de utile în domeniul securităţii 
maritime şi al protecţiei resurselor 
marine, precum şi în cadrul combaterii 
schimbărilor climatice;

Or. fr

Justificare

Lista obiectivelor de atins în cadrul exploatării iniţiale a programului GMES ar trebui 
completată cu cele referitoare la serviciile de monitorizare a mediului marin, precum şi cu 
cele referitoare la serviciile de supraveghere a atmosferei.  Luând în considerare obiectivele 
urmărite de aceste servicii, acestea ar trebui să reprezinte, de asemenea, o prioritate a 
programului GMES încă de la exploatarea sa iniţială. 

Amendamentul 46
Rachida Dati

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) serviciile de monitorizare a 
atmosferei care permit, în special, să se 
controleze calitatea aerului, precum şi 
compoziţia chimică a atmosferei;

Or. fr

Justificare

Lista obiectivelor de atins în cadrul exploatării iniţiale a programului GMES ar trebui 
completată cu cele referitoare la serviciile de monitorizare a mediului marin, precum şi cu 
cele referitoare la serviciile de supraveghere a atmosferei.  Luând în considerare obiectivele 



PE799616v01-00 22/22 AM\799616RO.doc

RO

urmărite de aceste servicii, acestea ar trebui să reprezinte, de asemenea, o prioritate a 
programului GMES încă de la exploatarea sa iniţială. 


