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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a 
o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2013)0312/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 189 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0195/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V zájmu maximálního využití 
výsledku a zhodnocení poznatků a 
zkušeností získaných během realizačních 
fází programu Copernicus by měly být 
v rámci budoucího plánování 
prozkoumány možnosti uplatnění nových 
modelů organizace, jaké představuje 
společná iniciativa pro vesmírné 
technologie, víceletý finanční plán 
vypracovaný s pomocí Evropské investiční 
banky, který zajišťuje ekonomické 
příspěvky ze strany všech členských států 
na dobu 25 a více let, či zapojení Agentury 
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pro evropský GNSS (GSA), která by 
sloužila jako zastřešující organizace 
odpovědná za budoucí fáze programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je nákladově efektivnější 
než režimy kupování dat a posiluje 
globální rozměr programu.

(13) Mezinárodní rozměr programu 
Copernicus je důležitý zejména při výměně 
údajů a informací, jakož i při přístupu 
k infrastruktuře pro pozorování. Takový 
systém výměny je za předpokladu 
skutečné reciprocity nákladově 
efektivnější než režimy kupování dat 
a posiluje globální rozměr programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S ohledem na partnerský charakter 
programu Copernicus a s cílem vyhnout se 
zdvojování technických odborných znalostí 
by měly být prováděním programu 
pověřeny subjekty s vhodnou technickou 
a odbornou způsobilostí.

(17) S ohledem na partnerský charakter 
programu Copernicus a s cílem vyhnout se 
zdvojování technických odborných znalostí 
by měly být prováděním programu 
pověřeny subjekty s vhodnou technickou 
a odbornou způsobilostí, jejichž aktivní 
úlohu by měla podporovat Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Předmět Předmět a oblast působnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro pozorování Země s 
názvem Copernicus a stanoví se pravidla 
jeho realizace.

Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro pozorování a 
monitorování Země s názvem Copernicus 
a stanoví se pravidla jeho realizace, 
provozu a využívání.
Program Copernicus zajistí návaznost 
činností realizovaných v rámci 
Evropského programu monitorování 
Země (GMES) a má tyto součásti:
a) složku služeb zajišťující přístup 
k informacím v následujících oblastech:
monitorování atmosféry, monitorování 
změny klimatu, řízení mimořádných 
situací, monitorování pevniny, 
monitorování moří a bezpečnost;
b) vesmírnou složku zajišťující trvalé 
pozorování z vesmíru pro oblasti služeb 
uvedené pod písmenem a);
c) složku in situ zajištující koordinovaný 
přístup k pozorováním prováděným 
pomocí zařízení umístěných ve vzduchu, 
na moři a na pevnině včetně zařízení bez 
lidské obsluhy pro oblasti služeb uvedené 
pod písmenem a) a dále též činnosti 
týkající se kalibrace a validace pozorování 
prováděných z vesmíru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Obecné cíle Cíle
1. Obecné cíle

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ochraně životního prostředí a podpoře 
činností v oblasti civilní ochrany 
a bezpečnosti;

a) monitorování a ochraně životního 
prostředí a podpoře činností v oblasti 
civilní ochrany a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpoře konkurenceschopnosti a 
inovačních schopností evropského 
průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) podpoře klíčových technologií a 
nezávislého přístupu k environmentálním 
poznatkům pro potřeby Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Původní údaje a informace získané
pozorováním z vesmíru, jakož i z 
dostupných údajů in-situ („údaje 
a informace získané v rámci programu 
Copernicus“) musí být přesné a spolehlivé, 
musí být poskytovány na dlouhodobém 
a udržitelném základě a musí co nejlépe
vyhovovat požadavkům skupin uživatelů 
programu Copernicus. Přístup k těmto 
údajům musí být plný, volný a bez 
poplatků, s výhradou podmínek 
stanovených v tomto nařízení či na jeho 
základě.

2. Specifické cíle

Za účelem dosažení obecných cílů 
uvedených v odstavci 1 sleduje program 
Copernicus tyto specifické cíle:
a) poskytovat na dlouhodobém a 
udržitelném základě přesné a spolehlivé
údaje a informace vyhovující požadavkům 
skupin uživatelů programu Copernicus, tj. 
skupin, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
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1 tohoto nařízení;
b) poskytovat trvalý a spolehlivý přístup 
k údajům a informacím získaným na 
základě pozorování z vesmíru z autonomní 
kapacity Evropské unie pro pozorování 
Země, jež splňuje jednotné technické 
specifikace a buduje na stávajícím 
vybavení a schopnostech Evropské unie a 
jejích členských států, které v případě 
potřeby doplňuje;
c) poskytovat trvalý a spolehlivý přístup 
k údajům in situ na základě stávajících 
kapacit a globálních systémů a sítí pro 
pozorování Země.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 se skupiny 
uživatelů programu Copernicus definují 
jako skupiny, které zahrnují evropské 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
subjekty pověřené definováním, 
prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených v čl. 4 odst. 
1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dosahování cílů uvedených v odstavci 1
se měří těmito ukazateli výsledků:

3. Ukazatele

Dosahování cílů uvedených v oddílech 1 a 
2 se měří těmito ukazateli výsledků:

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dobudováním kosmické 
infrastruktury, pokud jde o rozmístění 
družic a poskytování údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) poptávkou po údajích a informacích 
poskytovaných programem Copernicus, 
měřenou počtem uživatelů, objemem 
poskytnutých údajů a informací a 
rozsahem distribuce zajišťované 
v institucích Evropské unie a ve 
vnitrostátních, regionálních či místních 
orgánech a institucích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) využíváním údajů a informací 
poskytovaných programem Copernicus v 
orgánech a institucích Evropské unie, 
mezinárodních organizacích, mírou 
uživatelské absorpce a spokojenosti a 
množstvím přínosů, které poskytují 
občanům Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pronikáním evropských navazujících 
subjektů na trh a jejich 
konkurenceschopností.

b) pronikáním evropských navazujících 
subjektů na trh a jejich 
konkurenceschopností, jakož i vytvářením 
nových trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Specifické cíle
1. Za účelem dosažení obecných cílů 
stanovených v článku 2 plní program 
Copernicus potřeby uživatelů a poskytuje 
provozní služby uvedené v čl. 4 odst. 1. 
Tento cíl se měří využíváním údajů 
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a informací, a to sledováním vývoje počtu 
uživatelů, objemu využitých údajů 
a informací s přidanou hodnotou 
a rozšiřování distribuce ve všech 
členských státech.
2. Program Copernicus umožňuje trvalý 
a spolehlivý přístup k pozorováním z 
vesmíru z autonomní kapacity Unie pro 
pozorování Země a buduje na stávajících 
aktivech a schopnostech, které v případě 
potřeby doplňuje. Tento cíl se měří podle 
vytvořené vesmírné infrastruktury, 
konkrétně vypuštěných družic, 
a získaných údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozsah služeb programu Copernicus Fungování programu Copernicus
Oddíl I – Služby

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Mezi služby programu Copernicus, 
uvedené v čl. 3 odst. 1, patří:

Mezi služby programu Copernicus, 
uvedené v čl. 1 písm. a), patří:

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) služba monitorování atmosféry zajišťuje 
informace o kvalitě ovzduší v evropském 
měřítku a o chemickém složení atmosféry 
v celosvětovém měřítku. Obzvláště 
poskytuje informace systémům 
monitorování kvality ovzduší od místní po 
vnitrostátní úroveň a měla by přispívat k 
monitorování klimatických proměnných v 
oblasti chemických vlastností atmosféry;

a) služba monitorování atmosféry zajišťuje 
informace o kvalitě ovzduší v evropském 
měřítku a o chemickém složení atmosféry 
v celosvětovém měřítku se zvláštním 
zaměřením na horní patra lesních ploch a 
zemědělské postupy. Obzvláště poskytuje 
informace systémům monitorování kvality 
ovzduší od místní po vnitrostátní úroveň, 
zvláště pak co se týče teplotních trendů, a 
měla by přispívat k monitorování 
klimatických proměnných v oblasti 
chemických vlastností atmosféry;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) služba monitorování mořského prostředí 
poskytuje informace o stavu a dynamice 
fyzických ekosystémů oceánů a moří pro 
oblast celosvětového oceánu i evropské 
regionální oblasti;

b) služba monitorování mořského prostředí 
poskytuje informace o stavu a dynamice 
fyzických ekosystémů oceánů a moří pro 
oblast celosvětového oceánu i evropské 
regionální oblasti se zvláštním zaměřením 
na odpadní toky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto služby jsou provozovány funkčním, 
hospodárným a decentralizovaným 
způsobem. Ve vhodných případech 
využívají zároveň údaje poskytované na 
úrovni Evropské unie prostřednictvím 
zařízení umístěných v kosmu, in situ a 
referenční údaje i zařízení členských 
států, tak aby nedocházelo ke 
zbytečným duplikacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vývojové činnosti, které zahrnují 
zlepšování kvality a výkonnosti operačních 
služeb, včetně jejich vývoje 
a přizpůsobování, a odstraňování nebo 
zmírňování operačních rizik;

2. Vývojové činnosti

Zlepšování kvality a výkonnosti 
operačních služeb, včetně jejich vývoje 
a přizpůsobování, a odstraňování nebo 
zmírňování operačních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpůrné činnosti, které spočívají 
v opatřeních na podporu využívání 
provozních služeb uživateli a využívání 
navazujících aplikací, jakož i činnosti 

3. Podpůrné činnosti
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v oblasti komunikace a šíření.
Opatření na podporu využívání provozních 
služeb programu Copernicus, mezi něž 
patří činnosti v oblasti komunikace a šíření 
informací, vývoj normalizovaných postupů 
za účelem integrace údajů a informací 
poskytovaných programem Copernicus do 
pracovních procesů těchto uživatelů:
a) veřejný orgánů pověřených 
definováním, prováděním, prosazováním 
a monitorováním veřejných služeb nebo 
politiky v oblastech uvedených 
v odstavci 1;
b) ostatních uživatelů a navazujících 
aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5
Vesmírná složka

Oddíl II – Vesmírná složka

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vesmírná složka programu Copernicus 
zahrnuje pozorování z vesmíru za účelem 
dosažení cílů uvedených v článcích 2 a 3, 
přičemž slouží především provozním 
službám uvedeným v čl. 4 odst. 1. Do 
vesmírné složky programu Copernicus 

Vesmírná složka programu Copernicus 
zahrnuje pozorování z vesmíru za účelem 
dosažení cílů uvedených v článku 2, 
přičemž slouží především provozním 
službám uvedeným v čl. 4 odst. 1. Do 
vesmírné složky programu Copernicus 
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spadají tyto činnosti: spadají tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provozu vesmírné infrastruktury 
programu Copernicus, včetně stanovení 
úkolů pro družice, sledování a kontroly 
družic, přijímání a zpracování, archivace 
a šíření údajů a stálé kalibrace a validace,

– dokončení, údržby a provozu misí 
programu Copernicus, včetně stanovení 
úkolů pro družice, sledování a kontroly 
družic, přijímání a zpracování, archivace 
a šíření údajů a stálé kalibrace a validace,

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě požadavků uživatelů,

– zjišťování nedostatků při pozorování 
a specifikace nových vesmírných misí 
na základě požadavků uživatelů a stávající 
nebo plánované vesmírné infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6
Složka in-situ

Oddíl III – Složka in situ
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Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zjišťování a odstraňování nedostatků 
při pozorování prováděných in situ, které 
nelze vyrovnat za pomoci stávající 
infrastruktury a sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z přídělu finančních prostředků na 
program Copernicus lze rovněž hradit 
výdaje související s činnostmi v rámci 
přípravy, monitorování, kontroly, auditu a 
hodnocení, které jsou přímo potřebné pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů, 
zejména výdaje na studie, schůze, 
informační a komunikační činnosti, jakož 
i výdaje na sítě informačních technologií 
zaměřené na výměnu údajů a zpracování 
informací. Zdroje přidělené 
na komunikační činnosti podle tohoto 
nařízení lze rovněž úměrně využít jako 
příspěvek na institucionální komunikaci 
o politických prioritách Unie.

3. Z přídělu finančních prostředků na 
program Copernicus lze rovněž hradit 
výdaje související s činnostmi v rámci 
přípravy, monitorování, kontroly, auditu a 
hodnocení, které jsou přímo potřebné pro 
řízení programu a dosažení jeho cílů, 
zejména výdaje na studie, schůze, 
informační a komunikační činnosti, jakož 
i výdaje na sítě informačních technologií 
zaměřené na výměnu údajů a zpracování 
informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní program Komise Organizační opatření
1. Role Komise

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme pracovní program podle 
článku 84 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012. Uvedený prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 20 
odst. 3 tohoto nařízení.

1. Komise nese za program Copernicus 
celkovou odpovědnost. Vymezuje priority
a cíle programu a dohlíží na jeho 
provádění, zvláště pak s ohledem na jeho 
náklady, časový rozvrh a výkon a 
poskytuje členským státům a Evropskému 
parlamentu veškeré důležité informace 
týkající se tohoto programu v podobě 
výročních zpráv o výsledcích jeho
provádění.
2. Komise spolupracuje s členskými státy 
s cílem zlepšit vzájemnou výměnu údajů 
a informací a zvýšit objem údajů 
a informací, které má program 
Copernicus k dispozici.
3. Komise může přijmout opatření 
na podporu sbližování praxe členských 
států při používání údajů a informací 
získaných v rámci programu Copernicus 
a jejich přístupu k technologii a rozvoji 
v oblasti pozorování Země. Taková 
opatření nesmí narušit hospodářskou 
soutěž. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s poradním postupem podle čl. 20 
odst. 2.
4. Komise jménem Unie a v oblasti její 
působnosti řídí vztahy se třetími zeměmi 
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a mezinárodními organizacemi a zajišťuje 
koordinaci programu Copernicus 
s činnostmi na vnitrostátní úrovni, 
na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni.
5. Komise koordinuje příspěvky členských 
států se zaměřením na operativní 
poskytování služeb a dlouhodobou 
dostupnost údajů z infrastruktur pro 
pozorování potřebných k provozování 
služeb.
6. Vytvářením vhodných vazeb programu 
Copernicus na příslušné unijní politiky, 
nástroje, programy a činnosti zajišťuje 
Komise jeho doplňkovost a spojitost, tak 
aby mohly využívat služeb poskytovaných 
v rámci tohoto programu.
7. Komise udržuje transparentní 
a pravidelné zapojení a konzultace 
uživatelů, které umožní zjistit jejich 
požadavky a sledovat jejich spokojenost 
na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. 
Výbor pro Copernicus uvedený v čl. 20 
odst. 1 vykonává dohled nad zvláštní 
infrastrukturou programu Copernicus pro 
distribuci údajů, která využívá sítě 
vnitrostátních či regionálních uzlových 
bodů a slouží k zajištění a koordinování 
distribuce údajů.
8. Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 21 týkající 
se stanovení požadavků na údaje nezbytné 
pro provozní služby, a dává tak prostor 
k jejich vývoji.
9. Komise uvolňuje finanční zdroje pro 
financování programu Copernicus.
10. Komise přijme vhodná opatření 
k zajištění plné účasti soukromých zdrojů 
na podporu programu Copernicus a 
umožní tak růst navazujících odvětví ve 
střední a dolní části řetězce.
11. Komise podporuje vytváření 
dlouhodobého stabilního investičního 
prostředí a při rozhodování o změnách 
produktů datových a informačních služeb 
spadajících do působnosti nařízení o 
programu Copernicus vede konzultace se 
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zúčastněnými stranami.
12. Komise podporuje široké informační 
kampaně pro místní orgány o údajích a 
službách poskytovaných v rámci 
programu Copernicus, zdůrazňující 
například jejich význam pro územní 
správu a veřejné politiky. V této 
souvislosti by měl být vypracován celkový 
přehled platných unijních předpisů 
týkajících se životního prostředí, zvláště 
pak směrnic, jako je směrnice o zřízení 
Infrastruktury pro prostorové informace 
(INSPIRE) nebo směrnice o kvalitě 
ovzduší, při jejichž provádění potřebují 
místní orgány údaje z programu 
Copernicus.
13. Komise přijme pracovní program podle 
článku 84 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012. Uvedený prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 20 
odst. 3 tohoto nařízení.

(2) Role Evropské kosmické agentury
1. V souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
uzavře Komise pověřovací dohodu s 
Evropskou kosmickou agenturou, v níž 
budou stanoveny obecné podmínky plnění 
úkolů svěřených Komisí Evropské 
kosmické agentuře ohledně: 
a) návrhu, vývoje a zadání realizace 
vesmírné složky systému Copernicus;
b) specifikace systémové architektury 
vesmírné složky na základě uživatelských 
požadavků;
c) správy svěřených prostředků;
d) monitorovacích a kontrolních postupů.
Tato pověřovací dohoda bude předložena 
ke konzultaci Výboru pro Copernicus a 
předána Evropskému parlamentu.
Evropská kosmická agentura poskytuje 
Komisi systematické informace o plánech, 
nákladech a harmonogramech, v nichž 
upozorňuje na opravná opatření, která 
budou přijata v případě nesrovnalostí 
mezi plánovanými rozpočty, výkonem a 
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časovým rozvrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 9 vypouští se
Spolupráce s členskými státy
1. Komise spolupracuje s členskými státy 
s cílem zlepšit vzájemnou výměnu údajů 
a informací a zvýšit objem údajů 
a informací, které má program 
Copernicus k dispozici.
2. Komise může přijmout opatření 
na podporu sbližování praxe členských 
států při používání údajů a informací 
získaných v rámci programu Copernicus 
a jejich přístupu k technologii a rozvoji 
v oblasti pozorování Země. Taková 
opatření nesmí narušit volnou 
hospodářskou soutěž. Uvedené prováděcí 
akty se přijímají poradním postupem 
podle čl. 20 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Role Komise
1. Komise má za program celkovou 
odpovědnost. Stanovuje priority a cíle 
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programu a dohlíží na jejich plnění, 
zejména pokud jde o náklady, 
harmonogram a výkonnost.
2. Komise jménem Unie a v oblasti její 
působnosti řídí vztahy se třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi a zajišťuje 
koordinaci programu Copernicus 
s činnostmi na vnitrostátní úrovni, 
na úrovni Unie a na mezinárodní úrovni.
3. Komise koordinuje příspěvky členských 
států se zaměřením na operativní 
poskytování služeb a dlouhodobou 
dostupnost údajů z infrastruktur pro 
pozorování potřebných k provozování 
služeb.
4. Komise zajišťuje doplňkovost 
a soudržnost programu Copernicus 
s dalšími příslušnými unijními politikami, 
nástroji, programy a činnostmi.
5. Komise udržuje transparentní 
a pravidelné zapojení a konzultace 
uživatelů, které umožní zjistit jejich 
požadavky na úrovni Unie 
a na vnitrostátní úrovni.
6. Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 21 týkající 
se stanovení požadavků na údaje nezbytné 
pro provozní služby, a dává tak prostor 
k jejich vývoji.
7. Komise uvolňuje finanční zdroje pro 
financování programu Copernicus.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může částečně nebo plně pověřit 
prováděním úkolů uvedených v článku 4 
příslušné instituce Unie, je-li to řádně 

1. Komise může na základě pověřovacích 
dohod částečně nebo plně pověřit 
prováděním úkolů uvedených v článku 3 
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odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní těchto institucí. Mezi 
těmito subjekty jsou:

příslušné instituce Unie, je-li to řádně 
odůvodněno zvláštní povahou činnosti 
a odbornou úrovní, mandátem a 
provozními a řídicími kapacitami těchto 
institucí. Mezi těmito subjekty jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohled nad provozovateli Zadávání veřejných zakázek

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé mohou Komisi podávat 
stížnosti na zadání zakázek a udělení 
grantů při plnění pověřovací dohody nebo 
pracovního programu. Nicméně tyto 
stížnosti se mohou týkat pouze úmyslného 
pochybení, hrubé nedbalosti nebo 
podvodu a mohou být předloženy pouze 
poté, co provozovatel vyčerpal všechny 
možnosti odvolání.

Obecná ustanovení vztahující se na 
zadávání veřejných zakázek

Obecné zásady
1. Aniž jsou dotčena opatření požadovaná 
pro ochranu základních zájmů v oblasti 
bezpečnosti Unie nebo veřejné bezpečnosti 
nebo pro zajištění souladu s požadavky 
Unie na kontrolu vývozu, použije se na 
program Copernicus nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012, zejména obecné 
zásady otevřeného přístupu a spravedlivé 



PR\1005871CS.doc 25/36 PE519.768v02-00

CS

hospodářské soutěže v rámci celého 
dodavatelského řetězce, nabídková řízení 
na základě poskytování transparentních 
a včasných informací, jasné sdělování 
platných pravidel pro zadávání zakázek, 
kritérií výběru a kritérií pro přidělení 
zakázky a jakýchkoliv dalších důležitých 
informací umožňující rovné podmínky 
všem potenciálním uchazečům.
2. Zadavatelé při zadávání zakázek sledují 
ve svých nabídkových řízeních tyto cíle:
a) podporovat co nejrozsáhlejší 
a nejotevřenější účast všech podniků 
v celé Unii, zejména nových účastníků 
a malých a středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podpory využívání 
subdodávek ze strany zhotovitelů;
b) zabránit možnému zneužití dominace 
a závislosti na jednom dodavateli;
c) využít předchozích investic veřejného 
sektoru a získaných zkušeností, jakož i 
odborných zkušeností a způsobilostí v 
oblasti průmyslu, včetně těch, které byly 
získány v počáteční fázi programu, a 
zároveň zajistit, aby nedošlo k porušení 
pravidel pro výběrová řízení;
d) ve vhodných případech usilovat 
o zajištění více zdrojů s cílem zabezpečit 
lepší celkovou kontrolu programu, jeho 
nákladů a časového rozvrhu;
e) ve vhodných případech zohledňovat 
celkové náklady za celé užitné období 
zadávaného produktu, služby nebo práce, 
avšak bez toho, aby příslušnou hodnotu 
určovala pouze výše nákladů.
Zvláštní ustanovení
1. Zavedení rovných podmínek 
hospodářské soutěže
Zadavatel učiní příslušná opatření, která 
zajistí rovné podmínky hospodářské 
soutěže v případě, že předchozí účast 
určitého podniku na činnostech 
souvisejících s činnostmi, které jsou 
předmětem nabídkového řízení:
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a) může tomuto podniku přinést značné 
výhody ve smyslu důvěrných informací, 
a může tudíž vést k obavám ohledně 
dodržování rovného zacházení; nebo
b) ovlivňuje běžné podmínky hospodářské 
soutěže nebo nestrannost a objektivitu 
zadávání nebo plnění smluv.
Tato opatření nenarušují hospodářskou 
soutěž a neohrožují rovné zacházení 
či důvěrnost získaných údajů týkajících se 
podniků, jejich obchodních vztahů 
a struktury jejich nákladů. Tato opatření 
musí v souvislosti s tím zohledňovat 
povahu a podmínky smlouvy, která má být 
uzavřena.

2. Bezpečnost informací
Pokud se zakázky týkají utajovaných 
informací či takové informace vyžadují 
nebo obsahují, upřesní orgán či subjekt 
zadávající příslušnou zakázku v její 
dokumentaci opatření a požadavky 
nezbytné k zajištění bezpečnosti těchto 
informací na požadované úrovni.
3. Spolehlivost dodávek
Zadavatel v dokumentaci týkající se 
zakázky upřesní požadavky související se 
spolehlivostí dodávek nebo poskytování 
služeb při plnění zakázky.
4. Zakázky rozdělené na podmíněné části
a) Zadavatel může zakázku zadat formou 
rozdělení na podmíněné části.
b) Zakázka rozdělená na podmíněné části 
se skládá z pevné části, ke které je 
stanoven odpovídající rozpočtový závazek 
a z něj plynoucí pevný závazek k výkonu 
prací a poskytnutí dodávek a služeb 
dohodnutých pro tuto část, a z jedné nebo 
více částí, jež jsou podmíněné z hlediska 
rozpočtu i plnění. Specifické rysy zakázky 
rozdělené na podmíněné části jsou 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 
Zejména je zde vymezen předmět, cena 
nebo podmínky jejího stanovení 
a podmínky realizace prací, dodávek a 
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poskytování služeb v jednotlivých částech.
c) Povinnosti pevné části jsou součástí 
jednotného celku, stejně jako povinnosti 
stanovené pro každou z podmíněných 
částí, a jsou stanoveny s přihlédnutím 
k povinnostem předchozích částí.
d) Plnění jednotlivých podmíněných částí 
podléhá souhlasu zadavatele, který své 
rozhodnutí dodavateli sdělí ve lhůtě 
stanovené v zakázce. Je-li podmíněná část 
potvrzena se zpožděním nebo není-li 
potvrzena vůbec, může dodavatel 
v případě, že to zakázka umožňuje, za 
podmínek, které zakázka stanoví, 
požadovat náhradu za prodlení nebo 
náhradu za nedodržení smlouvy.
e) Pokud zadavatel v určité fázi shledá, že 
práce, dodávky nebo služby sjednané pro 
tuto fázi nebyly poskytnuty, může 
v případě, že to smlouva umožňuje, a za 
podmínek, které smlouva stanoví, uplatnit 
nárok na náhradu škody a od smlouvy 
odstoupit.
5. Zakázky s nákladově stanovenou cenou
a) Zadavatel se může za podmínek 
stanovených pod písmenem b) v mezích 
maximálního limitu rozhodnout pro 
zakázku se zcela nebo částečně nákladově 
stanovenou cenou.
Cenu, která má být za takovéto zakázky 
zaplacena, tvoří náhrada všech reálných 
výdajů, které dodavateli vznikly při plnění 
zakázky, jakou jsou výdaje za pracovní 
sílu, materiál, spotřební zboží, využívání 
zařízení a infrastruktur nezbytných pro 
plnění zakázky. Tyto výdaje se navýší 
o paušální částku pokrývající nepřímé 
náklady a zisk, nebo o částku pokrývající 
nepřímé náklady a výnos v závislosti na 
dosažení cílů, pokud jde o průběh plnění 
a harmonogram plnění.
b) Zadavatel se může pro zakázku se zcela 
nebo částečně nákladově stanovenou 
cenou rozhodnout, není-li objektivně 
možné přesně stanovit pevnou cenu 
a může-li rozumně prokázat, že pevná 
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cena by byla z důvodu nejasností v plnění 
zakázky značně vysoká, protože:
i) se zakázka týká velmi složitých prvků 
nebo prvků vyžadujících použití nové 
technologie, a proto s sebou nese značné 
množství technických rizik; nebo
ii) činnosti, které jsou předmětem zakázky, 
musí z provozních důvodů začít 
neprodleně, ačkoli není možné stanovit 
pevnou a definitivní celkovou cenu, 
protože existují značná rizika nebo 
protože plnění zakázky je částečně závislé 
na plnění jiných zakázek.
c) Maximálním limitem zakázky se zcela 
nebo částečně nákladově stanovenou 
cenou je nejvyšší cena, která může být 
zaplacena. Tento limit lze překročit pouze 
ve výjimečných, náležitě odůvodněných 
případech a s předchozím souhlasem 
zadavatele.
d) V zadávací dokumentaci zakázek se 
zcela nebo částečně nákladově 
stanovenou cenou je třeba upřesnit:
i) typ zakázky, tj. zda se jedná o zakázku 
se zcela nebo částečně nákladově 
stanovenou cenou v mezích maximálního 
limitu;
ii) v případě zakázky s částečně nákladově 
stanovenou cenou prvky zakázky, které 
jsou předmětem nákladově stanovené 
ceny;
iii) výši maximálního limitu;
iv) kritéria pro přidělení zakázky, která 
musí umožnit posouzení věrohodnosti 
odhadu celkového rozpočtu, 
uhraditelných nákladů, mechanismů 
určování výše těchto nákladů a zisk 
uvedený v posuzované nabídce;
v) způsob navýšení uvedený pod 
písmenem a), který se má použít u 
přímých výdajů;
vi) pravidla a postupy pro určení 
způsobilosti nákladů, které zhotovitel 
v souvislosti s plněním zakázky plánuje, 
při dodržení zásad uvedených pod 
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písmenem e);
vii) účetní pravidla, která je zhotovitel 
povinen dodržovat;
viii) v případě zakázky s částečně 
nákladově stanovenou cenou, která má 
být změněna na zakázku s pevně 
stanovenou cenou, parametry platné pro 
takovou změnu.
e) Výdaje, které dodavatel během plnění 
zakázky se zcela nebo částečně nákladově 
stanovenou cenou vykázal, jsou způsobilé 
pouze v případě, že:
i) jsou skutečně vynaloženy v době trvání 
zakázky, s výjimkou výdajů na zařízení, 
infrastrukturu a dlouhodobý nehmotný 
majetek, které jsou nezbytné pro plnění 
zakázky a u kterých lze za způsobilé 
považovat výdaje až do výše pořizovací 
ceny;
ii) jsou uvedeny v předběžném rozpočtu, 
který lze měnit prostřednictvím dodatků k 
původní zakázce;
iii) jsou pro plnění zakázky nezbytné;
iv) vyplývají z plnění zakázky a lze je 
přičítat plnění zakázky;
v) jsou identifikovatelné, ověřitelné, 
vedené v účetnictví dodavatele 
a stanoveny v souladu s účetními 
normami uvedenými v zadávací 
dokumentaci a ve smlouvě;
vi) splňují požadavky platných daňových 
a sociálních právních předpisů;
vii) se neodchylují od podmínek zakázky;
viii) jsou přiměřené, odůvodněné a splňují 
požadavky řádného finančního řízení, 
zejména požadavky hospodárnosti 
a efektivnosti.
Dodavatel odpovídá za své nákladové 
účetnictví, za vedení řádných účetních 
záznamů nebo jakýchkoli jiných 
dokumentů vyžadovaných za účelem 
doložení toho, že náklady, jejichž 
proplacení požaduje, jsou skutečné 
a v souladu se zásadami vymezenými 
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v tomto článku. Náklady, které dodavatel 
nemůže odůvodnit, jsou považovány za 
nezpůsobilé a jejich úhrada je zamítnuta.
f) Zadavatel je v zájmu zajištění řádného 
plnění zakázek s nákladově stanovenou 
cenou povinen:
i) stanovit maximální cenový limit tak, aby 
byl co nejvíce realistický, zároveň však 
umožňoval flexibilitu nezbytnou pro 
zohlednění technických problémů;
ii) změnit zakázku s částečně nákladově 
stanovenou cenou na zakázku se zcela 
pevnou a definitivní cenou, jakmile je 
během plnění zakázky tuto pevnou 
a definitivní cenu možné stanovit; určit za 
tím účelem parametry pro změnu zakázky 
uzavřené s nákladově stanovenou cenou 
na zakázku s pevnou a definitivní cenou;
iii) zavést monitorovací a kontrolní 
opatření, která stanoví zejména systém 
pro předběžný odhad nákladů;
iv) určit vhodné zásady, nástroje a postupy 
pro plnění zakázky, především pro určení 
a ověření způsobilosti výdajů vykázaných 
dodavatelem nebo jeho subdodavateli a
doplnění dodatků do smlouvy o této 
zakázce;
v) ověřit, že dodavatel a jeho 
subdodavatelé dodržují účetní normy 
stanovené ve smlouvě k této zakázce 
a povinnost předkládat průkazné účetní 
doklady;
vi) zajistit, aby při plnění zakázky byla 
nepřetržitě sledována účinnost zásad, 
nástrojů a postupů uvedených v bodě iv).
6. Dodatky
Zadavatel a dodavatelé mohou zakázku 
pozměnit dodatkem, který však musí 
splňovat všechny tyto podmínky:
a) nemění předmět zakázky;
b) nenarušuje ekonomickou rovnováhu 
zakázky;
c) nezavádí podmínky, které by v případě, 
že by byly obsaženy v původní zadávací 
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dokumentaci k zakázce, umožnily přístup 
jiným zhotovitelům, než na které se 
původní zakázka vztahovala, nebo 
umožnily přijmout jinou nabídku než tu, 
která byla původně přijata.
7. Subdodávky
a) Zadavatel zhotovitele požádá, aby část 
zakázky zadal prostřednictvím výběrového 
řízení na příslušných úrovních 
subdodávek společnostem, které nenáleží 
do zadavatelovy skupiny, zejména novým 
účastníkům a malým a středním 
podnikům.
b) Zadavatel vyjádří požadovaný podíl 
subdodávek v rámci zakázky jako rozmezí 
od minimálního do maximálního 
procentního podílu. Zadavatel při 
vymezení těchto procentních podílů 
zohlední to, aby tyto podíly byly v poměru 
k cíli a hodnotě zakázky, přičemž přihlíží 
k povaze dotčeného odvětví činnosti 
a především ke zjištěnému stavu 
hospodářské soutěže a průmyslovému 
potenciálu.
c) Pokud zhotovitel ve své nabídce uvede, 
že nemá v úmyslu zadat jakýkoliv podíl 
zakázky subdodavatelům nebo že podíl, 
který zamýšlí zadat ve formě subdodávek, 
je menší než rozmezí uvedené pod 
písmenem b), předloží zadavateli příslušné 
důvody. Zadavatel tyto informace 
poskytne Komisi.
d) Zadavatel může subdodavatele, které si 
zvolil uchazeč ve fázi přidělování hlavní 
zakázky nebo zhotovitel při jejím plnění, 
zamítnout. Své zamítnutí odůvodní 
písemně a výhradně na základě kritérií 
pro výběr zhotovitelů pro hlavní zakázku.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Údaje a informace získané v rámci 
programu Copernicus budou plně, volně a 
bezplatně zpřístupněny, s výhradou těchto 
omezení:

Údaje a informace získané v rámci 
programu Copernicus budou plně, volně a 
bezplatně zpřístupněny všem účastnickým 
členským státům, za mimořádných situací 
a pro účely rozvojové pomoci. Ve všech 
ostatních případech se uplatní politika 
placeného přístupu k údajům nebo zásada 
reciprocity. Mezi případy, kdy se politika 
plného, volného a bezplatného přístupu 
neuplatní, patří dále:

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 14 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) licenční podmínky týkající se údajů 
a informací třetích stran;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, a 
to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních 
kosmických agentur, kteří jí poskytují 
nezbytné technické a vědecké znalosti 
a zpětnou vazbu od uživatelů.

1. Komisi mohou být nápomocni zástupci 
konečných uživatelů, nezávislí odborníci, a 
to zejména v bezpečnostních otázkách, 
a zástupci příslušných vnitrostátních 
agentur, zejména vnitrostátních či 
regionálních kosmických agentur nebo 
jejich sdružení, kteří jí poskytují nezbytné 
technické a vědecké znalosti a zpětnou 
vazbu od uživatelů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účelem propagace a usnadnění 
používání technologií pro pozorování 
Země ze strany místních orgánů a malých 
a středních podniků má Komise 
k dispozici zvláštní síť pro distribuci 
údajů získaných v rámci programu 
Copernicus, která podléhá dohledu 
Výboru pro Copernicus a jejíž součástí
jsou vnitrostátních a regionální orgány.
Zástupci Evropské kosmické agentury a 
provozovatelů pověřených plněním 
programových úkolů se na práci Výboru 
pro Copernicus podílejí jako pozorovatelé 
za podmínek stanovených jeho jednacím 
řádem.
Mezinárodní dohody uzavřené Unií 
mohou obsahovat ustanovení 
o případném zapojení zástupců třetích 
zemí nebo mezinárodních organizací do 
práce Výboru pro Copernicus za 
podmínek stanovených jeho jednacím 
řádem.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a v čl. 
18 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 8, čl. 15 
odst. 1 a v čl. 18 odst. 3 je svěřena Komisi 
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neurčitou počínaje dnem 1. ledna 2014. na dobu trvání programu.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V době, kdy schopnost získávat informace a vhodným způsobem jich využívat má významné 
geopolitické důsledky, potřebuje mít Evropa k dispozici kapacitu, jež jí umožní nezávisle, 
spolehlivě a včas zhodnotit odezvu na její politiku. Program Copernicus (což je nové označení 
programu GMES) jako komplexní evropský systém sledování Země takovou infrastrukturu 
představuje. Komise ve svém návrhu ohlašuje, že se blíží zahájení provozní fáze, kdy mají 
družice zahájit svou činnost. Jejím hlavním cílem je sloužit evropským občanům v řadě 
oblastí, konkrétně v oblasti životního prostředí a změny klimatu, své využití si má ovšem 
zachovat i v civilní oblasti, i když některé kontroverznější prvky, jako je správa a datová 
politika, bude ještě nutné ošetřit, aby byl zajištěn hladký vývoj. Lze si klást ovšem otázku, 
proč byl původní rozpočet programu, který je považován za prioritu průmyslové i 
environmentální politiky a který Komise sama označila za program stěžejního významu, 
snížen téměř o 35 %. Kosmické odvětví vytváří značný počet pracovních míst, je s ním 
spojena důležitá výzkumná činnost a samotný program Copernicus slibuje, že každé 
investované euro přinese zpátky 3,2 eura: není právě nyní vhodná doba na expanzi evropské 
ekonomiky? Není právě nyní vhodná doba na velké ekonomické projekty, které budou 
schopny vytáhnout Evropu z marastu? Zpravodaj se ve svých pozměňovacích návrzích snaží 
nabídnout alternativní a k budoucnosti obrácené modely organizace, řízení a financování, 
které by počítaly s dlouhodobými závazky a vyváženou správou. Vzhledem k tomu, že 
nařízení již obsahuje ustanovení týkající se rozpočtové linie programu pro pozorování a 
sledování vesmíru (SST), který má do budoucna zásadní význam pro zajištění bezpečnosti 
evropských infrastruktur umístěných v kosmickém prostoru a nezávislé činnosti v této oblasti, 
je zpravodaj toho názoru, že výzkumná činnost spojená s programem Copernicus by byla 
v této fázi programu lépe financovatelná z prostředků určených na oblast vesmíru v rámci 
programu Horizont 2020. 

Většina pozměňovacích návrhů si klade za cíl uvést strukturu tohoto dokumentu do souladu 
s dřívějšími nařízeními a čerpat ze zkušeností získaných v procesu přijímání programu 
Galileo: konkrétně se jedná o opatření týkající se zadávání veřejných zakázek a určení úlohy 
Evropské kosmické agentury, které je pro Evropskou komisi v tomto usilování velkým 
„partnerem“. Obecně řečeno se zpravodaj pokusil o formulaci různých postojů zúčastněných 
stran a docílit tak vyváženějšího znění, které by představovalo reprezentativnější model 
zohledňující potřeby průmyslu a místních orgánů, zároveň by však umožňovalo zajistit to, aby
infrastruktura byla uvedena do provozu v plánovaných termínech a aby program sledoval 
strategické, průmyslové, hospodářské a společenské cíle. Za tímto účelem byly podniknuty 
kroky prosazující v rámci programu evropské sbližování, větší transparentnost a 
demokratickou odpovědnost. Komisi je zmocněna k přijímání prováděcích opatření 
na podporu sbližování praxe členských států při používání údajů a informací a zaručení 
přístupu k technologii a rozvoji služeb v oblasti pozorování Země. Celkovou odpovědnost za
program a jeho koordinaci bude mít sice Komise, počítá se nicméně s možností svěřování 
úkolů, která by měla usnadnit zapojení třetích stran. Silnější postavení některý zúčastněných 
stran v architektuře rozhodovacího procesu by ohrožovalo etickou rovnováhu mezi tím, kdo 
rozhoduje o pravidlech účasti, a tím, kdo má účast. 
Je nicméně důležité, že Komise podporuje široké zapojení evropských veřejných i 
soukromých zainteresovaných subjektů, umožňuje růst navazujících odvětví ve středních a 
dolních částech řetězce a usnadňuje vytváření nových trhů. Zpravodaj v této souvislosti 
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navrhuje zřízení zvláštní sítě pro distribuci údajů získaných v rámci programu Copernicus, 
kterou by tvořily vnitrostátní a regionální orgány a která by podporovala využívání 
technologií sledování Země ze strany místních orgánů a malých a středních podniků. 

Za předpokladu vhodné datové politiky má program Copernicus konečně také potenciál 
stimulovat odvětví služeb využívajících technologií pro sledování Země a odvětví 
uživatelských služeb, kterým může napomoci k získání vůdčího postavení v celosvětovém 
měřítku. Důležitou součástí nařízení o programu Copernicus je také politika plného, volného a 
bezplatného přístupu, která vychází ze zásady, že Evropané by za tytéž údaje neměli platit 
dvakrát. Náležitá datová politika musí brát ovšem v úvahu strategická a hospodářská hlediska 
a neměla by také omezovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Důležitým způsobem, 
jak zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, je dojednání vzájemného přístupu k údajům se 
třetími zeměmi, které nepřispívají do rozpočtu programu. Výjimka z tohoto pravidla by měla 
být stanovena pro případy mimořádných událostí nebo situací týkajících se bezpečnosti 
občanů či pro případy, kdy vzniká zřejmá přidaná hodnota pro jiné evropské politiky, 
konkrétně pro činnosti spojené s rozvojovou pomocí. Nařízení již nyní obsahuje ustanovení, 
které Komisi umožňuje sjednávat i pro další účely dohody se třetími stranami, díky čemuž je 
možné tuto zásadu do textu snadno doplnit.


