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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Välja 
jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud (näide: „ABCD”). Teksti 
asendamise puhul on uus tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav 
tekst kustutatud või läbi kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0312/2),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 189 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0195/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-
0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Copernicuse programmi
rakendusetappide tulemuste
maksimeerimiseks ning teadmiste ja 
kogemuste parimaks kasutamiseks tuleks 
töö edasisel kavandamisel uurida
võimalusi kasutada uusi 
organisatsioonilisi mudeleid, nagu ühine
kosmosetehnoloogia algatus, rahastamise
mitmeaastane kava, mille väljatöötamist 
toetas Euroopa Investeerimispank, 
tagades sellega kõigi liikmesriikide 
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majanduslikud kohustused 25 aastaks või
kauemaks, kuni Euroopa GNSSi 
Agentuur (GSA) kui programmi edasiste 
etappide eest vastutava
katusorganisatsiooni kaasamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 
kui andmete ostmise kavad ja tugevdab 
programmi ülemaailmset mõõdet.

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 
eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 
samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 
Kui selline vahetussüsteem toimib tõelise 
vastastikkuse põhimõttel, on see
kulutõhusam kui andmete ostmise kavad ja 
tugevdab programmi ülemaailmset mõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Arvestades Copernicuse 
partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 
tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 
programmi rakendamine delegeerida 
üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 
kutsealane suutlikkus.

(17) Arvestades Copernicuse 
partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 
tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 
programmi rakendamine delegeerida 
üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 
kutsealane suutlikkus ja kelle aktiivset rolli
peaks komisjon toetama.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Reguleerimisese Reguleerimisese ja -ulatus

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesoleva määrusega luuakse liidu Maa 
seire programm Copernicus ning 
sätestatakse selle täitmise eeskirjad.

Käesoleva määrusega luuakse liidu Maa 
seire ja jälgimise programm Copernicus 
ning sätestatakse selle väljaehitamise,
käitamise ja kasutamise eeskirjad.

Copernicuse programm tagab GMES-
programmi tegevuste tulemuste 
järjepidevuse ja koosneb järgmistest 
komponentidest:
(a) teenuste komponent, millega tagatakse 
juurdepääs teabele järgmistes 
valdkondades: atmosfääri seire, 
kliimamuutuste seire, hädaolukordade 
ohjamine, maismaa seire, merekeskkonna 
seire ning julgeolekuküsimuste tugiüksus;
(b) kosmosekomponent, millega tagatakse 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire jätkusuutlikkus punktis a nimetatud 
teenusevaldkondades;
(c) in situ komponent, millega tagatakse 
koordineeritud juurdepääs õhus, meres ja 
maapinnal paiknevate installatsioonide 
kaudu tehtavale seirele, kaasa arvatud
mehitamata seirele, punktis a nimetatud 
teenusevaldkondadele, samuti kosmoses 
tehtavate vaatluste kalibreerimine ja 
valideerimine.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Üldeesmärgid Eesmärgid
1. Üldeesmärgid

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja 
julgeolekumeetmete toetamine;

(a) seire ning keskkonnakaitse, 
kodanikukaitse ja julgeolekumeetmete 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
ja innovatsioonisuutlikkuse edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) olulise tähtsusega tehnoloogia ja
keskkonnaalastele teadmistele sõltumatu
juurdepääsu edendamine Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire alusel saadud algandmed ja teave 
ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 
kaudu kogutud andmed (edaspidi 
„Copernicuse andmed ja teave”) on täpsed 
ja usaldusväärsed, neid esitatakse 
pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 
vastavad Copernicuse kasutajaskondade 
nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 
on täielik, avalik ja tasuta ning selle 
suhtes kohaldatakse käesolevas määruses 
või selle alusel kindlaks määratud 
tingimusi.

2. Erieesmärgid

Lõikes 1 nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks on Copernicuse
programmis järgmised erieesmärgid:
(a) pakkuda täpseid ja usaldusväärseid
andmeid ja teavet pikaajalisel ja 
jätkusuutlikul alusel ja vastavalt 
Copernicuse kasutajaskondadele, st 
sihtgruppidele, mis hõlmavad Euroopa 
riiklikke, piirkondlikke või kohalikke 
asutusi, kellele on delegeeritud artikli 4 
lõikes 1 nimetatud valdkondade avaliku 
teenuse või poliitika kindlaksmääramine, 
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rakendamine, jõustamine või järelevalve;
(b) pakkuda jätkusuutlikku ja 
usaldusväärset juurdepääsu
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 
seire andmetele liidu Maa seire sõltumatu
võimekuse alusel ning tugineb 
olemasolevatele varadele ja võimekustele, 
neid vajaduse korral täiendades;
(c) pakkuda jätkusuutlikku ja 
usaldusväärset juurdepääsu in situ 
infrastruktuuri kaudu kogutud andmetele, 
mis tuginevad olemasolevatele 
võimalustele ning globaalse jälgimise
süsteemide ja võrkude kasutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 
Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 
mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 
piirkondlikke või kohalikke asutusi, 
kellele on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 
nimetatud valdkondade avaliku teenuse 
või poliitika kindlaksmääramine, 
rakendamine, jõustamine või järelevalve.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 nimetatud eesmärkide 3. Tulemusnäitajad
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saavutamist mõõdetakse järgmiste 
tulemusnäitajate alusel:

Jagudes 1 ja 2 nimetatud eesmärkide 
saavutamist mõõdetakse järgmiste 
tulemusnäitajate alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kosmoseinfrastruktuuri rakendamise 
tase, mille hindamise aluseks on 
kasutusele võetud satelliidid ja andmed, 
mida need edastavad;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) nõudlus Copernicuse andmete ja 
teabe järele, mida mõõdetakse kasutajate 
arvu, tutvutud andmete ja teabe mahuga 
ning jaotuse laienemisega liidu 
institutsioonides, riiklikes, piirkondlikes 
või kohalikes omavalitsustes ja asutustes;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt a c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Copernicuse andmete ja teabe 
kasutamine liidu institutsioonides ja 
organites, rahvusvahelistes 
organisatsioonides, kasutuselevõtu määr
ning liidu kodanike vajaduste 
rahuldamise ja pakutavate hüvede tase;

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Euroopa järgmise etapi 
teenuseosutajate turule sisenemine ja 
konkurentsivõime.

(b) Euroopa järgmise etapi 
teenuseosutajate turule sisenemine, uute 
turgude loomine ja konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Erieesmärgid
1. Artiklis 2 kirjeldatud üldeesmärkide 
saavutamiseks reageeritakse Copernicuse 
programmiga kasutajate vajadustele ja 
osutatakse artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
operatiivteenuseid. Selle eesmärgi 
saavutamist mõõdetakse andmete ja teabe 
kasutamisega, milleks mõõdetakse 
kasutajate arvu kasvu, kasutatud andmete 
ja lisaväärtusega teabe mahtu ning 
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jaotuse laienemist liikmesriikides.
2. Copernicuse programm tagab 
jätkusuutliku ja usaldusväärse 
juurdepääsu kosmoseinfrastruktuuri 
kaudu tehtavale seirele liidu Maa seire 
sõltumatu võimekuse alusel ning tugineb 
olemasolevatele varadele ja võimekustele, 
neid vajaduse korral täiendades. Selle 
eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
kosmoseinfrastruktuuri rakendamise 
tasemega, võttes aluseks kasutusele 
võetud satelliidid ja andmed, mida need 
edastavad.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Copernicuse teenuste kohaldamisala Copernicuse tegevus
 I jagu – teenused

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikli 3 lõikes 1 nimetatud Copernicuse 
teenused hõlmavad järgmist:

Artikli 1 punktis a nimetatud Copernicuse 
teenused hõlmavad järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab 
teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 
tasandil ja atmosfääri keemilise koostise 
kohta ülemaailmsel tasandil. Sellega 
antakse eelkõige teavet õhukvaliteedi seire 
süsteemide tarbeks nii kohalikul kui ka 
riiklikul tasandil ning see peaks aitama 
kaasa atmosfääri keemia kliimamõjurite 
seirele;

(a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab 
teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 
tasandil ja atmosfääri keemilise koostise 
kohta ülemaailmsel tasandil, pöörates 
erilist tähelepanu metsade 
lehepinnaindeksi hindamisele ja
põllumajandustegevuse seirele. Sellega 
antakse eelkõige teavet õhukvaliteedi seire 
süsteemide tarbeks nii kohalikul kui ka 
riiklikul tasandil, eelkõige
temperatuurimustrite kohta, ning see 
peaks aitama kaasa atmosfääri keemia 
kliimamõjurite seirele;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mereseire teenusega antakse teavet 
ookeanide ja mereökosüsteemide füüsilise 
seisundi ja dünaamika kohta maailmamere 
ja Euroopa piirkondlike alade lõikes;

(b) mereseire teenusega antakse teavet 
ookeanide ja mereökosüsteemide füüsilise 
seisundi ja dünaamika kohta maailmamere 
ja Euroopa piirkondlike alade lõikes,
pöörates erilist tähelepanu heitvete voole;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid teenuseid tuleb pakkuda teostataval, 
majanduslikult tasuval ja
detsentraliseeritud viisil. Vajaduse korral
tuleb neid Euroopa tasandil integreerida
olemasolevate satelliitide ja in situ
infrastruktuuri kaudu kogutud andmete 
ning liikmesriikide võrdlusandmete ja
teaduslike analüüside tulemustega, et 
vältida dubleerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arendustegevus koosneb
operatiivteenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 
nende arendamisest ja kohandamisest
ning tegevusriskide vältimisest või 
leevendamisest.

2. Arendustegevus

Operatiivteenuste kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse parandamine, sealhulgas 
nende arendamine ja kohandamine ning 
tegevusriskide vältimine või 
leevendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, millega 3. Tugiteenus
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edendatakse operatiivteenuste kasutamist 
kasutajate seas ja järgmise etapi 
rakenduste kasutamist, samuti teabe
edastamise ja levitamise meetmetest.

Meetmeid, millega edendatakse
Copernicuse operatiivteenuste kasutamist, 
sealhulgas teabevahetus ja teabe 
levitamine, püsitoimingute 
väljatöötamine, Copernicuse andmete ja 
teabe integreerimine kasutajate töövoogu, 
saavad võtta: 
(a) riigiasutused, kes on pädevad 
määratlema lõikes 1 nimetatud avalikke 
teenuseid või poliitikavaldkondi, neid 
rakendama, jõustama ja teostama 
järelevalvet;
(b) teised kasutajad ja järgmise etapi 
rakendused.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5
Kosmosekomponent

II jagu - Kosmosekomponent

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavat 
seiret artiklites 2 ja 3 nimetatud 

Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 
kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavat 
seiret artiklis 2 nimetatud eesmärkide 
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eesmärkide täitmiseks ning sellega 
toetatakse peamiselt artikli 4 lõikes 1 
nimetatud operatiivteenuseid. Copernicuse 
kosmosekomponent hõlmab järgmist 
tegevust:

täitmiseks ning sellega toetatakse peamiselt 
artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
operatiivteenuseid. Copernicuse 
kosmosekomponent hõlmab järgmist 
tegevust:

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri
kasutamine, mis hõlmab satelliitide 
ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

– Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri 
väljaehitamine, hooldamine ja
kasutamine, mis hõlmab satelliitide 
ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 
kontrolli, andmete vastuvõtmist, töötlemist, 
arhiveerimist ja levitamist ning pidevat 
kalibreerimist ja valideerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
nõuete alusel;

– seirelünkade kindlakstegemine ja uute 
kosmosemissioonide määramine kasutajate 
nõuete ning olemasoleva või kavandatava
kosmoseinfrastruktuuri alusel;

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6
In situ komponent

III jagu – In situ komponent

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) in situ infrastruktuuri kaudu 
kogutud seireandmete identifitseerimine 
ja andmelünkade täitmine, kui selleks ei 
saa kasutada olemasolevat infrastruktuuri
ja võrke.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Copernicuse programmi rahalised 
vahendid võivad katta ka vahetult 
Copernicuse programmi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamisega seotud kulusid, 
eelkõige uuringute, kohtumiste, teavitamis-
ja teabevahetusmeetmetega seotud kulusid, 
samuti kulusid, mis on seotud teabe 
töötlemiseks ja andmete vahetamiseks 

3. Copernicuse programmi rahalised 
vahendid võivad katta ka vahetult 
Copernicuse programmi juhtimiseks ja 
selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamisega seotud kulusid, 
eelkõige uuringute, kohtumiste, teavitamis-
ja teabevahetusmeetmetega seotud kulusid, 
samuti kulusid, mis on seotud teabe 
töötlemiseks ja andmete vahetamiseks 
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ettenähtud IT-võrgustikega. Käesoleva 
määruse alusel teabevahetustegevuseks 
eraldatud vahendid võivad 
proportsionaalselt toetada ka 
institutsioonide teavitustegevust liidu 
poliitiliste prioriteetide teemal.

ettenähtud IT-võrgustikega.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjoni tööprogramm Organisatsiooniline korraldus
1. Komisjoni ülesanded

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 –

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 vastu 
tööprogrammi. See rakendusakt võetakse 
vastu vastavalt käesoleva määruse 
artikli 20 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kindlaks programmi prioriteedid 
ja eesmärgid ning kontrollib selle 
rakendamist, eelkõige seoses kulude, 
ajakava ja tulemuslikkusega ning esitab
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile
kogu programmiga seotud asjakohase 
teabe iga-aastases rakendusaruandes.
2. Komisjon teeb koostööd 
liikmesriikidega, et parandada omavahel 
andmete ja teabe vahetamist ja 
suurendada Copernicuse programmiga 
kättesaadavaks tehtud andmete ja teabe 
mahtu.
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3. Komisjon võib võtta meetmeid, et 
ühtlustada liikmesriikides Copernicuse 
andmete ja teabe kasutamist ja 
liikmesriikide juurdepääsu Maa seire 
tehnoloogiale ja selle arendamisele. 
Niisugused meetmed ei tohi moonutada 
vaba konkurentsi. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
nimetatud nõuandemenetlusele.
4. Komisjon haldab liidu nimel ja oma 
pädevuse piires suhteid kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tagades Copernicuse 
programmi koordineerimise riikliku, liidu 
ja rahvusvahelise tasandi tegevusega.
5. Komisjon koordineerib liikmesriikide 
osalemist, mille eesmärk on teenuste 
osutamise operatiivsus ning selleks 
vajalike seireinfrastruktuuride kaudu 
kogutud andmete pikaajaline 
kättesaadavus.
6. Komisjon tagab Copernicuse 
programmi ning liidu teiste asjakohaste 
poliitikavaldkondade, õigusaktide, 
programmide ja meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja sidususe ning algatab
asjakohaste sidemete loomise.
7. Komisjon tagab läbipaistva ja 
korrapärase kasutajate kaasamise ning 
nendega konsulteerimise, mis võimaldab 
kindlaks teha kasutajate nõuded liidu ja 
riikide tasandil. Selleks teostab artikli 20 
lõikes 1 nimetatud Copernicus komitee
järelevalvet spetsiaalse Copernicuse 
andmelevi infrastruktuuri tegevuse üle, 
mis põhineb võrgu riiklikel/piirkondlikel 
keskustel ning mille ülesandeks on 
andmelevi tagamine ja koordineerimine.
8. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 21 
vastu delegeeritud õigusakte, mis 
käsitlevad operatiivteenuste osutamise 
jaoks vajalike andmenõuete kehtestamist 
ning võtavad arvesse nende nõuete 
muutumist.
9. Komisjon teeb Copernicuse programmi 
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rahastamiseks kättesaadavaks 
finantsvahendid.
10. Komisjon võtab asjakohased meetmed, 
et tagada erasektori vahendite 
täiemahuline kaasamine Copernicuse 
programmi, sest see võimaldab kesk- ja
järgmise etapi sektorite kasvu.
11. Komisjon soodustab pikaajalise
stabiilse investeerimiskeskkonna 
kujunemist ning konsulteerib 
sidusrühmadega, kui ta peab vajalikuks 
muuta Copernicuse määrusega hõlmatud 
andme- või teabetooteid.
12. Komisjon toetab kohalikele 
omavalitsustele suunatud laiaulatuslikku
teavituskampaaniat Copernicuse andmete 
ja teenuste selgitamiseks, mille käigus 
rõhutatakse näiteks nende tähtsust
territoriaalse juhtimise ja avaliku poliitika 
eesmärkide saavutamiseks. Selle raames
tuleks esitada täielik ülevaade liidus 
kehtivatest keskkonnaalastest 
õigusaktidest, eelkõige direktiividest nagu
INSPIRE või õhukvaliteedi direktiiv, mille 
rakendamiseks vajavad kohalikud 
omavalitsused Copernicuse andmeid.
13. Komisjon võtab vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 vastu 
tööprogrammi. See rakendusakt võetakse 
vastu vastavalt käesoleva määruse 
artikli 20 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusele.

(2) Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) 
ülesanded
1. Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punktile c 
sõlmib komisjon ESAga
delegeerimislepingu, millega komisjon 
kehtestab ESA-le antavate ülesannete
üldtingimused järgmistes küsimustes:
(a) Copernicuse süsteemi
kosmosekomponendi projekteerimine, 
arendamine ja hankimine;
(b) kosmosekomponendi süsteemi



PE519.768v02-00 22/36 PR\1005871ET.doc

ET

ülesehitus, arvestades kasutajate 
nõudmisi;
(c) eraldatud vahendite haldamine;
(d) järelevalve- ja kontrolltoimingud.
Delegeerimislepingu suhtes peetakse nõu 
Copernicuse komiteega ja edastatakse
Euroopa Parlamendile.
ESA esitab komisjonile korrapäraselt 
teavet plaanide, kulude ja ajakava kohta, 
viidates parandusmeetmetele kavandatud 
eelarvete, täitmise ja ajakava vaheliste 
lahknevuste ületamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 9 välja jäetud
Koostöö liikmesriikidega
1. Komisjon teeb koostööd 
liikmesriikidega, et parandada omavahel 
andmete ja teabe vahetamist ja 
suurendada Copernicuse programmiga 
kättesaadavaks tehtud andmete ja teabe 
mahtu.
2. Komisjon võib võtta meetmeid, et 
ühtlustada liikmesriikides Copernicuse 
andmete ja teabe kasutamist ja 
liikmesriikide juurdepääsu Maa seire 
tehnoloogiale ja selle arendamisele. 
Niisugused meetmed ei moonuta vaba 
konkurentsi. Sellised rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
nimetatud nõuandemenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Komisjoni ülesanded
1. Komisjonil lasub üldine vastutus 
Copernicuse programmi eest. Komisjon 
määrab kindlaks programmi prioriteedid 
ja eesmärgid ning kontrollib selle 
rakendamist, eelkõige seoses kulude, 
ajakava ja tulemuslikkusega.
2. Komisjon haldab liidu nimel ja oma 
pädevuse piires suhteid kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tagades Copernicuse 
programmi koordineerimise riikliku, liidu 
ja rahvusvahelise tasandi tegevusega.
3. Komisjon koordineerib liikmesriikide 
osalemist, mille eesmärk on teenuste 
osutamise operatiivsus ning selleks 
vajalike seireinfrastruktuuride kaudu 
kogutud andmete pikaajaline 
kättesaadavus.
4. Komisjon tagab Copernicuse 
programmi ning liidu teiste asjakohaste 
poliitikavaldkondade, õigusaktide, 
programmide ja meetmete vastastikuse 
täiendavuse ja sidususe.
5. Komisjon tagab läbipaistva ja 
korrapärase kasutajate kaasamise ning 
nendega konsulteerimise, mis võimaldab 
kindlaks teha kasutajate nõuded liidu ja 
riikide tasandil.
6. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 21 
vastu delegeeritud õigusakte, mis 
käsitlevad operatiivteenuste osutamise 
jaoks vajalike andmenõuete kehtestamist 
ning võtavad arvesse nende nõuete 
muutumist.
7. Komisjon teeb Copernicuse programmi 
rahastamiseks kättesaadavaks 
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finantsvahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4
osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt 
või täielikult pädevale liidu asutusele, kui 
see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 
eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud. Sellised asutused võivad olla:

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 3
osutatud rakendamisülesanded 
delegeerimislepinguga kas osaliselt või 
täielikult pädevale liidu asutusele, kui see 
on tegevuse eripära, volituste, rakendamis-
ja haldussuutlikkuse ning liidu asutuse 
eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 
põhjendatud. Sellised asutused võivad olla:

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve teenuseosutajate üle Riigihanked

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaebused teenuseosutajate poolt 
delegeerimislepingu või tööprogrammi 

Riigihangetele kohaldatavad üldsätted
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täitmise raames sõlmitud lepingute ja 
määratud toetuste kohta võib esitada 
komisjonile. Sellegipoolest võivad sellised 
kaebused käsitleda üksnes tahtlikku 
rikkumist, rasket hooletust või pettust 
ning need võib esitada üksnes siis, kui 
kõik muud õiguskaitsevahendid on 
teenuseosutaja suhtes ammendatud.

Üldsätted
1. Ilma, et piirataks liidu olulisi 
julgeolekuhuve või avaliku turvalisuse
kaitsemeetmeid, tuleb liidu
ekspordikontrolli nõuete järgimiseks 
Copernicuse programmis rakendada 
määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, eriti 
avatud juurdepääsu ja õiglase
konkurentsi üldpõhimõtteid kogu 
tegevusharu tarneahelas, läbipaistvale ja 
õigeaegsele teabele tuginevat 
pakkumismenetlust, teavitada 
selgesõnaliselt kohaldatavatest hanke-
eeskirjadest ning valiku- ja lepingu 
sõlmimise kriteeriumidest ning edastada 
mis tahes muud asjakohast teavet, mis 
tagab kõigile potentsiaalsetele pakkujatele 
võrdsed võimalused.
2. Hankemenetluse käigus peavad 
hankijad oma pakkumiskutsetes järgima 
järgmisi eesmärke:
(a) toetada võimalikult laia ja avatud 
osalemist kogu liidus, hõlmates kõiki 
ettevõtjaid, eelkõige uusi turuosalisi ja 
VKEd, sealhulgas soodustades 
pakkujatele allhangete kasutamist;
(b) vältida turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist ja sõltuvust ühest 
tarnijast;
(c) kasutada eelnevaid avaliku sektori 
investeeringuid ja saadud õppetunde, 
samuti tööstuslikku kogemust ja pädevust, 
sealhulgas programmi algfaasis 
omandatut, tagades samas hanke-
eeskirjade täitmise;
(d) korraldada võimaluse korral 
hulgihange, et tagada programmi, kulude 
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ja ajakava parem kontrollimine;
(e) võimaluse korral võtta arvesse 
pakkumuse objektiks oleva toote, teenuse 
või töö kogumaksumust kasuliku eluea 
vältel, kuid mitte käsitleda kulude 
kokkuhoidu ainukese 
väärtuskriteeriumina.
Erisätted
1. Võrdsete konkurentsitingimuste 
kehtestamine
Hankijal on kohustus võtta asjakohased 
meetmed võrdsete konkurentsitingimuste 
kehtestamiseks, juhul kui ettevõtja 
varasem osalemine hankemenetlusega 
seotud tegevuses:
(a) võib anda sellele ettevõtjale olulise 
eelise seoses siseteabega ning tekitada 
seega kahtlusi võrdse kohtlemise osas või
(b) mõjutab konkurentsi tavatingimusi või 
lepingute sõlmimise või täitmise 
erapooletust ning objektiivsust.
Need meetmed ei tohi ohustada õiglast 
konkurentsi, võrdset kohtlemist ega 
ettevõtjate, nende kaubandussuhete ja 
kulustruktuuri kohta kogutud teabe 
konfidentsiaalsust. Seega arvestatakse 
neis meetmetes kavandatava lepingu liiki 
ja tingimusi.
2. Teabeturve
Kui lepingud hõlmavad, nõuavad ja/või 
sisaldavad salastatud teavet, peab hankija 
hankedokumentides nõutaval tasemel 
täpsustama teabe turvalisuse tagamiseks 
vajalikud meetmed ja nõuded.
3. Varustuskindlus
Hankija peab hankedokumentides 
täpsustama varustuskindluse või teenuste 
osutamise tagamise nõuded lepingu 
täitmisel.
4. Tingimuslike osadega lepingud
(a) Hankija võib sõlmida tingimuslike 
osadega lepinguid.
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(b) Tingimuslike osadega leping hõlmab 
fikseeritud osa, mis on lisatud eelarvelise 
kulukohustuse võtmisele, mille 
tulemuseks on kindel kohustus tagada 
lepinguliste tööde, tarnete või teenuste 
teostamine sellel etapil, ühes või mitmes 
etapis, mis on eelarve ja lepingu täitmise 
tingimuseks. Hankedokumentides tuleb 
nimetada tingimuslike osadega lepingu 
konkreetsed osad. Neis määratletakse iga 
osa tööde, tarnete ja teenuste sisu, hind 
või nende kindlaksmääramise kord ja 
täitmise tingimused.
(c) Fikseeritud osa teenused peavad 
moodustama ühtse terviku, sama kehtib 
iga tingimusliku osa teenuste kohta, võttes 
arvesse kõikide teiste osade teenuseid.
(d) Iga tingimusliku osa täitmine sõltub 
hankija otsusest, millest on töövõtjat 
teavitatud lepingus sätestatud tingimustel. 
Kui üks tingimuslik osa kinnitatakse 
hilinemisega või seda ei kinnitata, võib 
töövõtja saada juhul, kui see on lepinguga 
ette nähtud ja lepingus sätestatud 
tingimustel, ootetoetust või leppetrahvi.
(e) Kui hankija leiab, et konkreetse etapi 
lepingulisi töid, tarneid või teenuseid ei 
ole täidetud, võib ta nõuda kahjutasu ja 
lepingu lõpetada, kui leping seda ette 
näeb ja vastavalt lepingus sätestatud 
tingimustele.
5. Kontrollitud kulutuste alusel 
hüvitatavad lepingud
(a) Hankija võib punktis b ettenähtud 
tingimustel maksimumhinna piires valida 
lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 
hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel.
Selliste lepingute alusel makstav hind 
seisneb kõikide selliste tegelike kulude 
hüvitamises, mida töövõtja on lepingu 
täitmiseks kandnud, näiteks kuludena 
tööjõule, materjalidele, tarbematerjalidele, 
lepingu täitmiseks vajalike seadmete ja 
infrastruktuuride kasutamisele. Neile 
kuludele lisandub kas kindel summa 
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üldkulude ja kasumi katteks või 
üldkulusid kattev summa koos 
kasumijaotusskeemiga, mis sõltub 
eesmärkidest ja ajakavast 
kinnipidamisest.
(b) Hankija võib valida lepingu, mis kas 
tervenisti või osaliselt hüvitatakse 
kontrollitud kulutuste alusel, juhul, kui 
objektiivsetel põhjustel on võimatu täpselt 
kindlaks määrata fikseeritud hinda ja kui 
saab piisavalt tõendada, et selline kindel 
hind oleks lepingu täitmisega kaasneva 
ebakindluse tõttu ebatavaliselt kõrge, 
seetõttu, et:
(i) leping hõlmab väga keerulisi osi või 
uut tehnoloogiat ning seega olulisi 
tehnilisi ohte või
(ii) seetõttu, et lepingutes käsitletavate 
toimingutega tuleb operatiivpõhjustel 
alustada viivitamatult, kuigi ei ole veel 
võimalik fikseeritud ja lõplikku hinda 
täies ulatuses kindlaks määrata, sest on 
olemas olulised ohud või lepingu täitmine 
sõltub osaliselt muude lepingute 
täitmisest.
(c) Lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 
hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 
maksimumhind on maksimaalne makstav 
hind. Seda võib ületada üksnes piisavalt 
põhjendatud erandjuhtudel ning hankija 
eelneva nõusoleku alusel.
(d) Lepingu, mis kas tervenisti või 
osaliselt hüvitatakse kontrollitud 
kulutuste alusel, dokumentides on 
täpsustatud järgmine:
(i) lepingu liik, st kas see on tervenisti või 
osaliselt kontrollitud kulutustega leping
maksimumhinna piires;
(ii) kontrollitud kulutuste alusel osaliselt 
hüvitatava lepingu puhul need lepingu 
osad, mis hüvitatakse kontrollitud 
kulutuste alusel;
(iii) maksimumhinna summa;
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(iv) määramiskriteeriumid, mis peavad 
võimaldama hinnata esialgse eelarve, 
hüvitatavate kulude, nende kulude 
määramise mehhanismide ja pakkumises 
nimetatud kasumi tõenäosust;
(v) kuludele lisanduva tasu liik, millele on 
viidatud punktis a;
(vi) eeskirjad ja menetlused, et teha 
kindlaks, kas lepingu täitmise kulud, mida 
pakkuja on prognoosinud, on 
abikõlblikud vastavalt punktis e esitatud 
põhimõtetele;
(vii) raamatupidamiseeskirjad, mida 
pakkujad peavad täitma;
(viii) juhul kui kontrollitud kulutuste 
alusel osaliselt hüvitatav leping 
muudetakse fikseeritud ja lõpliku hinnaga 
lepinguks, siis selle muutmise näitajad.
(e) Töövõtjale täielikult või osaliselt 
kontrollitud kulutustega lepingu täitmise 
ajal tekkinud kulud on abikõlblikud 
juhul, kui:
(i) need on tegelikult tekkinud lepingu 
täitmise ajal, välja arvatud lepingu 
täitmiseks vajalike seadmete, 
infrastruktuuri ja immateriaalse varaga 
seotud kulud, mida võidakse käsitleda 
abikõlblikena kogu nende ostuhinna 
ulatuses;
(ii) need on esitatud esialgses eelarves, 
mis on vajaduse korral läbi vaadatud 
esialgsesse lepingusse hiljem lisatud 
muudatustega;
(iii) need on vajalikud lepingu täitmiseks;
(iv) need tulenevad lepingu täitmisest ja 
on sellega seotud;
(v) need on kindlakstehtavad, 
kontrollitavad, kirjendatud töövõtja 
raamatupidamises ning kindlaks 
määratud vastavalt spetsifikatsioonis ja 
lepingus viidatud 
raamatupidamisstandarditele;
(vi) need on kooskõlas kohaldatavate 
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maksustamist ja sotsiaalvaldkonda 
käsitlevate õigusaktidega;
(vii) need ei ole vastuolus 
lepingutingimustega;
(viii) need on mõistlikud, õigustatud ja 
vastavad usaldusväärse finantsjuhtimise 
nõuetele, eelkõige säästlikkuse ja 
tõhususe poolest.
Töövõtja vastutab kulude 
raamatupidamise eest, 
raamatupidamisregistri või muu vajaliku 
dokumendi nõuetekohase täitmise eest, 
tõendamaks, et kulud, mille hüvitamist 
taotletakse, on kantud ja vastavad 
käesolevas artiklis määratletud 
põhimõtetele. Kulusid, mida töövõtja ei 
suuda põhjendada, ei loeta abikõlblikeks 
ja nende hüvitamisest keeldutakse.
(f) Kontrollitud kulude alusel hüvitatavate 
lepingute nõuetekohase täitmise 
tagamiseks täidab hankija järgmiseid 
ülesandeid:
(i) määrab kindlaks võimalikult realistliku 
maksimumhinna, mis võimaldab 
vajalikku paindlikkust tehniliste ohtude 
arvessevõtmiseks;
(ii) muudab lepingu, mis osaliselt 
hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 
täies ulatuses fikseeritud ja lõpliku 
hinnaga lepinguks selle täitmise ajal 
kohe, kui on võimalik kindlaks määrata 
fikseeritud ja lõplik hind; selleks määrab 
ta kindlaks, kuidas toimub kontrollitud 
kulutuste alusel hüvitatava lepingu 
muutmine fikseeritud ja lõpliku hinnaga 
lepinguks;
(iii) kehtestab järelevalve- ja 
kontrollimeetmed, millega nähakse 
eelkõige ette süsteem kulude 
eelhindamiseks;
(iv) määrab kindlaks põhimõtted, 
vahendid ja nõuetekohased menetlused 
lepingute rakendamiseks, eelkõige 
lepingu täitmise ajal töövõtjale ja 
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alltöövõtjatele tekkinud kulude 
kindlakstegemiseks ja abikõlblikkuse 
kontrollimiseks ning lepingu muutmiseks;
(v) kontrollib, et töövõtja ja alltöövõtjad 
täidavad lepingus sätestatud 
raamatupidamisstandardeid ja kohustust 
esitada tõendavad 
raamatupidamisdokumendid;
(vi) tagab järjekindlalt lepingu täitmise 
ajal punktis iv viidatud põhimõtete, 
vahendite ja menetluste tõhususe.
6. Lepingumuudatused
Hankija ja töövõtjad võivad lepingut 
muuta tingimusel, et see muudatus vastab 
kõikidele järgmistele tingimustele:
(a) sellega ei muudeta lepingu sisu;
(b) see ei kahjusta lepingu majanduslikku 
tasakaalu;
(c) sellega ei sätestata tingimusi, mis 
juhul, kui need oleksid algselt olnud 
hankedokumentides, oleksid võimaldanud 
osaleda ka teistel pakkujatel peale nende, 
kes esialgses menetluses tunnistati 
nõudeid täitnuks, või oleksid võimaldanud 
tunnistada edukaks mõne muu 
pakkumuse kui see, mis esialgu välja 
valiti.
7. Allhanked
(a) Hankija võib nõuda igalt pakkujalt 
vastava tasandi allhankelepingute 
sõlmimist kontserniväliste ettevõtjatega, 
eelkõige uute turuosaliste ja VKEga, 
lepingu ühe osa kohta.
(b) Hankija esitab allhanke nõude 
protsentuaalse miinimummäära väärtuste 
vahemikuna, mis sisaldab minimaalset ja 
maksimaalset määra. Nende määrade 
kehtestamisel peab hankija arvestama, et 
need vahemikud peavad olema 
proportsionaalsed lepingu sisu ja 
väärtusega ning asjaomase tegevusala 
tüübiga, eelkõige seoses 
konkurentsiolukorra ja täheldatud 
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tööstuspotentsiaaliga.
(c) Kui pakkuja märgib oma pakkumises, 
et ta ei kavatse sõlmida allhankelepinguid 
või et ta kavatseb sõlmida 
allhankelepinguid punktis b viidatust 
väiksemas vahemikus, peab ta hankijat 
põhjustest teavitama. Hankija esitab selle 
teabe komisjonile.
(d) Hankija võib lükata põhilepingu 
sõlmimise menetluse käigus tagasi 
kandidaadi valitud alltöövõtjad või 
lepingu täitmise ajal eduka pakkuja 
valitud alltöövõtjad. Ta põhjendab 
tagasilükkamist kirjalikult ning see võib 
põhineda üksnes põhilepingu pakkujate 
valikul kohaldatavatel kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Copernicuse andmed ja teave tehakse 
kättesaadavaks täielikult, avalikult ja 
tasuta, kohaldades järgmisi piiranguid:

Copernicuse andmed ja teave tehakse 
kättesaadavaks täielikult, avalikult ja tasuta 
kõigile osalevatele liikmesriikidele
hädaolukorras, aga ka arenguabi
eesmärgil. Kõikidel muudel juhtudel
kohaldatakse tasulise teenuse poliitikat
või vastastikkuse põhimõtet. Muud 
täieliku, avatud ja tasuta teenuse poliitika
piirangud on järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kolmandate isikute andmete ja teabega 
seotud litsentsimistingimused,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 
kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

1. Komisjoni võivad abistada 
lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 
eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 
spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 
asutuste esindajad, eelkõige 
riiklikud/piirkondlikud kosmoseagentuurid 
või nende ühendused, et anda komisjonile 
vajalikku tehnilist ja teaduslikku 
eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Maavaatlustehnoloogiate kasutamise
edendamiseks ja hõlbustamiseks 
kohalikes omavalitsustes ja selleks, et 
VKEdel oleks neid hõlpsam kasutada, on
komisjonile abiks Copernicuse 
andmelevivõrk, mis hõlmab riiklikke ja 
piirkondlikke asutusi, mille tegevust jälgib 
Copernicuse komitee.
ESA ja ettevõtjate esindajad, kellele
programmi ülesanded on usaldatud,
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osalevad Copernicuse komitee töös 
vaatlejatena komitee sisekorra eeskirjas 
sätestatud tingimustel.
Liidu sõlmitud rahvusvahelised lepingutes
võidakse ette näha vastavalt vajadusele 
kolmandate riikide esindajate ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide
kaasamist Copernicuse komitee töös 
komitee sisekorra eeskirjas sätestatud
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 15 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 3 
osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates 1. jaanuarist 2014.

2. Artikli 8 lõikes 8, artikli 15 lõikes 1 ja 
artikli 18 lõikes 3 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile programmi kestuse ajaks.

Or. en
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SELETUSKIRI

Ajal, mil teabe valdamisel ja asjakohasel kasutamisel on oluline geostrateegiline tähendus, 
peab Euroopa olema suuteline sõltumatult hindama oma poliitilisi meetmeid usaldusväärsel 
viisil ja õigel ajal. Selliseks infrastruktuuriks on Copernicuse programm (GMESi uus nimi), 
Euroopa terviklik maavaatlussüsteem. Komisjoni ettepanek annab märku satelliitseire 
kasutuselevõtmisest. Selle esmane eesmärk on tuua kasu Euroopa kodanikele mitmesugustes 
eluvaldkondades, eelkõige keskkonna- ja kliimamuutuste vastu võitlemisel, säilitades samas 
selle tsiviilmõõtme, ent mõningad vastuolulisemad elemendid nagu juhtimis- ja 
andmepoliitika vajavad täiustamist, et areng oleks sujuv. Tegelikult, kui Copernicust peetakse 
nii tööstus- ja keskkonnapoliitikas esmatähtsaks, juhtprogrammiks – nagu väidab komisjon, 
võib küsida, miks eelarve eelnõu maht on vähenenud ligi 35%. Pealegi tagab kosmosesektor 
märkimisväärse arvu töökohti, asjakohaseid teadusuuringuid ja ainuüksi Copernicuse 
teostamisel peaks iga kulutatud euro tagasi tooma 3,2 eurot: Kas praegu ei ole Euroopa 
majanduse laienemiseks õige aeg? Kas nüüd ei ole aeg suurteks majandusprojektide 
käivitamiseks, mis võiksid Euroopa madalseisust välja tuua? Muudatusettepanekutes soovitab 
raportöör mõelda alternatiivsete organisatoorsete, juhtimise ja rahastamise mudelite puhul 
tulevikule ning arvestada pikaajaliste kohustuste ja tasakaalustatud juhtimisega. Arvestades, et 
määrus sisaldab juba praegu sätteid kosmoseseire ja jälgimise projekti rahastamise kohta –
mis on oluline Euroopa kosmose infrastruktuuride julgeoleku ja sõltumatu tegevuse 
tagamiseks tulevikus, leiab raportöör, et Copernicusega seotud teadustegevust oleks 
programmi käesoleval, uuel etapil parem rahastada Horisont 2020 kosmoseuuringute 
summadest. 

Enamiku muudatustega soovitakse ühtlustada dokumendi struktuur eelmiste määruste 
struktuuriga ja kasutada Galileo programmi vastuvõtmise kogemusi: see puudutab 
konkreetselt riigihangete meetmeid ja ESA rolli kirjeldust, kes on selles ettevõtmises Euroopa 
Komisjoni nn suur partner. Üldiselt on raportöör püüdnud arvestada mitmesuguste 
huvirühmade seisukohti ja tasakaalustada teksti tööstuse ja kohalike omavalitsuste 
tüüptekstidega, tagades samas infrastruktuuri plaanipärase kasutamise ja programmi 
strateegiliste, tööstus-, majandus- ja ühiskondlike eesmärkide saavutamise. On astutud 
samme, et edendada programmiga Euroopa lähenemist, suuremat läbipaistvust ja 
demokraatlikku kontrolli. Komisjon võib võtta meetmeid, et ühtlustada liikmesriikides 
Copernicuse andmete ja teabe kasutamist ja liikmesriikide juurdepääsu Maa seireteenuste 
tehnoloogiale ja selle arendamisele. Kuigi komisjonil lasub üldine vastutus ja 
programmiülesannete koordineerimise kohustused, nähakse ette ülesannete delegeerimist, et 
hõlbustada kolmanda osapoole kaasamist. Mõne sidusrühma rolli tähtsuse suurendamine 
otsustusprotsessil seaks ohtu osalusreeglite määrajate ja osalejate vahelise eetilise tasakaalu. 
Siiski on oluline, et komisjon edendab Euroopa avaliku ja erasektori sidusrühmade 
ulatuslikku kaasamist, mis võimaldab kesk- ja järgmise etapi teenuste sektoris kasvu ning 
lihtsustab uute turgude loomist. Määruse raames soovitab raportöör luua spetsiaalse 
Copernicuse andmelevivõrgustiku, kuhu kuuluvad riiklikud ja piirkondlikud asutused, et 
toetada Maa seire tehnoloogia kasutamist kohalikes omavalitsustes ja et VKEde jaoks oleks 
nende kasutamine ka toetatud. 

Pealegi on piisava andmepoliitikaga Copernicusel potentsiaali, et stimuleerida Euroopa Maa 
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seire teenuste sektorit ja kasutajate teenuste valdkondi, aidates neil kujuneda globaalseteks 
liidriteks. Täielik, avatud ja tasuta andmete poliitika on Copernicuse määruse oluline osa, 
arvestades, et põhimõtteliselt ei peaks eurooplased sama teabe eest kaks korda maksma. Kuid 
asjakohane andmepoliitika peab arvestama strateegilisi ja majanduslikke kaalutlusi ega tohiks 
vähendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Vastastikkuse andmetele juurdepääsu 
andmine kolmandatele riikidele, kes programmis ei osale, on ausa konkurentsi tagamisel 
olulisel kohal. Erandeid sellest põhimõttest tuleks kehtestada hädaolukorraks ja 
kodanikuühiskonna julgeolekuriski olukordadeks või juhul, kui see toetab teiste Euroopa 
poliitikate lisaväärtust, eelkõige arenguabi tegevusi. Komisjoni läbirääkimised lepingute üle 
kolmandate isikutega muudes küsimustes on määruses juba kavandatud, võimaldades selle 
põhimõtte hõlpsasti lisada.


