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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010
(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0312/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 189 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0195/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a obține cele mai bune 
rezultate posibile și pentru a profita de 
cunoștințele generale și de specialitate 
obținute pe parcursul etapei de punere în 
aplicare a programului Copernicus, ar 
trebui experimentate noi modele de 
organizare pentru planificarea viitoare, 
cum ar fi o inițiativă comună privind 
tehnologia spațială, un plan financiar 
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multianual elaborat cu ajutorul Băncii 
Europene de Investiții care să asigure 
angajamente economice din partea 
tuturor statelor membre pe 25 de ani sau 
mai mult sau, în sfârșit, implicarea 
Agenției GNSS European (GSA) ca 
organizație umbrelă responsabilă de 
etapele viitoare ale programului.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Un astfel de 
sistem de schimb este mai eficient din 
punct de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

(13) Dimensiunea internațională a 
programului Copernicus este deosebit de 
relevantă pentru schimbul de date și 
informații, precum și pentru accesul la 
infrastructura de observare. Atunci când se 
bazează cu adevărat pe reciprocitate, un 
astfel de sistem de schimb este mai eficient 
din punctul de vedere al costurilor decât 
sistemele „data-buy” și consolidează 
dimensiunea globală a programului.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ținând seama de dimensiunea de 
parteneriat a programului Copernicus și 
pentru a evita suprapunerea de expertiză 
tehnică, implementarea programului ar 
trebui să fie delegată entităților cu 
capacitatea tehnică și profesională 

(17) Ținând seama de dimensiunea de 
parteneriat a programului Copernicus și 
pentru a evita suprapunerea de expertiză 
tehnică, implementarea programului ar 
trebui să fie delegată entităților cu 
capacitatea tehnică și profesională 
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corespunzătoare. corespunzătoare, al căror rol ar trebui 
promovat de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obiect Obiect și domeniu de aplicare

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament stabilește Programul 
Uniunii de observare a Pământului intitulat 
Copernicus și stabilește normele pentru 
implementarea acestuia.

Prezentul regulament stabilește Programul 
Uniunii de observare și monitorizare a 
Pământului intitulat Copernicus și 
stabilește normele pentru implementarea, 
funcționarea și exploatarea acestuia.

Programul Copernicus asigură 
continuitatea față de acțiunile realizate în 
cadrul Programul GMES și cuprinde:
(a) o componentă de servicii care asigură 
accesul la informații în sprijinul 
următoarelor domenii: monitorizarea 
atmosferei și a schimbărilor climatice, 
gestionarea situațiilor de urgență, 
monitorizarea terestră și monitorizarea și 
securitatea mediului marin;
(b) o componentă spațială care asigură 
misiuni de observare din spațiu durabile 
în domeniile serviciilor menționate la 
litera (a);
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(c) o componentă in situ care face posibilă 
coordonarea accesului la observațiile 
obținute cu ajutorul instalațiilor aeriene, 
marine și terestre, inclusiv al celor fără 
echipaj, în domeniile serviciilor 
menționate la litera (a), și calibrarea și 
validarea observațiilor din spațiu.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Obiective generale Obiective
1. Obiective generale

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția mediului și furnizarea de 
suport pentru eforturile de protecție civilă
și de securitate;

(a) monitorizarea și protecția mediului și 
furnizarea de sprijin pentru eforturile de 
protecție și de securitate civilă;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea competitivității și 
capacității de inovare a industriei 
europene;

Or. en

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) promovarea tehnologiilor-cheie și a 
accesului independent la cunoștințele 
despre mediu în beneficiul Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele și informațiile originale 
provenite din observațiile din spațiu, 
precum și de la date in situ („date și 
informații Copernicus”) trebuie să fie 
precise și fiabile, furnizate în mod 
sustenabil și pe termen lung și să răspundă 
cerințelor comunităților de utilizatori ai 
programului Copernicus. Accesul la aceste 
date trebuie să fie complet, deschis și 
gratuit, sub rezerva condițiilor definite în, 
sau pe baza prezentului regulament.

(2) Obiective specifice

În vederea îndeplinirii obiectivelor 
generale prevăzute la alineatul (2), 
Copernicus stabilește următoarele 
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obiective specifice:
(a) furnizarea de date și informații precise 
și fiabile, furnizate în mod sustenabil și pe 
termen lung, care răspund cerințelor 
comunităților de utilizatori ai programului 
Copernicus, de exemplu, cele din care fac 
parte organisme europene, naționale, 
regionale sau locale însărcinate cu 
definirea, implementarea, aplicarea sau 
monitorizarea unui serviciu sau a unui 
domeniu de politică public menționat la 
articolul 4 alineatul (1);

(b) asigurarea accesului sustenabil și 
fiabil la date și informații provenite în 
urma observațiilor din spațiu de la o 
instalație de observare terestră autonomă 
a Uniunii care dispune de specificații 
tehnice solide și consolidarea mijloacelor 
și capacităților europene și naționale 
existente, venind în completarea acestora, 
ori de câte ori este necesar.
(c) asigurarea accesului sustenabil și 
fiabil la date in-situ bazate pe capacitățile 
și sistemele și rețelele de observație 
globale existente.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (2), comunitățile 
de utilizatori ai programului Copernicus 
sunt definite ca incluzând organisme 
europene naționale, regionale sau locale 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unei politici publice în domeniile 
menționate la articolul 4 alineatul (1).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Realizarea obiectivelor menționate la 
alineatul (1) se măsoară prin următorii 
indicatori de rezultat:

(3) Indicatori

Realizarea obiectivelor menționate la 
secțiunile 1 și 2 se măsoară prin următorii 
indicatori de rezultat:

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) completarea infrastructurii spațiale 
din punctul de vedere al sateliților 
instalați și al datelor produse;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) cererea de date și informații obținute 
în cadrul programului Copernicus 
măsurată în funcție de evoluția 
numărului de utilizatori, de volumul de 
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date și de informații accesate și de 
extinderea distribuției în cadrul 
instituțiilor Uniunii și al organismelor și 
autorităților naționale, regionale sau 
locale;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera a c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) utilizarea datelor și informațiilor 
obținute în cadrul programului 
Copernicus de către instituțiile și 
organismele Uniunii, nivelul de satisfacție 
și de acceptare de către cetățeni și 
beneficiile oferite cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pătrunderea pe piață și competitivitatea
operatorilor europeni din aval.

(b) pătrunderea pe piață, crearea de noi 
piețe și asigurarea competitivității
operatorilor europeni din aval.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Obiective specifice
(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
generale prevăzute la articolul 2, 
Copernicus abordează nevoile 
utilizatorilor și oferă serviciile 
operaționale la care se face referire la 
articolul 4 alineatul (1). Acest obiectiv 
este măsurat prin utilizarea de date și 
informații măsurate prin evoluția 
numărului de utilizatori, prin volumul de 
date accesate și de informații cu valoare 
adăugată, precum și prin extinderea 
distribuției de la un stat membru la altul;
(2) Programul Copernicus furnizează un 
acces sustenabil și fiabil la observații din 
spațiu de la o instalație de observare 
terestră autonomă a Uniunii și se bazează 
pe mijloacele și capacitățile existente, 
venind în completarea acestora, ori de 
câte ori este necesar. Acest obiectiv este 
măsurat prin realizarea infrastructurii 
spațiale din punctul de vedere al sateliților 
desfășurați și a datelor pe care le produc.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare al serviciilor 
Copernicus

Funcționarea programului Copernicus

Secțiunea I - Serviciile

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Serviciile Copernicus, astfel cum sunt 
menționate la articolul 3 punctul (1), 
cuprind:

Serviciile Copernicus, astfel cum sunt 
menționate la articolul 1 litera (a), 
cuprind:

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile de monitorizare a mediului 
atmosferic furnizează informații privind 
calitatea aerului la scară europeană și 
privind compoziția chimică a atmosferei la 
scară globală. Serviciile furnizează, în 
special, informații pentru sistemele de 
monitorizare a calității aerului de la scară 
locală până la scară națională și ar trebui să 
contribuie la monitorizarea variabilelor 
climatice de chimie a atmosferei;

(a) serviciile de monitorizare a mediului 
atmosferic furnizează informații privind 
calitatea aerului la scară europeană și 
privind compoziția chimică a atmosferei la 
scară globală, acordând o atenție 
deosebită monitorizării coronamentului 
pădurilor și practicilor agricole. Serviciile 
furnizează, în special, informații pentru 
sistemele de monitorizare a calității aerului 
de la scară locală până la scară națională, 
îndeosebi în ceea ce privește regimul de 
temperatură, și ar trebui să contribuie la 
monitorizarea variabilelor climatice de 
chimie a atmosferei;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciile de monitorizare a mediului (b) serviciile de monitorizare a mediului 
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marin furnizează informații privind stadiul 
fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor 
marine pentru oceanul global și zonele 
regionale europene.

marin furnizează informații privind stadiul 
fizic și dinamica oceanelor și ecosistemelor 
marine pentru oceanul global și zonele 
regionale europene, acordând o atenție 
deosebită fluxurilor de deșeuri.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile respective sunt furnizate în mod 
viabil, eficient din punctul de vedere al 
costurilor și descentralizat. După caz, 
serviciile integrează la nivel european 
spațiul existent și capacitățile și datele de 
referință și in-situ din statele membre 
pentru a evita astfel suprapunerile.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile de dezvoltare care constau 
în ameliorarea calității și a performanțelor 
serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și 
adaptarea acestora, precum și pentru
evitarea sau atenuarea riscurilor de 
exploatare;

(2) Activități de dezvoltare:

Ameliorarea calității și a performanțelor 
serviciilor operaționale, inclusiv evoluția și 
adaptarea acestora, precum și pentru 
evitarea sau atenuarea riscurilor de 
exploatare;
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Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Activități de sprijin care constau în
măsuri de promovare a utilizării serviciilor
de către utilizatori și aplicații în aval, 
precum și activități de comunicare și 
diseminare.

(3) Activități de sprijin

Măsuri de promovare a utilizării serviciilor 
operaționale ale programului Copernicus, 
inclusiv comunicarea și difuzarea 
activităților și diseminarea procedurilor 
standard de integrare a datelor și 
informațiilor obținute în cadrul 
programului Copernicus în fluxurile de 
lucru ale utilizatorilor:
(a) de către autoritățile publice 
însărcinate cu definirea, implementarea, 
aplicarea sau monitorizarea unui serviciu 
sau a unor domenii de politică publice 
menționate la alineatul (1);
(b) de către alți utilizatori și aplicații în 
aval.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5
Componenta spațială

Secțiunea II - Componenta spațială

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Componenta spațială a programului 
Copernicus oferă observații din spațiu 
pentru îndeplinirea obiectivelor la care se 
referă articolele 2 și 3, de care beneficiază 
în primul rând serviciile operaționale 
menționate la articolul 4 punctul (1). 
Componenta spațială a programului 
Copernicus include următoarele activități:

Componenta spațială a programului 
Copernicus oferă observații din spațiu 
pentru îndeplinirea obiectivelor la care se 
referă articolul 2, de care beneficiază în 
primul rând serviciile operaționale 
menționate la articolul 4 punctul (1). 
Componenta spațială a programului 
Copernicus include următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– exploatarea infrastructurii spațiale a 
programului Copernicus, inclusiv 
atribuirea de sarcini sateliților, 
monitorizarea și controlul sateliților, 
primirea și prelucrarea, arhivarea și 
difuzarea datelor, precum și etalonarea și 
validarea permanente;

– finalizarea , întreținerea și exploatarea 
misiunilor desfășurate în cadrul
programului Copernicus, inclusiv 
atribuirea de sarcini sateliților, 
monitorizarea și controlul sateliților, 
primirea și prelucrarea, arhivarea și 
difuzarea datelor, precum și etalonarea și 
validarea permanente;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor.

– identificarea lacunelor în materie de 
observare și specificații ale noilor misiuni 
spațiale pe baza cerințelor utilizatorilor și a 
infrastructurilor spațiale existente sau 
prevăzute.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6
Componenta in situ

Secțiunea III - Componenta in situ

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identificarea și eliminarea lacunelor 
observațiilor in-situ care nu pot fi 
remediate cu ajutorul infrastructurii și 
rețelelor existente.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pachetul financiar pentru programul 
Copernicus poate include și cheltuielile 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare care 
sunt necesare în mod nemijlocit pentru 
gestionarea programului Copernicus și 
pentru atingerea obiectivelor acestuia, mai 
ales în ceea ce privește studiile, reuniunile, 
acțiunile de informare și comunicare, 
împreună cu cheltuielile privind rețelele TI 
axate pe prelucrarea de informații și 
schimbul de date. Resursele alocate 
activităților de comunicare în temeiul 
prezentului regulament pot, de asemenea, 
să contribuie în mod proporțional la 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii.

(3) Pachetul financiar pentru programul 
Copernicus poate include și cheltuielile 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare care 
sunt necesare în mod nemijlocit pentru 
gestionarea programului Copernicus și 
pentru atingerea obiectivelor acestuia, mai 
ales în ceea ce privește studiile, reuniunile, 
acțiunile de informare și comunicare, 
împreună cu cheltuielile privind rețelele TI 
axate pe prelucrarea de informații și 
schimbul de date.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de lucru al Comisiei Modalități de organizare
1. Rolul Comisiei

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă un program de lucru în
conformitate cu articolul 84 din 

(1) Comisiei îi revine responsabilitatea 
generală pentru programul Copernicus. 
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 20 
alineatul (3) din prezentul regulament.

Comisia definește prioritățile și obiectivele 
programului și supraveghează 
implementarea sa, în special în ceea ce 
privește cheltuielile, orarul și performanța 
și furnizează statelor membre și 
Parlamentului European toate 
informațiile relevante referitoare la 
program într-un raport anual privind 
rezultatele implementării programului.
(2) Comisia cooperează cu statele membre 
pentru a îmbunătăți schimbul de date și 
de informații între acestea și pentru a 
mări volumul de date și informații puse la 
dispoziția programului Copernicus.
(3) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
promova convergența statelor membre în 
utilizarea datelor și informațiilor obținute 
în cadrul programului Copernicus și a 
accesului acestora la tehnologie și 
dezvoltare în domeniul observării 
Pământului. Astfel de măsuri nu 
denaturează concurența. Actele de punere 
în aplicare în cauză se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 20 alineatul (2).
(4) Comisia gestionează, în numele 
Uniunii și în domeniul său de competență, 
relațiile cu țările terțe și organizațiile 
internaționale, asigurând coordonarea 
programului Copernicus cu activitățile la 
nivel național, la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional.
(5) Comisia coordonează contribuțiile 
statelor membre care au ca obiectiv 
furnizarea de servicii operaționale și 
disponibilitatea pe termen lung a datelor 
provenite de la infrastructurile de 
observare, necesare pentru exploatarea 
serviciilor.
(6) Prin crearea unor legături adecvate 
între acestea, Comisia asigură 
complementaritatea și coerența 
programului Copernicus cu politicile, 
instrumentele, programele și acțiunile 
relevante ale Uniunii pentru a se asigura 
că se bucură de beneficiile serviciilor 
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programului Copernicus.
(7) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor și monitorizarea 
gradului lor de satisfacție la nivelul 
Uniunii și la nivel național. În acest sens, 
comitetul Copernicus menționat la 
articolul 20 alineatul (1) monitorizează 
infrastructura specializată de distribuție a 
datelor Copernicus prin intermediul unei 
rețele de noduri naționale/regionale al 
cărei scop este garantarea și coordonarea 
distribuției de date.
(8) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 21 
în ceea ce privește stabilirea cerințelor de 
date necesare pentru serviciile 
operaționale, ținând seama de posibila 
evoluție a acestora.
(9) Comisia pune la dispoziție resursele 
financiare pentru finanțarea programului 
Copernicus.
(10) Comisia ia măsuri adecvate pentru a 
asigura deplina participare a resurselor 
private la sprijinirea programului 
Copernicus, permițând astfel dezvoltarea 
sectoarelor intermediare și din aval.
(11) Comisia promovează un mediu de 
investiții stabil pe termen lung și consultă 
părțile interesate atunci când decide 
schimbarea produselor serviciilor de date 
și informații care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului Copernicus.
(12) Comisia sprijină o campanie de 
informare de amploare adresată 
autorităților locale privind datele și 
serviciile programului Copernicus, 
subliniind, de exemplu, importanța lor în 
ceea ce privește gestionarea teritorială și 
politicile publice. În acest cadru, ar trebui 
elaborată o sinteză privind legislația 
existentă în materie de mediu a Uniunii, 
îndeosebi directivele INSPIRE sau 
Calitatea aerului, la a căror punere în 
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aplicare autoritățile locale au nevoie de 
date obținute în cadrul programului 
Copernicus.
(13) Comisia adoptă un program de lucru 
în conformitate cu articolul 84 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 20 
alineatul (3) din prezentul regulament.
(2) Rolul Agenției Spațiale Europene 
(ESA)
(1) În temeiul articolului 58 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012, Comisia încheie 
un acord de delegare cu ESA care 
stabilește condițiile generale a sarcinilor 
delegate de Comisie ESA în ceea ce 
privește:
(a) proiectarea, dezvoltarea și 
achiziționarea componentei spațiale a 
programului Copernicus;
(b) definirea arhitecturii sistemului 
componentei spațiale pe baza cerințelor 
utilizatorilor;
(c) gestionarea fondurilor alocate;
(d) proceduri de monitorizare și control.
Acordul de delegare în cauză este trimis 
comitetului Copernicus pentru consultare 
și este prezentat Parlamentului European.
ESA informează Comisia periodic cu 
privire la planurile, costurile și orarul 
prevăzut, specificând măsurile corective 
necesare în cazul unei discrepanțe între 
orarul, bugetul și rezultatele prevăzute.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 9 eliminat
Cooperare cu statele membre
(1) Comisia cooperează cu statele membre 
pentru a îmbunătăți schimbul de date și 
informații între acestea și pentru a mări 
volumul de date și informații puse la 
dispoziția programului Copernicus.
(2) Comisia poate adopta măsuri pentru a 
promova convergența statelor membre în 
utilizarea datelor și informațiilor 
programului Copernicus și a accesului 
acestora la tehnologie și dezvoltare în 
domeniul observării Pământului. Astfel de 
măsuri nu pot avea ca efect denaturarea 
liberei concurențe. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 20 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Rolul Comisiei
(1) Comisia deține responsabilitatea 
generală pentru program. Ea definește 
prioritățile și obiectivele programului și 
supraveghează implementarea sa, în 
special în ceea ce privește cheltuielile, 
programul și performanța.
(2) Comisia gestionează, în numele 
Uniunii și în domeniul său de competență, 
relațiile cu țările terțe și organizațiile 
internaționale, asigurând coordonarea 
programului Copernicus cu activitățile la 
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nivel național, la nivelul Uniunii și la 
nivel internațional.
(3) Comisia coordonează contribuțiile 
statelor membre care au ca obiectiv 
furnizarea de servicii operaționale și 
disponibilitatea pe termen lung a datelor 
provenite din infrastructuri de observare, 
necesare pentru exploatarea serviciilor.
(4) Comisia asigură complementaritatea 
și coerența programului Copernicus cu 
alte politici, instrumente, programe și 
acțiuni relevante ale Uniunii.
(5) Comisia menține implicarea și 
consultarea transparentă și periodică a 
utilizatorilor, permițând identificarea 
cerințelor utilizatorilor la nivelul Uniunii 
și la nivel național.
(6) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 21, 
în ceea ce privește stabilirea cerințelor în 
materie de date necesare pentru serviciile 
operaționale, asigurând întreținerea 
evoluției acestora.
(7) Comisia pune la dispoziție resursele 
financiare pentru finanțarea programului 
Copernicus.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate încredința organismelor 
competente ale Uniunii sarcinile de 
implementare descrise în articolul 4, în 
parte sau în totalitate, în cazul în care acest 
lucru este justificat de natura specială a 
acțiunii și expertiza specifică a 
organismului Uniunii. Printre aceste 

(1) Prin intermediul acordurilor de 
delegare, Comisia poate încredința 
organismelor competente ale Uniunii 
sarcinile de implementare descrise în 
articolul 3, în parte sau în totalitate, în 
cazul în care acest lucru este justificat de 
natura specială a acțiunii și de expertiza, 
mandatul, funcționarea și capacitatea de 
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agenții se numără: gestionare specifică organismelor în 
cauză. Printre aceste agenții se numără:

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Combinarea operatorilor Achiziții publice

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii pot prezenta Comisiei 
reclamații privind atribuirea contractelor
și a granturilor în derularea acordului de 
delegare sau a programului de lucru. Cu 
toate acestea, aceste reclamații pot viza 
doar abaterile deliberate, neglijența 
manifestă sau frauda și pot fi prezentate 
numai după ce toate căile reparatorii față 
de operator au fost epuizate.

Dispoziții generale aplicabile achizițiilor 
publice

Principii generale
(1) Fără a aduce atingere măsurilor 
necesare pentru a proteja interesele 
fundamentale în materie de securitate a 
Uniunii sau de securitate publică sau 
pentru a asigura conformitatea cu 
cerințele Uniunii privind controlul 
exporturilor, dispozițiile Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 și, în special, 
principiile generale privind accesul 
deschis și concurența echitabilă pe întreg 
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parcursul lanțului de aprovizionare, 
lansarea de cereri de ofertă pe baza unor 
informații transparente și actualizate, 
comunicarea de informații clare privind 
normele aplicabile în materie de achiziții 
publice, criteriile de selecție și de 
atribuire, precum și orice alte informații 
pertinente care creează un mediu 
concurențial echitabil pentru toți 
potențialii ofertanți, se aplică 
programului Copernicus .
(2) Pe parcursul procedurii de achiziții, 
sunt vizate următoarele obiective de către 
autoritățile contractante în cadrul 
cererilor de ofertă:
(a) promovarea în întreaga Uniune a unei 
participări cât mai ample și cât mai 
deschise posibil din partea tuturor 
operatorilor economici, în special a celor 
care au intrat recent pe piață și a IMM-
urilor, inclusiv prin încurajarea 
recurgerii la subcontractarea de către 
ofertanți;
(b) evitarea posibilelor abuzuri din cauza 
rolului dominant și a dependenței de 
furnizori unici;
(c) valorificarea investițiilor anterioare 
ale sectorului public și a cunoștințelor 
desprinse, precum și a experienței și 
competențelor în cadrul industriei, 
inclusiv a celor acumulate în etapa de 
început a programului, garantând 
totodată respectarea normelor referitoare 
la procedura competitivă de licitație;
(d) utilizarea unor surse multiple de 
aprovizionare, oricând acest lucru este 
adecvat pentru asigurarea unui control 
general mai bun al programului, a 
costurilor și a termenelor sale;
(e) luarea în considerare, după caz, a 
costurilor totale pe parcursul ciclului util 
de viață a produsului, serviciului sau 
lucrării care face obiectul procedurii de 
licitație, fără a-i calcula valoarea în 
funcție considerente legate strict de 
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costuri;
Dispoziții specifice
(1) Stabilirea unor condiții echitabile de 
concurență
Autoritatea contractantă adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru stabilirea unor 
condiții echitabile de concurență atunci 
când participarea prealabilă a unei 
societăți la activități legate de cele care 
fac obiectul cererii de ofertă:
(a) poate aduce acestei întreprinderi 
beneficii considerabile în ceea ce privește 
informațiile privilegiate și, prin urmare, 
poate ridica probleme în privința 
respectării egalității de tratament; sau
(b) afectează condițiile normale de 
concurență sau imparțialitatea și 
obiectivitatea atribuirii sau executării
contractelor.

Măsurile în cauză nu aduc atingere 
concurenței loiale, egalității de tratament 
și confidențialității informațiilor colectate 
cu privire la întreprinderi, relațiile 
comerciale și structura costurilor 
acestora. În acest context, măsurile țin 
seama de natura și termenii contractului 
preconizat.
(2) Securitatea informațiilor
În cazul în care este vorba despre 
contracte care implică, necesită și/sau 
conțin informații clasificate, 
autoritatea/entitatea contractantă 
precizează în documentația de achiziție 
măsurile și cerințele necesare în vederea 
asigurării securității acestor informații la 
nivelul necesar.
(3) Fiabilitatea aprovizionării
Autoritatea contractantă specifică în 
documentele legate de achiziție cerințele 
sale referitoare la fiabilitatea 
aprovizionărilor sau la furnizarea de 
servicii pentru executarea contractului.
(4) Contracte cu tranșe condiționate
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(a) Autoritatea contractantă poate atribui 
un contract sub forma unui contract cu 
tranșe condiționate.
(b) Contractul cu tranșe condiționate 
include o tranșă fermă, însoțită de un 
angajament bugetar care are drept 
rezultat un angajament ferm privind 
furnizarea de lucrări, de bunuri și de 
servicii contractate pentru această tranșă, 
precum și una sau mai multe tranșe 
condiționate din punctul de vedere al 
bugetului sau al execuției. Documentația 
de achiziție precizează elementele 
specifice contractelor cu tranșe 
condiționate. Ea definește, în special, 
obiectul, prețul sau metodele de stabilire a 
acestuia și modalitățile de furnizare de 
lucrări, de bunuri și de servicii în fiecare 
tranșă.

(c) Prestațiile din tranșa fermă trebuie să 
constituie un ansamblu coerent; același 
lucru este valabil și pentru prestațiile din 
fiecare tranșă condiționată, având în 
vedere prestațiile din toate tranșele 
anterioare.
(d) Executarea fiecărei tranșe 
condiționate se supune deciziei autorității 
contractante, notificată contractantului în 
condițiile stabilite în contract. Atunci 
când o tranșă condiționată este 
consolidată cu întârziere sau nu este 
consolidată, contractantul poate 
beneficia, în cazul în care contractul 
prevede acest lucru și în condițiile pe care 
le stabilește, de o compensație de așteptare 
sau de o compensație de reziliere.
(e) Atunci când, în cazul unei anumite 
tranșe, autoritatea contractantă constată 
că lucrările, bunurile și serviciile 
convenite pentru tranșa respectivă nu au 
fost realizate, aceasta poate solicita daune 
și poate rezilia contractul, în cazul în care 
contractul prevede acest lucru și în 
condițiile stabilite în cuprinsul său.
(5) Contracte cu costuri suplimentare
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(a) Autoritatea contractantă poate opta 
pentru un contract plătit integral sau 
parțial cu costuri suplimentare, în limita 
unui plafon tarifar, în condițiile prevăzute 
la litera (b).
Prețul care urmează a fi achitat pentru 
astfel de contracte este constituit din 
rambursarea tuturor cheltuielilor efective 
suportate de contractant ca urmare a 
executării contractului, cum ar fi 
cheltuielile pentru forța de muncă, 
materiale, consumabile, utilizarea 
echipamentelor și a infrastructurilor 
necesare executării contractului. La 
cheltuielile în cauză se adaugă fie o sumă 
forfetară care acoperă cheltuielile 
generale și beneficiul, fie o sumă care 
acoperă cheltuielile generale și un 
stimulent bazat pe atingerea obiectivelor 
legate de rezultate și calendar.
(b) Autoritatea contractantă poate opta 
pentru un contract plătit integral sau 
parțial cu costuri suplimentare atunci 
când nu se poate stabili în mod obiectiv 
un preț ferm exact și dacă se poate dovedi 
în mod rezonabil că un astfel de preț ferm 
ar fi anormal de ridicat, având în vedere 
incertitudinile inerente realizării 
contractului pentru că:
(i) contractul vizează elemente foarte 
complexe sau face apel la o tehnologie 
nouă și, prin urmare, implică riscuri 
tehnice importante; sau
(ii) din motive operaționale, activitățile 
care fac obiectul contractului trebuie 
inițiate fără întârziere, chiar dacă nu se 
poate stabili încă un preț ferm și definitiv 
în totalitate pentru că există riscuri 
semnificative sau pentru că executarea 
contractului depinde parțial de executarea 
altor contracte.
(c) Plafonul tarifar al unui contract plătit 
integral sau parțial cu costuri 
suplimentare este prețul maxim plătibil. 
Acesta nu poate fi depășit decât în cazuri 
excepționale motivate corespunzător și cu 
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acordul prealabil al autorității 
contractante.
(d) Documentația contractelor plătite 
integral sau parțial cu costuri 
suplimentare precizează:
(i) natura contractului, și anume dacă 
este vorba despre un contract cu costuri 
suplimentare total sau parțial în limita 
unui plafon tarifar;
(ii) pentru un contract plătit parțial cu 
costuri suplimentare, elementele 
contractului care fac obiectul costurilor 
suplimentare;
(iii) cuantumul plafonului tarifar;
(iv) criteriile de atribuire, care trebuie să 
permită, în special, evaluarea 
probabilității bugetului estimat, a 
costurilor rambursabile, a mecanismelor 
de stabilire a costurilor în cauză, a 
beneficiilor menționate în ofertă;
(v) tipul de majorare menționată la litera 
(a) care urmează să se aplice cheltuielilor 
efective;
(vi) normele și procedurile de stabilire a 
eligibilității costurilor preconizate de 
ofertant pentru executarea contractului, 
conform principiilor menționate la litera 
(e);
(vii) normele contabile pe care trebuie să 
le respecte ofertanții;
(viii) în cazul unui contract plătit parțial 
cu costuri suplimentare, care trebuie 
transformat într-un contract cu preț ferm 
și definitiv, parametrii acestei 
transformări.
(e) Cheltuielile declarate de contractant în 
cursul executării unui contract cu costuri 
suplimentare total sau parțial sunt 
eligibile doar dacă:
(i) sunt suportate efectiv pe durata 
contractului, cu excepția costurilor 
echipamentelor, infrastructurilor și 
imobilizărilor necorporale necesare 
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executării contractului care pot fi 
considerate ca fiind eligibile pentru 
valoarea totală de cumpărare a acestora;
(ii) sunt menționate în bugetul estimativ 
eventual revizuit prin actele adiționale la 
contractul inițial;
(iii) sunt necesare pentru executarea 
contractului;
(iv) rezultă din executarea contractului și 
sunt direct imputabile acesteia;
(v) pot fi identificate și verificate, sunt 
înregistrate în contabilitatea 
contractantului și sunt stabilite în 
conformitate cu normele contabile 
menționate în caietul de sarcini și în 
contract;
(vi) respectă dispozițiile legislației fiscale 
și sociale aplicabile;
(vii) nu sunt exceptate de la termenii 
contractului;
(viii) sunt rezonabile, justificate și 
respectă cerințele bunei gestiuni 
financiare, în special în ceea ce privește 
economia și eficiența.
Contractantul este responsabil pentru 
contabilizarea costurilor, păstrarea unei 
bune evidențe contabile sau a oricărui alt 
document necesar pentru a dovedi faptul 
că cheltuielile a căror rambursare o
solicită sunt efectuate și sunt în 
conformitate cu principiile definite la 
prezentul articol. Cheltuielile pe care 
contractantul nu le poate justifica sunt 
considerate neeligibile, iar rambursarea 
acestora este refuzată.
(f) Autoritatea contractantă îndeplinește 
următoarele sarcini pentru a asigura 
buna execuție a contractelor cu costuri 
suplimentare:
(i) stabilește cel mai realist plafon tarifar, 
permițând în același timp o flexibilitate 
necesară integrării riscurilor sale tehnice;
(ii) transformă un contract plătit parțial 
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cu costuri suplimentare într-un contract 
cu preț ferm și definitiv în totalitate, 
atunci când, în cursul executării 
contractului, se poate stabili un astfel de 
preț ferm și definitiv; în acest scop, 
stabilește parametrii de conversie pentru 
trecerea de la un contract încheiat cu 
costuri suplimentare la un contract cu 
preț ferm și definitiv;
(iii) pune în aplicare măsuri de urmărire 
și control care prevăd, în special, un 
sistem estimativ de anticipare a costurilor;
(iv) stabilește principiile, instrumentele și 
procedurile adecvate pentru executarea 
contractelor, în special pentru 
identificarea și controlul eligibilității 
cheltuielilor declarate de contractant sau 
de subcontractanții acestuia în cursul 
executării contractului și pentru 
introducerea de modificări la contract;
(v) garantarea respectării de către 
contractant și subcontractanții acestuia a 
normelor contabile prevăzute în contract 
și obligația de a furniza documentele 
contabile care trebuie să aibă forță 
probantă;
(vi) asigurarea în permanență, în cursul 
executării contractului, a eficacității 
principiilor, instrumentelor și 
procedurilor menționate la punctul (iv).
(6) Modificări
Autoritatea contractantă și contractanții 
pot modifica contractul printr-un act 
adițional cu condiția ca actul în cauză să 
îndeplinească următoarele condiții:
(a) nu schimbă obiectul contractului;
(b) nu afectează echilibrul economic al 
contractului;
(c) nu introduce condiții care, dacă ar fi 
figurat inițial în documentația de 
achiziție, ar fi permis admiterea unor 
ofertanți, alții decât cei admiși inițial, sau 
ar fi permis reținerea unei oferte, alta 
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decât cea reținută inițial.
(7) Subcontractarea
(a) Autoritatea contractantă solicită 
ofertantului să subcontracteze o parte a 
contractului printr-o procedură 
competitivă de licitație la niveluri 
adecvate de subcontractare unor 
întreprinderi care nu aparțin grupului din 
care ofertantul face parte, în special 
firmelor nou-apărute și IMM-urilor.
(b) Autoritatea contractantă enunță 
partea din contract care trebuie 
subcontractată sub forma unui interval 
care comportă un procent minim și un 
procent maxim. La definirea acestor 
procente, autoritatea contractantă ține 
seama de faptul că respectivele procente 
sunt proporționale cu obiectul și valoarea 
contractului, ținând seama de natura 
sectorului de activitate în cauză și, în 
special, de situația concurenței și 
potențialul industrial observat.
(c) Dacă ofertantul indică în oferta sa că 
intenționează să nu subcontracteze nicio 
parte din contract sau să subcontracteze o 
parte mai mică decât minimul din 
intervalul menționat la litera (b), 
ofertantul indică motivele pentru aceasta 
autorității contractante. Autoritatea 
contractantă transmite aceste informații 
Comisiei.
(d) Autoritatea contractantă poate să 
respingă subcontractanții selectați de 
candidat în stadiul procedurii de atribuire 
a contractului principal sau de ofertantul 
reținut în momentul executării 
contractului. Autoritatea justifică în scris 
această respingere, care nu poate fi 
întemeiată decât pe criteriile aplicate 
pentru selecția ofertanților pentru 
contractul principal.

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Datele și informațiile programului 
Copernicus trebuie puse la dispoziție pe o 
bază integrală, deschisă și gratuită, sub 
rezerva următoarelor limitări specifice:

Datele și informațiile programului 
Copernicus sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre pe o bază integrală, 
deschisă și gratuită pentru situații de 
urgență și ajutor pentru dezvoltare. În 
toate celelalte cazuri, se adoptă fie o 
politică de achiziționare a datelor contra 
cost, fie principiul reciprocității. Alte 
limitări specifice ale politicii integrale, 
deschise și gratuite sunt:

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile de autorizare anexate datelor 
și informațiilor terțe;

(Nu privește varianta în limba română.)

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale, care furnizează 

(1) Comisia poate fi asistată de 
reprezentanți ai utilizatorilor finali, experți 
independenți, în special în materie de 
securitate, precum și de reprezentanți ai 
agențiilor naționale de resort, în special 
agențiile spațiale naționale/regionale sau 
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expertiza științifică și tehnică necesară și 
comentarii din partea utilizatorilor.

asociațiile lor, care furnizează expertiza 
științifică și tehnică necesară și comentarii 
din partea utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a promova și facilita 
utilizarea tehnologiilor de observare a 
Pământului atât de către autoritățile 
locale, cât și de către IMM-uri, Comisia 
este asistată, sub supravegherea 
comitetului Copernicus, de o rețea 
specializată de distribuție a datelor 
Copernicus, inclusiv de organismele 
naționale și regionale.
Reprezentanții ESA și ai operatorilor care 
îndeplinesc sarcini în cadrul programului 
se implică în calitate de observatori în 
activitatea comitetului Copernicus, în 
condițiile prevăzute de regulamentul său 
de procedură.
Acordurile internaționale încheiate de 
Uniune pot prevedea participarea, după 
caz, a reprezentanților țărilor terțe sau ai 
organizațiilor internaționale la lucrările 
comitetului Copernicus în condițiile 
prevăzute de regulamentul său de 
procedură.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolul 15 
alineatul (1) și articolul 18 alineatul (3) îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând cu 1 
ianuarie 2014.

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolul 8 alineatul 
(8), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 
alineatul (3) îi este conferită Comisiei pe 
perioada desfășurării programului.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Într-o perioadă în care deținerea și utilizarea adecvată a informațiilor are implicații 
geostrategice, Europa trebuie să fie capabilă să evalueze răspunsurile sale în materie de 
politică în mod independent și fiabil și în timp util. Programul Copernicus (noua denumire a 
GMES) furnizează infrastructura necesară, sistemul european complex de observare a 
Pământului. Propunerea Comisiei semnalează debutul etapei operaționale a rețelei de sateliți. 
Principalul obiectiv este să le fie util cetățenilor europeni în mai multe domenii, vizând în 
special obiective legate de mediu și de schimbările climatice, menținând totodată natura civilă 
a programului; totuși, unele dintre elementele mai controversate ale programului, cum ar fi 
guvernanța și politica privind datele, vor trebui îmbunătățite pentru a asigura evoluția lor fără 
probleme. De fapt, având în vedere că programul Copernicus este considerat o prioritate atât a 
politicii industriale, cât și a celei de mediu, fiind, potrivit Comisiei, un program emblematic, 
este surprinzător că propunerea inițială de buget a fost redusă cu aproape 35%. La urma 
urmei, sectorul spațiului oferă numeroase locuri de muncă, reprezentând un domeniu de 
cercetare relevant; se preconizează că programul Copernicus va genera un profit de 3,2 euro 
pentru fiecare euro cheltuit: oare nu acum este momentul potrivit pentru a viza extinderea 
economiei europene? Oare nu acum este momentul potrivit pentru proiecte economice de 
amploare care să redreseze economia Europei? În amendamentele sale, raportorul sugerează 
explorarea unor modele organizaționale, de gestionare și de finanțare alternative pentru viitor 
cu scopul de a asigura angajamente pe termen lung și o guvernanță echilibrată. Întrucât 
regulamentul prevede deja o linie bugetară pentru programul de sprijin pentru supravegherea 
și urmărirea spațială, care este esențial în viitor pentru securitatea infrastructurilor spațiale 
europene și a operațiunilor independente, raportorul consideră că, în această etapă a 
programului, este mai util ca activitățile de cercetare din cadrul programului Copernicus să fie 
finanțate din fondurile dedicate spațiului din cadrul Orizont 2020. 

Majoritatea amendamentelor au în principal drept scop să uniformizeze structura 
documentului cu regulamentele anterioare și să profite de experiența obținută în urma 
procedurii de adoptare a programului Galileo: este vorba îndeosebi de măsurile legate de 
achizițiile publice și de descrierea rolului ESA, „partenerul” important al Comisiei Europene 
în acest proces. În general, raportorul a încercat să țină seama de pozițiile diferite ale părților 
interesate și să elaboreze textul în așa fel încât să aibă în vedere un model mai reprezentativ 
pentru industrie și pentru autoritățile locale, asigurându-se totodată că infrastructura va fi 
instalată după cum s-a prevăzut și că sunt urmărite obiectivele strategice, industriale, 
economice și sociale. În acest sens, au fost luate măsuri pentru a promova convergența 
europeană, mai multă transparență și responsabilitatea democratică în cadrul programului. 
Comisia este împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare pentru a promova 
convergența statelor membre în utilizarea datelor și informațiilor programului Copernicus și 
pentru a garanta accesul acestora la tehnologia și dezvoltarea serviciilor din domeniul 
observării Pământului. În timp ce Comisia își va asuma responsabilitatea generală a 
programului și coordonarea sa, este prevăzută și o delegare a sarcinilor pentru a facilita 
implicarea părților terțe. Sporirea rolului unora dintre părțile interesate în procesul de luare a 
deciziilor ar periclita echilibrul etic dintre cei care stabilesc regulile privind participarea și cei 
care participă cu adevărat. 
Totuși, este important ca Comisia să stimuleze asumarea unui angajament la scară largă al 
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părților interesate publice și private europene, făcând astfel posibilă dezvoltarea sectoarelor 
intermediar și din aval și facilitând crearea de noi piețe. În acest cadru, raportorul sugerează 
înființarea unei rețele specializate de distribuție a datelor Copernicus din care să facă parte 
organisme naționale și regionale și al cărei scop este sprijinirea utilizării tehnologiilor de 
observare a Pământului de către autoritățile locale și IMM-uri. 

În sfârșit, dispunând de o politică de date adecvate, programul Copernicus are potențialul de a 
stimula industria europeană a serviciilor de observare a Pământului și industriile dedicate 
serviciilor pentru utilizatori, ajutându-le să devină lideri mondiali. Politica de punere la 
dispoziție a datelor pe o bază integrală, deschisă și gratuită este o componentă importantă a 
Regulamentului Copernicus întrucât, în principiu, europenii nu ar trebui să plătească de două 
ori pentru aceleași date. Cu toate acestea, o politică în materie de date care ar fi considerată 
adecvată trebuie să țină seama de aspecte de ordin strategic și economic și trebuie să evite 
crearea de obstacole în calea competitivității industriilor europene. În ceea ce privește accesul 
la date, reciprocitatea cu țări terțe, care nu contribuie la program reprezintă o modalitate 
importantă de a asigura concurența loială. Ar trebui prevăzute excepții la acest principiu 
pentru situații de urgență și de securitate civilă sau în cazul în care sau în cazul în care există o 
valoarea adăugată pentru alte politici europene, îndeosebi în domeniul ajutorului pentru 
dezvoltare. Negocierea de către Comisie a unor acorduri cu părți terțe în alte domenii este 
deja prevăzută în regulament, facilitând introducerea acestui principiu.


