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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování 
Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013)
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0223),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0037/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Finanční krytí by mělo být pokud 
možno dále navýšeno, aby mohly být 
prostředky na závazky přiděleny pro 
vesmírnou složku ještě ve stávajícím 
finančním výhledu. Konkrétně se při tom 
jedná o provoz družic typu Sentinel série 
A, vypuštění série B a zadání zakázek na 
podstatné komponenty pro sérii C družic 
typu Sentinel. 

Or. de



PE430.283v01-00 6/13 PR\792937CS.doc

CS

Odůvodnění

Tyto prostředky na závazky by umožnily uzavírat již nyní dohody, stanovovat ceny, a tudíž 
efektivně vynakládat finanční prostředky a šetřit peníze vybrané na daních. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Komise by při finančním plánování 
měla dbát na to, aby byla během období 
počátečních provozních činností GMES 
(2011–2013) a také po jeho skončení 
zajištěna kontinuita údajů a aby služby 
mohly být používány nepřetržitě a bez 
omezení. 

Or. de

Odůvodnění

Bezpodmínečně je třeba zabránit narušení kontinuity údajů, aby mohly uživatelé spolehlivě 
využívat služeb.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Služby GMES by měly být plně
a volně přístupné. To je nezbytné
k podpoře využívání a sdílení údajů 
pozorování Země v souladu se zásadami 
SEIS, INSPIRE a Globálního systému 
systémů pozorování Země (GEOSS).

(18) Služby GMES by měly být fyzickým
a právnickým osobám s bydlištěm v EU
zcela bezplatně a volně přístupné. To je 
nezbytné k podpoře využívání a sdílení 
údajů pozorování Země v souladu se 
zásadami SEIS, INSPIRE a Globálního 
systému systémů pozorování Země 
(GEOSS) a k posílení trhů v oblasti 
pozorování Země v Evropě, zejména 
navazujících odvětví, s cílem zvýšit růst
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a zaměstnanost.

Or. de

Odůvodnění

Občané a podniky v EU by měli mít plný přístup k informacím. Přístup třetích států by se měl 
coby obecné pravidlo řídit zásadou reciprocity. Tím by neměla být dotčena možnost, aby byl 
zemím a regionům zajištěn plný přístup k ostatním politikám EU, např. v oblasti rozvoje nebo 
změny klimatu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Informace a údaje bezplatně 
poskytované v rámci služeb GMES by 
neměly ohrožovat obchodní modely již 
existujících nebo právě zakládaných 
podniků.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je mimo jiné podpořit a posílit malé a střední podniky, nikoli ztěžovat 
jejich činnost.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise by zejména měla být 
zmocněna přizpůsobit jeho přílohu 
technickému a vědeckému pokroku. 
Jelikož jsou tato opatření obecné povahy
a jsou určena ke změně jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, musí 
být přijata regulativním postupem
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 

vypouští se
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1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Cíle vymezené v příloze představují jediné cíle vedoucí k realizaci akcí, a jsou tudíž zásadním 
prvkem tohoto nařízení. Měněny mohou být pouze prostřednictvím novelizace, a nikoli 
postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifické cíle akcí uvedených
v odstavci 1 jsou vymezeny v příloze.

2. Cíle akcí uvedených v odstavci 1 jsou 
vymezeny v příloze.

Or. de

Odůvodnění

Akce sledují pouze cíle definované v příloze. Žádné obecné cíle neexistují.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přizpůsobit přílohu 
technickému a vědeckému pokroku.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cíle vymezené v příloze představují jediné cíle vedoucí k realizaci akcí, a jsou tudíž zásadním 
prvkem tohoto nařízení. Měněny mohou být pouze prostřednictvím novelizace, a nikoli 
postupem projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cíle vymezené v příloze představují jediné cíle vedoucí k realizaci akcí, a jsou tudíž zásadním 
prvkem tohoto nařízení. Měněny mohou být pouze prostřednictvím novelizace, a nikoli 
postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděním vesmírné složky GMES se 
pověřuje Evropská kosmická agentura, 
kterou v případě potřeby podpoří Evropská 
organizace pro využívání 
meteorologických družic (EUMETSAT).

Technické provedení vesmírné složky 
GMES se přenáší na Evropskou 
kosmickou agenturu. V případě potřeby ji
podpoří Evropská organizace pro 
využívání meteorologických družic 
(EUMETSAT).

Or. de

Odůvodnění

Přenesení technického provedení vesmírné složky na Evropskou kosmickou agenturu (ESA) by 
měla upravovat dohoda o pověření. Tím by se zajistila transparentnost a zvýšila odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování z prostředků 
Společenství může mít zejména tyto právní 
formy:

1. Financování z prostředků 
Společenství může mít tyto právní formy:

-1) dohody o pověření,
1) granty, 1) granty,

2) zadávání veřejných zakázek. 2) zadávání veřejných zakázek.

Or. de

Odůvodnění

Formy finančních nástrojů by měly být jasně stanoveny. Měly by obsahovat i dohody
o pověření Evropské kosmické agentury.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Granty Společenství lze poskytovat
v určitých formách, včetně rámcové 
dohody o partnerství nebo 
spolufinancování provozních či akčních 
grantů. Granty na provozní náklady 
udělené subjektům uskutečňujícím cíle 
obecného evropského zájmu nepodléhají 
ustanovením finančního nařízení
o postupném snižování. U grantů se 
maximální výše spolufinancování stanoví 
postupem podle čl. 11 odst. 3.

2. Upřednostňovaným finančním 
nástrojem pro provádění programu 
GMES by mělo být zadávání veřejných 
zakázek. Pokud je to oprávněné, lze
granty Společenství poskytovat v určitých 
formách, včetně rámcové dohody
o partnerství nebo spolufinancování 
provozních či akčních grantů. Granty na 
provozní náklady udělené subjektům 
uskutečňujícím cíle obecného evropského 
zájmu nepodléhají ustanovením finančního 
nařízení o postupném snižování. U grantů 
se maximální výše spolufinancování 
stanoví postupem podle čl. 11 odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Běžnou metodou financování by měly být veřejné zakázky. V oprávněných případech by mělo 
být financování zajištěno z dotací s přispěním veřejných zakázek. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úplný a volný přístup k informacím, 
které produkují služby GMES, a údajům 
shromažďovaným prostřednictvím 
infrastruktury GMES, s výhradou 
příslušných bezpečnostních omezení;

b) úplný bezplatný a volný přístup
k informacím, které produkují služby 
GMES, a údajům shromažďovaným 
prostřednictvím infrastruktury GMES 
fyzickým a právnickým osobám, které 
mají bydliště/sídlo v EU. Přístup
k informacím, které GMES poskytuje, pro 
fyzické a právnické osoby ze třetích států
a mezinárodní organizace by se měl coby 
obecné pravidlo řídit zásadou reciprocity
a být v souladu s příslušnými 
mezinárodními dohodami;

Or. de

Odůvodnění

Občané a podniky v EU by měli mít plný a bezplatný přístup k informacím. Přístup třetích 
států by se měl coby obecné pravidlo řídit zásadou reciprocity. Tím by neměla být dotčena 
možnost, aby byl zemím a regionům zajištěn plný přístup k ostatním politikám EU, např.
v oblasti rozvoje nebo změny klimatu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podporovat evropské výzkumné 
komunity.

(e) podporovat evropské výzkumné
a inovační komunity.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem by měla být i podpora inovací, zejména prostřednictvím malých a středních podniků. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů do 31. prosince 2012 
zprávu o hodnocení ex post.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů do 31. prosince 2012 
zprávu o hodnocení ex post, a to 
nejpozději...*.
* dva roky po skončení lhůty uvedené v čl. 3 odst. 
1.

Or. de

Odůvodnění

Závěrečná zpráva by měla být vypracována neprodleně. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce uvedené v čl. 2 odst. 1 mají tyto cíle: Akce uvedené v čl. 3 odst. 1 mají tyto cíle:

Or. de

Odůvodnění

Akce jsou stanoveny v článku 3.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Iniciativa GMES zaměřená na pozorování Země představuje z hlediska budoucnosti Evropské 
unie významný projekt. Stejně jako je tomu v případě programu družicové radionavigace 
Galileo, i s GMES vzniká čistě unijní infrastruktura, která umožňuje lepší řízení životního 
prostředí a posílení bezpečnosti pro občany. Narozdíl od Galilea je GMES od začátku 
financováno z veřejných prostředků. Běžnou metodou financování musí být při budování 
GMES veřejné zakázky. Zpravodaj si je vědom toho, že pro příští finanční výhled na období 
od roku 2014 jsou s budováním GMES včetně počáteční fáze jeho provozu spojeny vysoké 
náklady, nicméně se domnívá, že je ospravedlňuje obrovský přínos tohoto projektu pro 
společnost.

Pro budování GMES, poskytování údajů a služeb a jejich využívání je nezbytná propracovaná 
koncepce financování. Je velmi důležité, aby během počátečních provozních činností i po 
ukončení této fáze byly v pravý čas vynaloženy dostatečné prostředky a zajistilo se tak, že 
budou údaje a nabízené služby spolehlivě a nepřetržitě k dispozici. Bylo by dobré, kdyby 
finanční prostředky vyčleněné v návrhu Komise na fázi počátečních provozních činností byly
navýšeny, jelikož by tak prostředky na závazky již mohly pokrýt další oblasti vesmírné 
složky. Tak by bylo možné uzavírat dohody a zajistit finanční předvídatelnost. To má význam 
zejména pro vypuštění série B a zadávání zakázek na důležité komponenty pro sérii C družic 
typu Sentinel, jelikož by tak mohlo být zajištěno jednak vypuštění, jednak jednotná 
konstrukce těchto družic. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky, které je stejně nutné 
opatřit, nejedná se zde tolik o zvýšení nákladů, jako o efektivní vynakládání financí a 
o navázání těchto prostředků na bližší termín. Daňovým poplatníkům to v nadcházejícím 
rozpočtovém období ušetří vyšší náklady.

Přístup k údajům a službám, které jsou nabízeny s přispěním GMES, musí být pro všechny 
občany a podniky v EU bezplatný, aby došlo obzvláště v případě malých a středních podniků
k rozvoji navazujícího trhu. Cílem GMES je kromě environmentálních a bezpečnostních 
aspektů také podpora pokroku a inovací. Volný přístup by mohl být zajištěn i pro podniky 
mimo EU pod podmínkou, že v rámci reciprocity bude i evropským jednotlivcům a podnikům 
umožněn přístup k neevropským údajům. 

Evropská komise bude vystupovat jako správce a převezme všeobecnou koordinaci projektu. 
Za technické provedení odpovídá Evropská kosmická agentura (ESA), která disponuje 
odpovídajícím know-how. Technické provedení vesmírné složky by Evropské kosmické 
agentuře mělo být svěřeno v rámci dohody o pověření. Dohoda o pověření má pomoci jasněji 
přidělit odpovědnost a zajistit lepší transparentnost.

Cíle návrhu nařízení definované v příloze jsou nedílnou součástí nařízení. Zpravodaj se 
domnívá, že by měly být měněny pouze standardním legislativním postupem, a nikoli 
postupem projednávání ve výborech. Jelikož se jedná o oblast, která má značný dosah a dopad 
na rozpočet, neměl by se Parlament zříkat své úlohy kontrolního orgánu. Postup projednávání 
ve výborech musí být navíc upraven s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost,
k němuž dojde dne 1. prosince 2009. To může vést k časovým prodlevám, které nejsou 
projektu ku prospěchu.


