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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
het Europees programma voor aardobservatie (GMES) en zijn initiële operationele 
diensten (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0223),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 157, lid 3, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0037/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Indien mogelijk moeten de 
financiële middelen verder worden 
verhoogd teneinde nog tijdens de lopende 
financiële vooruitzichten 
vastleggingskredieten voor de 
ruimtecomponent te kunnen verstrekken. 
Concreet gaat het hier om de operationele 
diensten voor de A-serie van de Sentinel-
satellieten, de start van de B-serie en de 
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levering van elementaire onderdelen voor 
de C-serie van de Sentinel-satellieten. 

Or. de

Motivering

Deze vastleggingskredieten moeten het mogelijk maken nu reeds verdragen te sluiten, prijzen 
vast te leggen en bijgevolg de financiële middelen efficiënt te besteden en belastinggeld te 
besparen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De Commissie moet er bij de 
financiële programmering voor zorgen 
dat de continuïteit van de gegevens tijdens 
en ook na de periode van de initiële 
operationele GMES-diensten (2011-2013) 
gewaarborgd is en dat deze diensten 
ononderbroken en onbeperkt beschikbaar 
zijn.

Or. de

Motivering

Een onderbreking van de continuïteit van de gegevens moet absoluut worden vermeden opdat 
de gebruikers op betrouwbare diensten kunnen rekenen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) GMES-diensten moeten volledig en 
open toegankelijk zijn. Dit is noodzakelijk 
om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 

(18) GMES-diensten moeten volledig vrij 
en open toegankelijk zijn voor natuurlijke 
en rechtspersonen met woon- of 
vestigingsplaats in de EU. Dit is 
noodzakelijk om te bewerkstelligen dat 
aardobservatiegegevens en -informatie zo 
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Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems).

veel mogelijk worden gebruikt en gedeeld, 
overeenkomstig de beginselen van SEIS, 
Inspire en GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems), met het 
oog op het versterken van de 
aardobservatiemarkten in Europa, meer 
bepaald de downstreamsector, om de groei 
en het scheppen van werkgelegenheid te 
bevorderen.

Or. de

Motivering

EU-burgers en -bedrijven moeten volledige toegang tot informatie hebben. Voor de toegang 
van derde landen moet, als algemene regel, het wederkerigheidsbeginsel gelden. Hierbij mag 
geen afbreuk worden gedaan aan de mogelijkheid landen en regio's volledige toegang te 
waarborgen tot andere beleidsterreinen van de EU zoals ontwikkeling, klimaatverandering, 
enz.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De in het kader van de GMES-
diensten gratis ter beschikking gestelde 
informatie en gegevens mogen de 
bedrijfsplannen van reeds bestaande of in 
oprichting zijnde bedrijven niet in het 
gedrang brengen.

Or. de

Motivering

Deze verordening heeft onder meer tot doel kleine en middelgrote ondernemingen te steunen 
en te stimuleren, en niet hun werkzaamheden moeilijker te maken.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om de bijlage aan 
de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang aan te passen. Daar het hier 
gaat om maatregelen van algemene 
strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening, moeten 
zij worden vastgesteld volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
vastgestelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen

Or. de

Motivering

De in de bijlage vastgestelde doelstellingen zijn de enige doelstellingen om de acties te 
verwezenlijken en vormen bijgevolg een essentieel onderdeel van deze verordening. Ze 
kunnen enkel door een wetswijziging en niet via een comitéprocedure worden gewijzigd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstellingen van de in 
lid 1 genoemde acties zijn in de bijlage 
nader omschreven.

2. De doelstellingen van de in lid 1 
genoemde acties zijn in de bijlage nader 
omschreven.

Or. de
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Motivering

De in de bijlage vastgestelde doelstellingen zijn de enige doelstellingen die met de acties 
worden nagestreefd. Er zijn geen algemene doelstellingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan de bijlage aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang aanpassen.

Schrappen

Or. de

Motivering

De in de bijlage vastgestelde doelstellingen zijn de enige doelstellingen om de acties te 
verwezenlijken en vormen bijgevolg een essentieel onderdeel van deze verordening. Ze 
kunnen enkel door een wetswijziging en niet via een comitéprocedure worden gewijzigd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 11, lid 2.

Schrappen

Or. de

Motivering

De in de bijlage vastgestelde doelstellingen zijn de enige doelstellingen om de acties te 
verwezenlijken en vormen bijgevolg een essentieel onderdeel van deze verordening. Ze 
kunnen enkel door een wetswijziging en niet via een comitéprocedure worden gewijzigd.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Ruimteagentschap wordt 
belast met de implementatie van de 
GMES-ruimtecomponent, en doet daarbij 
zo nodig een beroep op de Europese 
Organisatie voor de exploitatie van 
meteorologische satellieten (Eumetsat).

De technische implementatie van de 
GMES-ruimtecomponent wordt aan het 
Europees Ruimteagentschap gedelegeerd. 
Dit doet daarbij zo nodig een beroep op de 
Europese Organisatie voor de exploitatie 
van meteorologische satellieten
(Eumetsat).

Or. de

Motivering

De technische omzetting van de ruimtecomponent door het Europees Ruimteagentschap ESA 
moet via een delegatieovereenkomst worden geregeld. Dit moet tot meer transparantie en 
verantwoordelijkheid leiden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Communautaire financiering kan met 
name de volgende vormen aannemen:

1. Communautaire financiering kan de 
volgende vormen aannemen:

(-1) delegatieovereenkomsten;
(1) subsidies; (1) subsidies;

(2) overheidsopdrachten. (2) overheidsopdrachten.

Or. de

Motivering

De vormen van de financieringsinstrumenten moeten duidelijk zijn vastgelegd. 
Delegatieovereenkomsten aan het Europees Ruimteagentschap moeten hierin worden 
opgenomen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Communautaire subsidies kunnen
specifieke vormen aannemen, waaronder 
kader-partnerschapsovereenkomsten of 
exploitatie- of actiesubsidies. Op 
exploitatiesubsidies aan organisaties die 
doelstellingen van algemeen Europees 
belang nastreven, zijn de bepalingen inzake 
degressiviteit van het Financieel 
Reglement niet van toepassing. Voor 
subsidies wordt het maximale 
medefinancieringspercentage vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 11, lid 
3, bedoelde procedure.

2. Openbare aanbesteding moet het 
bevoorrechte financieringsinstrument zijn 
om het GMES-programma uit te voeren. 
Indien gerechtvaardigd, kunnen
communautaire subsidies specifieke 
vormen aannemen, waaronder kader-
partnerschapsovereenkomsten of 
exploitatie- of actiesubsidies. Op 
exploitatiesubsidies aan organisaties die 
doelstellingen van algemeen Europees 
belang nastreven, zijn de bepalingen inzake 
degressiviteit van het Financieel 
Reglement niet van toepassing. Voor 
subsidies wordt het maximale 
medefinancieringspercentage vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 11, lid 
3, bedoelde procedure.

Or. de

Motivering

Openbare aanbesteding moet de normale financieringsprocedure zijn. In gerechtvaardigde 
gevallen moet de financiering via subsidies aan de hand van openbare procedures 
plaatsvinden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) volledige en open toegang bieden tot 
informatie die door GMES-diensten wordt 
geproduceerd en tot gegevens die door 
middel van GMES-infrastructuur worden 
verzameld, behoudens relevante
veiligheidsbeperkingen;

b) volledige vrije en open toegang bieden 
tot informatie die door GMES-diensten 
wordt geproduceerd en tot gegevens die 
door middel van GMES-infrastructuur 
worden verzameld, voor natuurlijke en 
rechtspersonen met woon- of 
vestigingsplaats in de EU. De toegang tot 
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door GMES beschikbaar gestelde 
informatie voor natuurlijke en 
rechtspersonen uit derde landen en 
internationale organisaties moet, als 
algemene regel, volgens het 
wederkerigheidsbeginsel gebeuren, met 
inachtneming van relevante internationale
overeenkomsten.

Or. de

Motivering

EU-burgers en -bedrijven moeten volledige en gratis toegang tot informatie hebben. Voor de 
toegang van derde landen moet, als algemene regel, het wederkerigheidsbeginsel gelden. 
Hierbij mag geen afbreuk worden gedaan aan de mogelijkheid landen en regio's volledige 
toegang te waarborgen tot andere beleidsterreinen van de EU zoals ontwikkeling, 
klimaatverandering, enz.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de Europese onderzoekgemeenschappen
ondersteunen.

e) de Europese onderzoek- en 
innovatiegemeenschappen ondersteunen.

Or. de

Motivering

Het bevorderen van innovatie, met name door het MKB, moet eveneens een doelstelling zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie dient bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over de met dit 
programma behaalde resultaten uiterlijk 31 

2. De Commissie dient bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over de met dit 
programma behaalde resultaten uiterlijk 31 
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december 2012 een tussentijds 
evaluatieverslag in, alsmede een verslag 
van de evaluatie achteraf.

december 2012 een tussentijds 
evaluatieverslag in, alsmede uiterlijk ... * 
een verslag van de evaluatie achteraf.
* twee jaar na afloop van de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde periode.

Or. de

Motivering

Het eindverslag moet spoedig beschikbaar zijn.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De acties waarnaar in artikel 2, lid 1, wordt 
verwezen, hebben de volgende 
doelstellingen:

De acties waarnaar in artikel 3, lid 1, wordt 
verwezen, hebben de volgende 
doelstellingen:

Or. de

Motivering

De acties zijn vastgesteld in artikel 3.
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TOELICHTING

Het aardobservatie-initiatief GMES vormt een belangrijk project voor de toekomst van de 
Europese Unie. Met GMES wordt, net zoals bij het programma voor satellietnavigatie 
Galileo, eigen infrastructuur van de Unie ontwikkeld, die niet alleen een beter milieubeheer 
mogelijk maakt maar ook de veiligheid van de burgers vergroot. In tegenstelling tot Galileo 
wordt GMES van bij het begin met openbare middelen gefinancierd. Openbare aanbesteding 
moet bij de ontwikkeling de gebruikelijke financieringsprocedure zijn. De rapporteur is zich 
ervan bewust dat de ontwikkeling van GMES ook na de initiële operationele fase voor de 
komende financiële vooruitzichten vanaf 2014 hoge kosten met zich zal brengen, maar is van 
oordeel dat deze gerechtvaardigd zijn gezien de grote voordelen die het project voor de 
samenleving inhoudt.

Een goed doordacht financieel concept is een absolute vereiste voor de ontwikkeling van 
GMES en voor het ter beschikking stellen van gegevens en diensten alsook voor het gebruik 
ervan. Hierbij is het van groot belang dat zowel bij de initiële operationele diensten als na 
afloop van deze fase tijdig in voldoende financiële middelen wordt voorzien zodat de 
gegevens en de aangeboden diensten op betrouwbare en ononderbroken wijze beschikbaar 
zijn. Het zou goed zijn dat de financiële middelen waarin het Commissievoorstel voor de fase 
van de initiële operationele diensten voorziet worden verhoogd, zodat nu reeds vastleggingen 
voor verdere onderdelen van de ruimtecomponent kunnen worden gedaan. Dit zou het 
mogelijk maken de nodige overeenkomsten te sluiten en een goede financiële programmering 
te waarborgen. Met name voor de start van de B-serie en voor de levering van elementaire 
onderdelen voor de C-serie van de Sentinel-satellieten is dit van groot belang omdat zo niet 
alleen de start maar ook de identieke bouw van de satellieten kan worden gewaarborgd. 
Aangezien het hier financiële middelen betreft die hoe dan ook moeten worden ingebracht, 
gaat het dus niet om een verhoging van de kosten, maar wel om de efficiënte besteding en een 
vervroegde vastlegging van deze middelen.  Dit bespaart de belastingbetaler hogere kosten in 
de volgende financiële periode.

De toegang tot gegevens en diensten die met behulp van GMES worden aangeboden, moet 
voor alle EU-burgers en -bedrijven vrij zijn, zodat zich een downstreammarkt kan 
ontwikkelen, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen. Naast milieu- en 
veiligheidsaspecten is ook de bevordering van vooruitgang en innovatie een doelstelling van 
GMES. De open toegang moet ook voor bedrijven buiten de EU mogelijk zijn, op voorwaarde 
dat er sprake is van wederkerigheid zodat ook Europese burgers en bedrijven toegang krijgen 
tot niet-Europese gegevens. 

De Europese Commissie zal als beheerder optreden en de algemene coördinatie van het 
project op zich nemen. De technische implementatie ligt bij het Europees Ruimteagentschap 
ESA, dat over de passende knowhow beschikt. De ESA moet in het kader van een 
delegatieovereenkomst met de technische omzetting van de ruimtecomponent worden belast. 
Via een delegatieovereenkomst kan de verantwoordelijkheid beter worden vastgesteld en kan 
meer transparantie worden gewaarborgd.

De doelstellingen die het voorstel voor de verordening beoogt en die in de bijlage worden 
vastgesteld, vormen een essentieel onderdeel van de verordening. Bijgevolg is de rapporteur 
van oordeel dat deze niet via een comitéprocedure kunnen worden gewijzigd, maar enkel via 
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een normale wetgevingsprocedure. Aangezien het hier een programma met een grote 
reikwijdte en grote gevolgen voor de begroting betreft, mag het Parlement niet afzien van zijn 
rol als controle-instantie. Bovendien moet de comitéprocedure worden aangepast als het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in werking treedt. Dit kan tot vertragingen leiden 
waarmee het project niet gediend is. 


