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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind programul european de observare a Pământului (GMES) şi exploatarea sa 
iniţială (2011 – 2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2009)0223),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 157 alineatul (3) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0037/2009),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei 
pentru bugete, precum şi cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară  şi cel al Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 
(A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament  
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În cazul în care acest lucru este 
posibil, pachetul financiar ar trebui 
suplimentat pentru a permite alocarea 
creditelor de angajament pentru 
componenta spaţială în cadrul 
perspectivei financiare actuale. Concret 
este vorba despre exploatarea seriei A a 
sateliţilor Santinela, lansarea seriei B şi 
achiziţionarea componentelor esenţiale 
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pentru seria C a sateliţilor Santinela. 

Or. de

Justificare

Aceste credite de angajament ar permite încheierea contractelor şi stabilirea preţurilor încă 
de pe acum, ceea ce s-ar traduce în folosirea eficientă a mijloacelor financiare şi 
economisirea banilor contribuabililor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament  
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) În cadrul programării financiare, 
Comisia ar trebui să se asigure că este 
garantată continuitatea datelor atât în 
perioada exploatării iniţiale a GMES 
(2011-2013), cât şi după această perioadă, 
şi că serviciile pot fi utilizate fără 
întreruperi şi fără restricţii.

Or. de

Justificare

Trebuie evitată neapărat o ruptură în continuitatea datelor, pentru ca utilizatorii să poată 
folosi serviciile în mod fiabil.

Amendamentul 3

Propunere de regulament 
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral şi în mod deschis. Acest 
lucru este necesar pentru promovarea 
utilizării şi schimbului de date şi informaţii 
privind observarea Pământului, în 
conformitate cu principiile SEIS, INSPIRE 

(18) Serviciile GMES ar trebui să fie 
accesibile integral, în mod liber şi deschis
tuturor persoanelor fizice şi juridice 
având domiciliul sau sediul în UE. Acest 
lucru este necesar pentru promovarea 
utilizării şi schimbului de date şi informaţii 
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şi ale reţelei globale a sistemelor de 
observare a Pământului (GEOSS).

privind observarea Pământului, în 
conformitate cu principiile SEIS, INSPIRE 
şi ale reţelei globale a sistemelor de 
observare a Pământului (GEOSS), precum 
şi pentru promovarea consolidării pieţelor 
observării Pământului în Europa, în 
special a sectoarelor din aval, în scopul 
stimulării creşterii şi ocupării forţei de 
muncă.

Or. de

Justificare

Cetăţenii şi întreprinderile din UE ar trebui să beneficieze de acces deplin la informaţii. Ca 
regulă generală, accesul ţărilor terţe ar trebui să fie guvernat de principiul reciprocităţii, 
fără ca acest lucru să influenţeze în vreun fel posibilitatea de a le acorda ţărilor şi regiunilor 
acces deplin la alte politici comunitare, cum ar fi dezvoltarea, schimbările climatice etc.

Amendamentul 4

Propunere de regulament 
Considerentul 18a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Informaţiile şi datele furnizate cu 
titlu gratuit în cadrul serviciilor GMES 
nu ar trebui să pună în pericol modelele 
de afaceri ale întreprinderilor existente 
sau în curs de înfiinţare.

Or. de

Justificare

Printre obiectivele prezentului regulament se numără sprijinirea şi promovarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, nu îngreunarea activităţii acestora.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament 
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comisia ar trebui, în special, să fie 
împuternicită să adapteze prezenta anexă 
la progresul ştiinţific şi tehnic. Întrucât 
măsurile respective au un domeniu 
general de aplicare şi sunt destinate să 
modifice elemente neesenţiale din 
prezenta directivă, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control, prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

Obiectivele stabilite în anexă sunt singurele obiective care vizează realizarea acţiunilor, fiind 
astfel un element esenţial al prezentului regulament.  Acestea pot fi modificate doar prin 
modificarea legislaţiei, nu şi prin comitologie.

Amendamentul 6

Propunere de regulament 
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele specifice ale acţiunii 
precizate la alineatul (1) sunt definite în 
anexa la prezentul regulament.

(2) Obiectivele acţiunii precizate la 
alineatul (1) sunt definite în anexa la 
prezentul regulament.

Or. de
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Justificare

Obiectivele definite în anexă sunt singurele obiective urmărite prin acţiuni. Nu există 
obiective generale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament 
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adapta anexa la progresul 
tehnico-ştiinţific.

eliminat

Or. de

Justificare

Obiectivele stabilite în anexă sunt singurele obiective care vizează realizarea acţiunilor, fiind 
astfel un element esenţial al prezentului regulament.  Acestea pot fi modificate doar prin 
modificarea legislaţiei, nu şi prin comitologie.

Amendamentul 8

Propunere de regulament 
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Obiectivele stabilite în anexă sunt singurele obiective care vizează realizarea acţiunilor, fiind 
astfel un element esenţial al prezentului regulament.  Acestea pot fi modificate doar prin 
modificarea legislaţiei, nu şi prin comitologie.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament 
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţiei Spaţiale Europene i se 
încredinţează punerea în aplicare a 
componentei spaţiale a GMES cu sprijinul 
Organizaţiei europene pentru exploatarea 
sateliţilor meteorologici (EUMETSAT), 
dacă este necesar.

Implementarea tehnică a componentei 
spaţiale a GMES va fi delegată Agenţiei 
Spaţiale Europene. Aceasta recurge la
sprijinul Organizaţiei europene pentru 
exploatarea sateliţilor meteorologici
(EUMETSAT), dacă este necesar.

Or. de

Justificare

Implementarea tehnică a componentei spaţiale de către Agenţia Spaţială Europeană (ASE) ar 
trebui să se realizeze în cadrul unui acord de delegare. Astfel s-ar asigura transparenţa şi s-
ar îmbunătăţi responsabilitatea.

Amendamentul 10

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Finanţarea comunitară poate lua, în 
special, următoarele forme juridice:

(1) Finanţarea comunitară poate lua 
următoarele forme juridice:

(-1) acorduri de delegare;
(1) subvenţii; (1) subvenţii;
(2) contracte de achiziţii publice. (2) contracte de achiziţii publice.

Or. de

Justificare

Formele pe care le pot lua instrumentele de finanţare ar trebui stabilite clar. Acestea ar 
trebui să includă şi acordurile de delegare încheiate cu Agenţia Spaţială Europeană.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Subvenţiile comunitare pot fi acordate 
sub forme specifice, inclusiv acorduri-
cadru de parteneriat sau cofinanţare a 
subvenţiilor de funcţionare sau a celor de 
acţiune. Subvenţiile de funcţionare 
acordate organismelor care urmăresc 
obiective de interes european general nu 
intră sub incidenţa dispoziţiilor de 
degresiune prevăzute în Regulamentul 
financiar. În cazul subvenţiilor, rata 
maximă de cofinanţare este adoptată în 
conformitate cu procedura de la articolul 
11 alineatul (3).

(2) Achiziţiile publice ar trebui să 
reprezinte instrumentul financiar preferat 
pentru implementarea programului 
GMES. În cazurile justificate, subvenţiile 
comunitare pot fi acordate sub forme 
specifice, inclusiv acorduri-cadru de 
parteneriat sau cofinanţare a subvenţiilor 
de funcţionare sau a celor de acţiune.
Subvenţiile de funcţionare acordate 
organismelor care urmăresc obiective de 
interes european general nu intră sub 
incidenţa dispoziţiilor de degresiune 
prevăzute în Regulamentul financiar. În 
cazul subvenţiilor, rata maximă de 
cofinanţare este adoptată în conformitate 
cu procedura de la articolul 11 alineatul
(3).

Or. de

Justificare

Contractele de achiziţii publice ar trebui să reprezinte norma în cadrul procedurilor de 
finanţare. În cazuri justificate ar trebui să se permită finanţarea prin subvenţii acordate prin 
proceduri publice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament 
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea unui acces total şi deschis la 
informaţiile produse de serviciile GMES şi 
la datele colectate cu ajutorul infrastructurii 
GMES, cu respectarea limitărilor relevante
legate de securitate;

(b) asigurarea unui acces total, liber şi 
deschis la informaţiile produse de serviciile 
GMES şi la datele colectate cu ajutorul 
infrastructurii GMES pentru persoanele 
fizice sau juridice având domiciliul/sediul 
în UE; ca regulă generală, accesul 
persoanelor fizice sau juridice din ţări 
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terţe şi al organizaţiilor internaţionale la 
informaţiile furnizate prin GMES ar 
trebui să se facă după principiul 
reciprocităţii şi cu respectarea acordurilor 
internaţionale relevante;

Or. de

Justificare

Cetăţenii şi întreprinderile din UE ar trebui să beneficieze de acces deplin şi gratuit la 
informaţii. Ca regulă generală, accesul ţărilor terţe ar trebui să fie guvernat de principiul 
reciprocităţii, fără ca acest lucru să influenţeze în vreun fel posibilitatea de a le acorda 
ţărilor şi regiunilor acces deplin la alte politici comunitare, cum ar fi dezvoltarea, 
schimbările climatice etc.

Amendamentul 13

Propunere de regulament 
Articolul 8 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea mediului cercetării din 
Europa.

(e) sprijinirea mediului cercetării şi 
inovării din Europa.

Or. de

Justificare

Promovarea inovării, în special prin intermediul IMM-urilor, ar trebui să reprezinte, de 
asemenea, un obiectiv.

Amendamentul 14

Propunere de regulament 
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor un raport de 
evaluare intermediar până la 31 decembrie 
2012, precum şi un raport de evaluare ex-

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor un raport de 
evaluare intermediar până la 31 decembrie 
2012, precum şi un raport de evaluare ex-
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post. post cel târziu până la ...*.
* doi ani după încheierea perioadei menţionate la 
articolul 3 alineatul (1)

Or. de

Justificare

Raportul final ar trebui să fie prezentat în timp util.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexă – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acţiunile precizate la articolul 2 alineatul 
(1) au următoarele obiective:

Acţiunile precizate la articolul 3 alineatul 
(1) au următoarele obiective:

Or. de

Justificare

Acţiunile sunt prezentate la articolul 3.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Iniţiativa de observare a Pământului, GMES, este un proiect important pentru viitorul Uniunii 
Europene. Asemenea programului de navigaţie prin satelit Galileo, GMES presupune 
construirea unei infrastructuri comunitare proprii care permite o gestionare mai bună a 
mediului şi sporeşte siguranţa cetăţenilor. Spre deosebire de Galileo, GMES este finanţat de la 
început din fonduri publice. Contractele de achiziţii publice trebuie să reprezinte procedura 
obişnuită de finanţare în faza de instalare. Raportorul este conştient de faptul că, şi după faza 
de exploatare iniţială, instalarea GMES va însemna costuri ridicate în cadrul perspectivei 
financiare următoare, care începe din 2014, dar consideră că acestea sunt justificate de 
utilitatea considerabilă a proiectului pentru societate.

Un concept financiar bine elaborat este indispensabil pentru instalarea GMES, respectiv 
pentru furnizarea şi utilizarea datelor şi serviciilor. În acest context, este deosebit de important 
ca, atât în faza de exploatare iniţială, cât şi după încheierea acestei etape, să fie utilizate 
resurse financiare suficiente, la momentul oportun, astfel încât datele şi serviciile oferite să fie 
fiabile şi disponibile în mod continuu. Ar fi bine dacă resursele financiare prevăzute în 
propunerea Comisiei pentru faza de exploatare iniţială ar fi suplimentate, deoarece astfel s-ar 
putea prevedea credite de angajament pentru alte domenii ale componentei spaţiale. Acest 
lucru ar permite încheierea de contracte şi ar conferi certitudine planificării financiare. Aceste 
aspecte sunt importante mai ales pentru lansarea seriei B şi pentru achiziţionarea unor 
componente importante pentru seria C a sateliţilor Santinela, deoarece astfel s-ar garanta atât 
lansarea sateliţilor, cât şi similaritatea structurală a acestora. Cum aceste resurse trebuie 
furnizate oricum, nu este vorba despre o creştere a costurilor, ci despre folosirea eficientă a 
resurselor financiare şi consemnarea resurselor mai din timp. Ca urmare, contribuabilul este 
scutit de la suportarea unor costuri mai ridicate în perioada financiară următoare.

Accesul la datele şi serviciile oferite prin intermediul GMES trebuie să fie liber pentru toţi 
cetăţenii şi întreprinderile din UE, pentru a permite dezvoltarea unei pieţe în aval, în special în 
rândul întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe lângă aspectele de mediu şi de securitate, GMES 
are ca obiective promovarea progresului şi a inovării. Accesul deschis ar trebui să fie posibil 
şi pentru întreprinderile din ţări terţe, cu condiţia ca, în mod reciproc, şi persoanele private şi 
întreprinderile europene să aibă acces la date din afara UE. 

Comisia Europeană îşi va asuma rolul de manager şi va prelua coordonarea generală a 
proiectului. Implementarea tehnică va reveni în sarcina Agenţiei Spaţiale Europene (ASE), 
care dispune de know-how-ul corespunzător. Sarcina de implementare tehnică a componentei 
spaţiale va fi atribuită ASE în cadrul unui acord de delegare. Acordul de delegare va permite 
delimitarea mai clară a responsabilităţilor şi va asigura mai multă transparenţă.

Obiectivele urmărite prin propunerea de regulament, specificate în anexă, reprezintă un 
element esenţial al regulamentului. În consecinţă, raportorul este de opinie că nu trebuie să se 
permită modificarea acestora în cadrul procedurii de comitologie, ci doar în cadrul procedurii 
legislative normale. Fiind vorba despre un domeniu cu o sferă de acoperire largă şi cu 
implicaţii de anvergură asupra bugetului, Parlamentul nu ar trebui să renunţe la rolul său de 
organ de control. În plus, procedura de comitologie trebuie adaptată ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Acest lucru poate duce la întârzieri, 
care nu sunt benefice proiectului. 
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