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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za 
opazovanje zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013)
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0223),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 157(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7 0037/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7 0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe  
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Po možnosti bi bilo treba finančna 
sredstva dodatno povečati, da bi lahko že v 
sedanji finančni perspektivi dodelili 
sredstva za vesoljske komponente. Pri tem 
gre konkretno za delovanje serije A 
sentinelov, zagon serije B ter izgradnjo 
bistvenih sestavnih delov za serijo C 
satelitov sentinel. 

Or. de

Obrazložitev

Z dodelitvijo sredstev bi že zdaj omogočili sklenitev pogodb, določitev cen in s tem učinkovito 
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uporabo finančnih sredstev, prihranili pa bi tudi denar davkoplačevalcev.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Komisija bi morala pri finančnem 
načrtovanju poskrbeti za ohranitev 
kontinuitete podatkov v obdobju prvih 
operativnih dejavnosti GMES (2011–
2013) in po njem ter za neprekinjeno in 
neomejeno uporabo storitev.

Or. de

Obrazložitev

Nujno je treba preprečiti prekinitev kontinuitete podatkov, zato da bi lahko uporabniki z 
zanesljivostjo uporabljali storitve.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
prosto dostopne. To je nujno za 
spodbujanje najširše uporabe in izmenjave 
podatkov in informacij, zbranih z 
opazovanjem zemlje, v skladu z načeli 
SEIS, INSPIRE in Globalnega sistema 
sistemov za opazovanje zemlje (GEOSS).

(18) Storitve GMES morajo biti v celoti 
brezplačno in prosto dostopne fizičnim in 
pravnim osebam s stalnim prebivališčem v 
EU. To je nujno za spodbujanje najširše 
uporabe in izmenjave podatkov in 
informacij, zbranih z opazovanjem zemlje, 
v skladu z načeli SEIS, INSPIRE in 
Globalnega sistema sistemov za 
opazovanje zemlje (GEOSS) in za 
okrepitev trgov za opazovanje Zemlje v 
Evropi, zlasti prodajnega sektorja zaradi 
zagotovitve večje rasti in zaposlovanja.

Or. de
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Obrazložitev

Državljani in podjetja v Evropski uniji bi morali imeti popoln dostop do informacij. Dostop iz 
tretjih držav bi se moral praviloma ravnati po načelu vzajemnosti. To bi moralo veljati ne 
glede na možnost, da bi državam in regijam zagotovili popoln dostop do drugih politik EU, 
npr. o razvoju in podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 18 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Informacije in podatki, ki so 
brezplačno zagotovljeni v okviru storitev 
GMES, ne bi smeli ogroziti poslovnih 
modelov že obstoječih podjetij ali podjetij, 
ki se šele ustanavljajo.

Or. de

Obrazložitev

Namen te uredbe sta med drugim podpora in spodbujanje malih in srednje velikih podjetij, ne 
pa oteževanje njihovega dela.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Komisiji je treba zlasti podeliti 
pooblastila, da prilagodi Prilogo v skladu 
s tehničnim in znanstvenim napredkom. 
Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega 
in so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te uredbe, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5(a) 
Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Cilji, določeni v prilogi, so edini, ki omogočajo uresničevanje ukrepov, zato so bistven del te 
uredbe. Spremeniti jih je mogoče le s spremembo zakonodaje, ne pa s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebni cilji ukrepov iz odstavka 1 so 
določeni v Prilogi.

2. Cilji ukrepov iz odstavka 1 so določeni v 
Prilogi.

Or. de

Obrazložitev

Cilji, ki so opredeljeni v prilogi, so edini cilji, ki jih je treba doseči z ukrepi. Nobenih splošnih 
ciljev ni.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko prilagodi Prilogo v skladu 
s tehničnim in znanstvenim napredkom.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Cilji, določeni v prilogi, so edini, ki omogočajo uresničevanje ukrepov, zato so bistven del te
uredbe. Spremeniti jih je mogoče le s spremembo zakonodaje, ne pa s postopkom 
komitologije.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
uredbe, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 11(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Cilji, določeni v prilogi, so edini, ki omogočajo uresničevanje ukrepov, zato so bistven del te 
uredbe. Spremeniti jih je mogoče le s spremembo zakonodaje, ne pa s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje vesoljske komponente GMES se 
zaupa Evropski vesoljski agenciji ob 
podpori Evropske organizacije za uporabo
meteoroloških satelitov (EUMETSAT), 
kadar je to potrebno.

Tehnično izvajanje vesoljske komponente 
GMES se prenese na Evropsko vesoljsko 
agencijo. Ta ima podporo Evropske 
organizacije za uporabo meteoroloških 
satelitov (EUMETSAT), kadar je to 
potrebno.

Or. de

Obrazložitev

Tehnično izvajanje vesoljske komponente, za katerega skrbi Evropska vesoljska agencija 
(ESA), bi moralo biti urejeno s sporazumom o prenosu. To bi zagotovilo preglednost in 
povečalo odgovornost.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupnost lahko uporabi zlasti
naslednji pravni obliki financiranja:

1. Financiranje Skupnosti ima lahko 
naslednji pravni obliki:

(-1) sporazum o prenosu;
(1) nepovratna sredstva; (1) nepovratna sredstva;
(2) pogodbe za izvedbo javnih naročil. (2) pogodbe za izvedbo javnih naročil.

Or. de

Obrazložitev

Oblike finančnih instrumentov morajo biti jasno določene. Zajemati morajo tudi sporazum o 
prenosu na Evropsko vesoljsko agencijo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nepovratna sredstva so lahko v 
posebnih oblikah, npr. v obliki okvirnega 
sporazuma o partnerstvu, ali v obliki 
sofinanciranja dejavnosti ali nepovratnih 
sredstev za ukrepe. Za nepovratna sredstva 
za poslovanje organov, ki si prizadevajo za 
doseganje ciljev v splošnem evropskem 
interesu, določbe Finančne uredbe o 
postopnem zmanjševanju ne veljajo. 
Največji delež sofinanciranja pri 
nepovratnih sredstvih je sprejet v skladu s 
postopkom iz člena 11(3).

2. Javni razpis bi moral biti prednostni 
finančni instrument za izvajanje 
programa GMES. Kadar je to utemeljeno, 
so lahko nepovratna sredstva v posebnih 
oblikah, npr. v obliki okvirnega sporazuma 
o partnerstvu, ali v obliki sofinanciranja 
dejavnosti ali nepovratnih sredstev za 
ukrepe. Za nepovratna sredstva za 
poslovanje organov, ki si prizadevajo za 
doseganje ciljev v splošnem evropskem 
interesu, določbe Finančne uredbe o 
postopnem zmanjševanju ne veljajo. 
Največji delež sofinanciranja pri 
nepovratnih sredstvih je sprejet v skladu s 
postopkom iz člena 11(3).

Or. de
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Obrazložitev

Javni razpis bi moral biti običajni postopek financiranja. V utemeljenih primerih bi lahko 
financiranje potekalo s subvencijami v okviru javnih postopkov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) popoln in prost dostop do informacij, ki 
jih omogočajo storitve GMES, in 
podatkov, zbranih na podlagi infrastrukture 
GMES, ob upoštevanju varnostnih 
omejitev;

(b) popoln, brezplačen in prost dostop do 
informacij, ki jih omogočajo storitve 
GMES, in podatkov, zbranih na podlagi 
infrastrukture GMES, za fizične in pravne 
osebe s stalnim prebivališčem/sedežem v 
Evropski uniji. Pri dostopu do informacij, 
ki jih omogočajo storitve GMES, za 
fizične in pravne osebe iz tretjih držav in 
mednarodnih organizacij bi bilo treba 
praviloma uporabljati načelo vzajemnosti 
ob upoštevanju ustreznih mednarodnih 
sporazumov.

Or. de

Obrazložitev

Državljani in podjetja v Evropski uniji bi morali imeti popoln in brezplačen dostop do 
informacij. Pri dostopu tretjih držav bi morali praviloma slediti načelu vzajemnosti. To bi 
moralo veljati ne glede na možnost, da bi državam in regijam zagotovili popoln dostop do 
drugih politik EU, npr. o razvoju in podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpora evropskih raziskovalnih 
skupnosti.

(e) podpora evropskih raziskovalnih in 
inovacijskih skupnosti.

Or. de
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Obrazložitev

Cilj bi moralo biti tudi spodbujanje inovacij, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
predloži poročilo o vmesnem vrednotenju 
do 31. decembra 2012 in poročilo o 
naknadnem vrednotenju.

2. Komisija Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij 
predloži poročilo o vmesnem vrednotenju 
do 31. decembra 2012 in najkasneje …* 
poročilo o naknadnem vrednotenju.
* dve leti po koncu obdobja iz člena 3(1).

Or. de

Obrazložitev

Končno poročilo bi moralo slediti v primernem času.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2(1) imajo naslednje cilje: Ukrepi iz člena 3(1) imajo naslednje cilje:

Or. de

Obrazložitev

Ukrepi so določeni v členu 3.
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OBRAZLOŽITEV

Pobuda za opazovanje Zemlje GMES je pomemben projekt za prihodnost Evropske unije. Z 
njo bo kot pri programu za satelitsko navigacijo Galileo zgrajena lastna infrastruktura Unije, 
ki bo omogočila boljše upravljanje okolja, pa tudi povečala varnost državljanov. V nasprotju z 
Galileom bo pobuda GMES od začetka financirana iz javnih sredstev. Pri izgradnji mora biti 
javni razpis običajen postopek financiranja. Poročevalec se zaveda, da so z izgradnjo sistema 
GMES povezani visoki stroški, ki se bodo nadaljevali tudi po prvi operativni fazi in v 
prihodnji finančni perspektivi 2014–2020, vendar se mu zdijo stroški upravičeni, saj projekt 
prinaša velike koristi za družbo.

Za izgradnjo sistema GMES in zagotavljanje podatkov in storitev ter njihovo uporabo je 
nujno potrebna dobro premišljena finančna zasnova. Zato je zelo pomembno, da se že med 
prvimi operativnimi dejavnostmi, pa tudi po zaključku te faze pravočasno uporabijo zadostna 
finančna sredstva, da bodo podatki in ponujene storitve zanesljivo in neprekinjeno na 
razpolago. Finančna sredstva, ki so v predlogu Komisije predvidena za fazo prvih operativnih 
dejavnosti, bi bilo primerno povečati, saj bi s tem že sedaj omogočili dodelitev sredstev za 
dodatna področja vesoljskih komponent. Tako bi lahko sklenili pogodbe in dosegli zanesljivo 
finančno načrtovanje. To je izredno pomembno zlasti za zagon serije B in za nabavo
pomembnih gradbenih elementov serije C satelitov sentinel, saj bi s tem omogočili zagon, pa 
tudi podobno zgradbo satelitov. Ker bi bilo treba ta finančna sredstva tako ali tako zbrati, tu 
ne gre za povišanje stroškov, temveč za učinkovito uporabo sredstev in njihovo vezavo na 
zgodnejši datum. S tem bi davkoplačevalcem prihranili višje stroške v naslednjem finančnem 
obdobju.

Dostop do podatkov in storitev, ki bodo na voljo s sistemom GMES, mora biti za vse 
državljane in podjetja EU brezplačen, saj bi s tem razvili trg na koncu prodajne verige zlasti 
za mala in srednje velika podjetja. Poleg okoljskega in varnostnega vidika je cilj sistema 
GMES tudi spodbujanje in napredek na področju inovacij. Javni dostop bi morala imeti tudi 
podjetja zunaj Evropske unije, pod pogojem, da bo v smislu vzajemnosti tudi evropskim 
fizičnim osebam in podjetjem omogočen dostop do neevropskih podatkov. 

Evropska komisija bo delovala kot upraviteljica in bo prevzela splošno usklajevanje projekta. 
Za tehnično izvedbo bo poskrbela Evropska vesoljska agencija (ESA), ki ima ustrezno 
strokovno znanje in izkušnje. ESA bi morala biti na podlagi sporazuma o prenosu pristojna za 
tehnično izvedbo vesoljske komponente. Ta sporazum omogoča jasno dodelitev odgovornosti 
in zagotavlja boljšo preglednost.

Cilji, ki so določeni v predlogu uredbe in zapisani v prilogi, so bistven sestavni del uredbe. 
Poročevalec zato meni, da bi morala biti njihova sprememba možna le z navadnim 
zakonodajnim postopkom, ne pa s postopkom komitologije. Ker gre za obsežno področje s 
proračunskimi posledicami, se Parlament ne bi smel odreči vlogi nadzornega organa. Zaradi 
tega bi bilo treba postopek komitologije uskladiti z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 
1. decembra 2009. To bi lahko povzročilo zamudo, ki projektu ne bi koristila. 


