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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det 
europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas 
(2011-2013)
(KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0223),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 157.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0037/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Finansieringsramen bör om möjligt 
utökas ytterligare, så att 
rymdkomponenten kan tilldelas 
betalningsbemyndiganden redan inom 
den nuvarande budgetplanen. Rent 
konkret handlar det då om driften av 
GMES-satelliternas A-serie, 
igångsättandet av B-serien och 
anskaffande av viktiga delar för 
GMES-satelliternas C-serie. 
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Or. de

Motivering

Med dessa betalningsbemyndiganden skulle det bli möjligt att redan nu ingå avtal och 
fastställa priser, och på så sätt utnyttja de finansiella medlen bättre och spara skattemedel.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Kommissionen bör i samband med 
den ekonomiska planeringen säkerställa 
datakontinuiteten under och även efter 
GMES inledande driftsfas (2011–2013), 
och se till att tjänsterna kan utnyttjas utan 
vare sig avbrott eller begränsningar.

Or. de

Motivering

Avbrott i datakontinuiteten måste undvikas, så att användarna har tillförlitlig tillgång till 
tjänsterna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) GMES-tjänsterna bör vara öppna och
fullständigt tillgängliga. Det är nödvändigt 
för att främja användning och spridning av 
jordobservationsdata och -information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem.

(18) GMES-tjänsterna bör vara fullständigt
kostnadsfria och öppet tillgängliga för 
fysiska och juridiska personer som är 
bosatta eller har sitt säte i EU. Det är 
nödvändigt för att främja en så omfattande
användning och spridning som möjligt av 
jordobservationsdata och information 
enligt principerna för SEIS, INSPIRE och 
GEOSS, det globala systemet av 
jordobservationssystem, samt ett stärkande 
av jordobservationsmarknaderna i 
Europa, särskilt när det gäller tjänster i 
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senare led, för att främja tillväxt och 
sysselsättning.

Or. de

Motivering

EU:s invånare och företag bör ha full tillgång till information. Tredjeländers tillgång bör i 
regel bygga på ömsesidiga villkor. Detta bör ske utan att det påverkar möjligheten att se till 
att länder och regioner har full tillgång till andra EU-politiska områden såsom utveckling, 
klimatförändringar etc.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Den information och de data som 
kostnadsfritt tillhandahålls genom 
GMES-tjänster får inte äventyra 
affärsmodellerna hos företag som redan 
finns eller som håller på att grundas.

Or. de

Motivering

Förordningens syfte är bland annat att stödja och främja små och medelstora företag, och 
inte att försvåra deras arbete.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör i synnerhet ha 
befogenhet att anpassa bilagan till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen. 
Dessa åtgärder måste, eftersom det rör sig 
om åtgärder med allmän räckvidd avsedda 
att ändra icke väsentliga delar av 
förordningen, antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 

utgår
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som föreskrivs i artikel 5 a i beslut 
1999/468/EG.

Or. de

Motivering
De mål som anges i bilagan är de enda målen för åtgärderna. Därför är de en viktig del av 
denna förordning, och kan inte ändras genom ett kommittéförfarande, utan kan endast ändras 
genom en lagändring.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De särskilda målen för de åtgärder som 
avses i punkt 1 fastställs i bilagan.

2. Målen för de åtgärder som avses i 
punkt 1 fastställs i bilagan.

Or. de

Motivering

De mål som fastställs i bilagan är de enda målen för åtgärderna, och det finns inte några 
generella mål.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anpassa bilagan till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

De mål som anges i bilagan är de enda målen för åtgärderna. Därför är de en viktig del av 
denna förordning, och kan inte ändras genom ett kommittéförfarande, utan kan endast ändras 
genom en lagändring.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av förordningen, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 11.2.

utgår

Or. de

Motivering

De mål som anges i bilagan är de enda målen för åtgärderna. Därför är de en viktig del av 
denna förordning, och kan inte ändras genom ett kommittéförfarande, utan kan endast ändras 
genom en lagändring.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska rymdorganisationen (ESA) 
ska anförtros uppgiften att genomföra
GMES rymdkomponent, vid behov med
hjälp av Europeiska organisationen för 
utnyttjande av meteorologiska satelliter 
(Eumetsat).

Det tekniska genomförandet av GMES 
rymdkomponent ska delegeras till 
Europeiska rymdorganisationen (ESA). 
Vid behov kan ESA ta hjälp av Europeiska 
organisationen för utnyttjande av 
meteorologiska satelliter (Eumetsat).

Or. de

Motivering

ESA:s tekniska genomförande av rymdkomponenten bör regleras genom ett delegeringsavtal. 
På så sätt skulle man åstadkomma insyn och förbättra ansvarigheten.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemenskapsfinansieringen får ske 
särskilt på följande sätt:

1. Gemenskapsfinansieringen får ske på 
följande sätt:

(-1) Delegeringsavtal.
(1) Bidragsavtal. (1) Bidragsavtal.
(2) Offentliga upphandlingsavtal. (2) Offentliga upphandlingsavtal.

Or. de

Motivering

De olika typerna av finansieringsinstrument bör anges klart och tydligt, och de bör omfatta 
delegeringsavtal med Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemenskapens bidrag får ges exempelvis i 
form av ramavtal om partnerskap eller 
samfinansiering av drifts- eller 
verksamhetsbidrag. Driftsbidrag till organ 
som verkar för ändamål av allmänt 
europeiskt intresse får inte omfattas av 
bestämmelserna om gradvis sänkning i 
budgetförordningen. Beträffande bidrag 
ska maximal samfinansiering beslutas 
enligt förfarandet i artikel 11.3.

2. Offentlig upphandling bör vara det 
främsta finansieringsinstrumentet för 
genomförandet av GMES-programmet. 
Om det är befogat får gemenskapens 
bidrag ges exempelvis i form av ramavtal 
om partnerskap eller samfinansiering av 
drifts- eller verksamhetsbidrag. 
Driftsbidrag till organ som verkar för 
ändamål av allmänt europeiskt intresse får 
inte omfattas av bestämmelserna om 
gradvis sänkning i budgetförordningen. 
Beträffande bidrag ska maximal 
samfinansiering beslutas enligt förfarandet 
i artikel 11.3.

Or. de
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Motivering

Offentliga upphandlingsavtal bör vara den normala finansieringsformen. Om det är befogat 
bör finansieringen ske genom stöd som beviljas genom offentliga förfaranden.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 –led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Skapa fullständig och öppen tillgång 
till information framställd genom 
GMES-tjänsterna och data insamlade 
genom GMES infrastruktur, med förbehåll 
för relevanta begränsningar av 
säkerhetsskäl.

(b) Skapa fullständigt kostnadsfri och 
öppen tillgång till information framställd 
genom GMES-tjänsterna och data 
insamlade genom GMES infrastruktur för 
fysiska och juridiska personer som är 
bosatta eller har sitt säte i EU. Tillgången 
till information som tillhandahålls av 
GMES för fysiska och juridiska personer 
från tredjeländer samt för internationella 
organisationer bör i regel bygga på 
ömsesidiga villkor och ges med förbehåll 
för relevanta internationella avtal.

Or. de

Motivering

EU:s invånare och företag bör ha full och kostnadsfri tillgång till information. Tredjeländers 
tillgång bör i regel bygga på ömsesidiga villkor. Detta bör ske utan att det påverkar 
möjligheten att se till att länder och regioner har full tillgång till andra EU-politiska områden 
såsom utveckling, klimatförändringar etc.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stödja europeisk 
forskningsverksamhet.

(e) Stödja europeisk forsknings- och 
innovationsverksamhet.

Or. de
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Motivering

Ett annat mål bör vara att främja innovation, i synnerhet genom små och medelstora företag.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska överlämna en rapport 
med en delutvärdering till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén senast den 31 december 
2012 samt en slutlig utvärderingsrapport.

2. Kommissionen ska överlämna en rapport 
med en delutvärdering till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén senast den 31 december 
2012 samt en slutlig utvärderingsrapport 
senast den ...*.
___________________________

* Två år efter utgången av den period som 
anges i artikel 3.1.

Or. de

Motivering

Slutrapporten bör överlämnas inom en nära framtid.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som avses i artikel 2.1 ska ha 
följande mål:

De åtgärder som avses i artikel 3.1 ska ha 
följande mål:

Or. de

Motivering

Åtgärderna nämns i artikel 3.
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MOTIVERING

Jordobservationsinitiativet GMES är ett projekt av stor betydelse för Europeiska unionens 
framtid. Genom GMES – liksom genom satellitnavigationsprogrammet Galileo – får EU en 
egen infrastruktur som möjliggör en bättre miljöförvaltning och förbättrar EU-invånarnas 
säkerhet. Men i motsats till Galileo ska GMES redan från början finansieras med offentliga 
medel, och i inledningen av programmet bör programmet i första hand finansieras genom 
offentlig upphandling. Föredraganden är medveten om att uppbyggandet av GMES kommer 
att innebära höga kostnader även efter den inledande driftsfasen, och för den kommande 
budgetplanen som kommer att gälla från år 2014. Kostnaderna är emellertid befogade med 
tanke på projektets enorma nytta.

Ett genomtänkt finansieringskoncept är absolut nödvändigt för uppbyggandet av GMES samt 
för tillhandahållandet och användningen av information och tjänster. I det sammanhanget är 
det av stor betydelse att man, såväl under som efter den inledande driftsfasen, beviljar
tillräckliga medel vid rätt tidpunkt för att information och tillhandahållna tjänster ska kunna 
erbjudas under tillförlitliga och kontinuerliga former. De finansiella medel som ska avsättas 
för den inledande driftsfasen enligt kommissionens förslag bör utökas eftersom man därmed 
redan nu skulle kunna bevilja betalningsbemyndiganden för fler av rymdkomponentens 
områden. Det skulle också bli möjligt att ingå avtal och upprätta en finansiell planering. Detta 
är särskilt viktigt för igångsättandet av B-serien och anskaffandet av viktiga delar för 
GMES-satelliternas C-serie, eftersom man på så sätt kan säkerställa såväl igångsättandet som 
en enhetlig konstruktion av satelliterna. Eftersom det rör sig om medel som i vilket fall som 
helst måste ökas handlar det inte om några ökade kostnader, utan om att använda medlen på 
ett effektivt sätt och att binda dem i ett tidigare skede. På så sätt besparar man skattebetalarna 
kostnader under den kommande budgetperioden.

EU:s alla invånare och företag måste ha kostnadsfri tillgång till information och tjänster som 
tillhandahålls med hjälp av GMES, så att det utvecklas en marknad i senare led för i synnerhet 
små och medelstora företag. Målet för GMES avser inte bara miljö- och säkerhetsaspekter, 
utan även främjandet av framsteg och innovation. Även företag utanför EU bör ha fri tillgång, 
under förutsättning att villkoren är ömsesidiga, så att europeiska privatpersoner och företag 
också får tillgång till icke-europeisk information. 

Kommissionen ska förvalta och ta hand om den allmänna samordningen av projektet. 
Europeiska rymdorganisationen (ESA) sköter det tekniska genomförandet eftersom den har 
den rätta expertisen för detta. ESA bör anlitas för det tekniska genomförandet av 
rymdkomponenten genom ett delegeringsavtal, eftersom man på så sätt fastställer en tydlig 
ansvarsfördelning och åstadkommer bättre insyn.

De mål som anges i förslaget till förordning och dess bilaga är en viktig del av förordningen, 
och föredraganden anser därför att dessa mål inte bör ändras genom ett kommittéförfarande, 
utan att det ska krävas ett vanligt lagstiftningsförfarande. Eftersom det rör sig om ett stort 
område med omfattande budgetkonsekvenser bör parlamentet inte avstå sin roll som 
kontrollinstans. Dessutom måste kommittéförfarandet anpassas i och med Lissabonfördragets 
ikraftträdande den 1 december 2009, vilket kan innebära förseningar som inte gagnar 
projektet. 


