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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Välja 

jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud (näide: „ABCD”). Teksti 

asendamise puhul on uus tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav 

tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 

(COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0312), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 189 lõiget 2, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0195/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 

eelarvekomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A7-

0027/2014), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire 

(GMES) oli Maa seire algatus, mida juhtis 

liit ja mida teostati partnerluses 

liikmesriikidega ja Euroopa 

Kosmoseagentuuriga (ESA). GMESile 

pandi alus 1998. aasta mais, mil Euroopas 

kosmosetegevuse arendamisega tegelevad 

institutsioonid esitasid ühisavalduse, mida 

nimetatakse Baveno manifestiks. 

(1) Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire 

(GMES) oli Maa seire algatus, mida juhtis 

liit ja mida teostati partnerluses 

liikmesriikidega ja Euroopa 

Kosmoseagentuuriga (ESA). GMESile 

pandi alus 1998. aasta mais, mil Euroopas 

kosmosetegevuse arendamisega tegelevad 

institutsioonid esitasid ühisavalduse, mida 

nimetatakse Baveno manifestiks. 
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Manifestis kutsuti võtma pikaajalist 

kohustust seoses kosmosepõhiste 

keskkonnaseireteenuste väljaarendamisega, 

milles kasutataks ära ja arendataks edasi 

Euroopa oskusi ja tehnoloogiaid. 

2005. aastal tegi liit strateegilise valiku 

arendada sõltumatut Euroopa Maa seire 

suutlikkust teenuste pakkumiseks 

keskkonna- ja turvavaldkonnas,8 mille 

lõpptulemus oli Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrus 

(EL) 911/2010 Maa seire Euroopa 

programmi (GMES) ja selle esialgsete 

toimingute kohta (2011–2013)9. 

Manifestis kutsuti võtma pikaajalist 

kohustust seoses kosmosepõhiste 

keskkonnaseireteenuste väljaarendamisega, 

milles kasutataks ära ja arendataks edasi 

Euroopa oskusi ja tehnoloogiaid. 

2005. aastal tegi liit strateegilise valiku 

arendada koos ESAga sõltumatut Euroopa 

Maa seire suutlikkust teenuste 

pakkumiseks keskkonna- ja 

turvavaldkonnas,8 mille lõpptulemus oli 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. septembri 2010. aasta määrus (EL) 

911/2010 Maa seire Euroopa programmi 

(GMES) ja selle esialgsete toimingute 

kohta (2011–2013)9. 

__________________ __________________ 

8 KOM (2005) 565 (lõplik), 10 november 

2005. 

8 KOM (2005) 565 (lõplik), 10 november 

2005. 

9 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1. 9 ELT L 276, 20.10.2010, lk 1. 

Selgitus 

Loomisest peale oli GMES ELi ja ESA ühine programm, mida juhtis EL. Ligi 60 % siiani 

kosmosesektorisse tehtud investeeringutest on rahastatud ESA kaudu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatule suutlikkusele seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 

ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 

liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 

sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 

toimimisest ja turvalisusest. Teiste 

satelliitide ja kosmoseprügiga 

kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatule suutlikkusele seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 

ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 

liikmesriigid. Programm peaks 

võimalikult suures ulatuses kasutama 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire suutlikkust ja liikmesriikide 

teenuseid. Programm peaks kasutama ka 
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Copernicuse kosmosekomponendi kõige 

suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 

programm toetama meetmeid, mis on 

suunatud selliste riskide vähendamisele, 

eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm, loodud programmi. 

Euroopa ärialgatuste suutlikkust, aidates 

sellega kaasa Euroopa elujõulise ärilise 

kosmosesektori arengule. Lisaks sellele 

kiirendab Copernicuse Sentinelidele 

Euroopa andmeedastuse satelliitsüsteemi 

kättesaadavus andmete edastamist ja 

suurendab seega veelgi suutlikkust 

vastata kasutajate suurenevale vajadusele 

peaaegu reaalajas edastatavate andmete 

järele. Operatiivteenuste osutamine sõltub 

Copernicuse kosmosekomponendi püsivast 

kättesaadavusest, toimimisest ja 

turvalisusest. Teiste satelliitide ja 

kosmoseprügiga kokkupõrkamise järjest 

suurenev risk on Copernicuse 

kosmosekomponendi kõige suurem oht. 

Seetõttu peaks Copernicuse programm 

toetama meetmeid, mis on suunatud selliste 

riskide vähendamisele, eelkõige toetama 

koos EGNOS/Galileoga kõige rohkem 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 

[XXX] (millega luuakse kosmose jälgimise 

ja seire toetusprogramm) loodud 

programmi, kahjustamata nende täielikku 

toimivust. Selleks et soodustada Euroopa 

kosmose- ja teenuste sektori maksimaalset 

arengut, tagada hinna ja kvaliteedi parim 

suhe ja Copernicuse kiireim areng, tuleb 

rakendada riigihangete põhimõtteid, 

lepingud peaksid olema asjakohase 

suurusega ning kasutada tuleks 

allhankeid. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Copernicuse toiminguteks vajalik 

maksimaalne eelarve aastateks 2014–2020 

on 2011. aasta hindades 3 786 miljonit 

eurot, mis eraldatakse eraldi 

eelarvepeatükis rubriigi 1a „Liidu 

üldeelarve” jaotise 2 all. Komisjonile 

Copernicuse programmi koordineerimisel 

tekkivaid personali- ja halduskulusid tuleks 

(10) Copernicuse toiminguteks vajalik 

maksimaalne eelarve aastateks 2014–2020 

on 2011. aasta hindades 3786 miljonit 

eurot, mis eraldatakse eraldi 

eelarvepeatükis rubriigi 1a „Liidu 

üldeelarve” jaotise 2 all. Komisjonile 

Copernicuse programmi koordineerimisel 

tekkivaid personali- ja halduskulusid tuleks 
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rahastada liidu eelarvest. rahastada liidu eelarvest. Täiendavate 

ettenägematute rahaliste kohustuste 

korral ei tohiks liidu toetuse kasv tulla 

teiste programmide arvelt ning see tuleks 

seega katta mitmeaastase 

finantsraamistiku ülempiiri ja 

omavahendite ülempiiri vabade 

vahenditega. Programmi 

rakendusetappide tulemuste 

maksimeerimiseks ning teadmiste ja 

kogemuste parimaks kasutamiseks tuleks 

töö edasisel kavandamisel uurida 

võimalusi kasutada uusi 

organisatsioonilisi mudeleid, nagu ühine 

kosmosetehnoloogia algatus, rahastamise 

mitmeaastane kava, mille väljatöötamist 

toetas Euroopa Investeerimispank, 

tagades sellega kõigi liikmesriikide 

pikaajalised majanduslikud kohustused. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Selguse huvides ja kulude kontrolli 

hõlbustamiseks tuleks Copernicuse 

eelarve jagada vastavalt käesolevas 

määruses seatud erieesmärkidele mitmeks 

kategooriaks. Vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 290 tuleks 

komisjonile delegeerida volitused võtta 

vastu õigusakte vahendite ümberjagamise 

kohta ühelt erieesmärgilt teisele, kui 

kõrvalekalle ületab viit protsendipunkti, 

ning tööprogrammides kajastatavate 

rahastamisprioriteetide kehtestamise 

kohta. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 

eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 

samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 

Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 

kui andmete ostmise kavad ja tugevdab 

programmi ülemaailmset mõõdet. 

(13) Copernicuse rahvusvaheline mõõde on 

eriti tähtis andmete ja teabe vahetamisel, 

samuti juurdepääsul seire infrastruktuurile. 

Selline vahetussüsteem on kulutõhusam 

kui andmete ostmise kavad ja see tugevdab 

programmi ülemaailmset mõõdet, tagada 

tuleks selliselt vahetatava teabe ja 

andmete piisav kaitse. 

Selgitus 

Raportöör lisab siia vastastikkuse nõude. Ent kuigi see mõiste saadab tugeva poliitilise 

sõnumi, võib sellega kaasneda tõlgendamisraskusi ja -lahknevusi. Seepärast püüab ta selle 

tekstis asendada juriidiliselt sobivamate mõistetega. 

 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Copernicuse programmi eest peaks 

üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 

peaks määrama kindlaks selle prioriteedid 

ja eesmärgid ning tagama programmi 

üldise koordineerimise ja järelevalve. 

(16) Copernicuse programmi eest peaks 

üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 

peaks eelnevalt määrama selgelt kindlaks 

selle prioriteedid ja eesmärgid ning tagama 

programmi üldise koordineerimise ja 

järelevalve. See peaks hõlmama ka erilisi 

jõupingutusi, mille abil suurendatakse 

üldsuse teadlikkust kosmoseprogrammide 

tähtsusest ja laialdasest kasutatavusest 

meie igapäevaelus. Komisjon peaks 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitama õigel ajal kõik asjakohased 

programmi käsitlevad andmed. 

Selgitus 

Üldsuse õige arusaam ja toetus on otsustava tähtsusega eelarve põhjendatuse ja 

kosmoseprogrammi toodete edendamise jaoks. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Arvestades Copernicuse 

partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 

tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 

programmi rakendamine delegeerida 

üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 

kutsealane suutlikkus. 

(17) Arvestades Copernicuse 

partnerlusmõõdet ja selleks, et vältida 

tehniliste teadmiste dubleerimist, tuleks 

programmi rakendamine delegeerida 

üksustele, kellel on asjakohane tehniline ja 

kutsealane suutlikkus, nagu Euroopa 

GNSSi Agentuur (GSA), kes võiks võtta 

tihedas koostöös Maa seire tippkeskustega 

aktiivse rolli Copernicuse programmi 

rakendamisel tulevikus. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Kui see on tegevuse eripära ja liidu 

asutuse eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 

põhjendatud, võib komisjon Copernicuse 

programmi rakendamisel tugineda 

pädevatele liidu ametitele, nagu Euroopa 

Keskkonnaamet (EEA), Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuur (Frontex), Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet (EMSA) ning 

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC), 

või mis tahes asjakohasele üksusele, mis 

vastab delegeerimise tingimustele vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju)12 
artiklile 58. Liidu asutuse valikul võetakse 

nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 

(18) Kui see on tegevuse eripära ja liidu 

asutuse eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 

põhjendatud, võib komisjon Copernicuse 

programmi rakendamisel tugineda 

pädevatele liidu ametitele, nagu Euroopa 

Keskkonnaamet (EEA), Euroopa Liidu 

liikmesriikide välispiiril tehtava 

operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuur (Frontex), Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet (EMSA), 

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) ning 

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC), 

või mis tahes asjakohasele üksusele, mis 

vastab delegeerimise tingimustele vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL, Euratom) nr 966/201212 artiklile 58. 

Liidu asutuse valikul võetakse 

nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 

delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 

juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 
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delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 

juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 

inimressurssidele. 

inimressurssidele. 

__________________ __________________ 

12 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 

L 298, 26.10.2012, lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 

jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 

Copernicuses osalevate partnerite tegevust 

ning töötada välja, kehtestada ja osutada 

teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 

kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 

komitee aitama tagada komisjonil liidu, 

liikmesriikide ja valitsustevaheliste 

asutuste Copernicuses osalemise 

koordineerimise, kasutades parimal viisil 

ära olemasolevat suutlikkust ja tehes 

kindlaks liidu tasandil käsitlemist vajavad 

puudujäägid. Samuti peaks komitee aitama 

komisjonil kontrollida Copernicuse ühtset 

rakendamist. 

(19) Copernicuse eesmärgi saavutamiseks 

jätkusuutlikul alusel on vaja koordineerida 

Copernicuses osalevate partnerite tegevust 

ning töötada välja, kehtestada ja osutada 

teenuseid ja seiresuutlikkust, mis vastavad 

kasutajate nõudmistele. Siinjuures peaks 

komitee aitama tagada komisjonil liidu, 

liikmesriikide, erasektori ja 

valitsustevaheliste asutuste Copernicuses 

osalemise koordineerimise, kasutades 

parimal viisil ära olemasolevat suutlikkust 

ja tehes kindlaks liidu tasandil käsitlemist 

vajavad puudujäägid. Samuti peaks 

komitee aitama komisjonil kontrollida 

Copernicuse ühtset rakendamist. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Copernicuse programm peaks 

järgima liidu eeskirju riigihangete kohta 

ja selle eesmärk peaks ennekõike olema 

tagada hinna ja kvaliteedi suhe, 

kontrollida kulusid, leevendada riske, 

suurendada tõhusust ja vähendada 

sõltuvust üksikutest tarnijatest. Kõikide 

liikmesriikide püüdluseks peaks olema 

avatud juurdepääs ja aus konkurents 

tööstusharu kogu tarneahela ulatuses, 

tasakaalustatud osalemisvõimaluste 

pakkumine tööstusharu kõikidel 

tasanditel, sealhulgas eelkõige väikestele 

ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

(VKEdele) ning väiksemate süsteemide 

koostajatele. Tuleks vältida võimalikku 

turgu valitseva seisundi kuritarvitamist 

või pikaajalist sõltuvust ühest tarnijast, 

sest see muudaks osutatavad teenused 

kallimaks ja Copernicuse programmi 

pikemas perspektiivis jätkusuutmatuks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Reguleerimisese Reguleerimisese ja -ulatus 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määrusega luuakse liidu Maa 

seire programm Copernicus ning 

sätestatakse selle täitmise eeskirjad. 

Käesoleva määrusega luuakse liidu Maa 

seire ja jälgimise programm Copernicus 

ning sätestatakse selle väljaehitamise, 

käitamise ja kasutamise eeskirjad. 
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 Copernicuse programm tagab GMES-

programmi tegevuste tulemuste 

järjepidevuse ja koosneb järgmistest 

komponentidest: 

 (a) teenuste komponent, millega tagatakse 

juurdepääs teabele järgmistes 

valdkondades: atmosfääri seire, 

kliimamuutuste seire, hädaolukordade 

ohjamine, maismaa seire, merekeskkonna 

seire ning julgeolekuküsimused; 

 (b) kosmosekomponent, millega tagatakse 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire jätkusuutlikkus punktis a nimetatud 

teenusevaldkondades; 

 (c) in situ komponent, millega tagatakse 

koordineeritud juurdepääs õhus, meres ja 

maapinnal paiknevate installatsioonide 

kaudu tehtavale seirele, kaasa arvatud 

mehitamata seirele, punktis a nimetatud 

teenusevaldkondadele, samuti kosmoses 

tehtavate vaatluste kalibreerimine ja 

valideerimine. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Üldeesmärgid Eesmärgid 

1. Copernicuse programm toetab järgmisi 

üldeesmärke: 

1. Copernicus toetab järgmisi 

üldeesmärke: 

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja 

julgeolekumeetmete toetamine; 

(a) seire ning keskkonnakaitse, 

kodanikukaitse ja julgeolekumeetmete 

toetamine; 

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 

2020” toetamine, aidates saavutada aruka, 

säästva ja kaasava majanduskasvu 

eesmärke; eelkõige aitab see äriliste 

rakenduste edendamise kaudu saavutada 

majanduse stabiilsust ja kasvu. 

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 

2020” toetamine, aidates saavutada aruka, 

säästva ja kaasava majanduskasvu 

eesmärke; eelkõige aitab see vaba 

andmevahetuse ja äriliste rakenduste 

edendamise kaudu saavutada majanduse 

stabiilsust ja kasvu. See soodustab ka 

tugeva ja tasakaalustatud 
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kosmosetööstuse arengut kogu liidus ja 

säilitab selle konkurentsivõime 

rahvusvahelisel tasandil, suurendades 

Euroopa ettevõtjate võimalusi arendada ja 

pakkuda innovaatilisi peamisi 

tehnoloogiaid ja teenuseid ning tagades 

liidule sõltumatu juurdepääsu 

keskkonnaalastele teadmistele. 

 2. Lõikes 1 seatud eesmärkide 

saavutamiseks on Copernicuse 

programmis järgmised erieesmärgid: 

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire alusel saadud algandmed ja teave 

ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmed (edaspidi 

„Copernicuse andmed ja teave”) on 

täpsed ja usaldusväärsed, neid esitatakse 

pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 

vastavad Copernicuse kasutajaskondade 

nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 

on täielik, avalik ja tasuta ning selle 

suhtes kohaldatakse käesolevas määruses 

või selle alusel kindlaks määratud 

tingimusi. 

(a) pakkuda täpseid ja usaldusväärseid 

andmeid ja teavet pikaajalisel, pideval ja 

jätkusuutlikul alusel, mis vastab 

Copernicuse kasutajaskondadele, kes on 

määratletud sihtgruppidena, mis 

hõlmavad Euroopa riiklikke, piirkondlikke 

või kohalikke asutusi, kellele on 

delegeeritud artiklis 4 nimetatud 

valdkondade avaliku teenuse või poliitika 

kindlaksmääramine, rakendamine, 

jõustamine või järelevalve, 

valitsusasutustele, ülikoolidele, 

teadusasutustele ning äri- ja 

erakasutajatele; 

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 

Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 

mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 

piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 

on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 

valdkondade avaliku teenuse või poliitika 

kindlaksmääramine, rakendamine, 

jõustamine või järelevalve. 

 

 (b) pakkuda jätkusuutlikku ja 

usaldusväärset juurdepääsu 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire andmetele liidu Maa seire sõltumatu 

võimekuse alusel ning tugineb 

olemasolevatele varadele ja võimekustele, 

neid vajaduse korral täiendades. 

4. Lõikes 1 nimetatud eesmärkide 

saavutamist mõõdetakse järgmiste 

tulemusnäitajate alusel: 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide 

saavutamist mõõdetakse järgmiste 

tulemusnäitajate alusel: 

(a) andmed ja teave, mis on tehtud 

kättesaadavaks kooskõlas keskkonna, 

(a) andmed ja teave, mis on tehtud 

kättesaadavaks kooskõlas keskkonna, 
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kodanikukaitse ja julgeoleku valdkonna 

teenuse osutamise tasandi nõuetega, 

kodanikukaitse ja julgeoleku valdkonna 

teenuse osutamise tasandi nõuetega, 

 (b) asjakohase kosmoseinfrastruktuuri 

valmimine, võttes aluseks kasutusele 

võetud satelliidid ja andmed, mida need 

edastavad, arvestades kasutadaolevat 

eelarvet; 

 (c) nõudlus Copernicuse andmete ja teabe 

järele, mida mõõdetakse kasutajate arvu, 

tutvutud andmete ja teabe mahuga ning 

jaotuse laienemisega liidu 

institutsioonides, riiklikes, piirkondlikes 

või kohalikes omavalitsustes ja asutustes; 

 (d) Copernicuse andmete ja teabe 

kasutamine liidu institutsioonides ja 

organites, riiklikes, piirkondlikes ja 

kohalikes asutustes, 

teadusorganisatsioonides, 

rahvusvahelistes organisatsioonides ja 

eraettevõtetes, kasutuselevõtu määr ning 

liidu kodanike vajaduste rahuldamise ja 

pakutavate hüvede tase; 

(b) Euroopa järgmise etapi 

teenuseosutajate turule sisenemine ja 

konkurentsivõime. 

(e) turule sisenemine, uute turgude 

loomine ja konkurentsivõime. 

 (Tehniline märkus: artikkel 3 jäetakse 

välja) 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Copernicuse teenuste kohaldamisala Copernicuse tegevus 

 I jagu – teenused 

Artikli 3 lõikes 1 nimetatud Copernicuse 

teenused hõlmavad järgmist: 

 

1. operatiivteenused: 1. Copernicuse teenused hõlmavad 

järgmist: 

 

(a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab (a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab 
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teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 

tasandil ja atmosfääri keemilise koostise 

kohta ülemaailmsel tasandil. Sellega 

antakse eelkõige teavet õhukvaliteedi seire 

süsteemide tarbeks nii kohalikul kui ka 

riiklikul tasandil ning see peaks aitama 

kaasa atmosfääri keemia kliimamõjurite 

seirele; 

teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 

tasandil ja atmosfääri keemilise koostise 

kohta ülemaailmsel tasandil, pöörates 

erilist tähelepanu metsade 

lehepinnaindeksi seirele. Sellega antakse 

eelkõige teavet õhukvaliteedi seire 

süsteemide tarbeks nii kohalikul kui ka 

riiklikul tasandil, eelkõige 

temperatuurimustrite kohta, ning see 

peaks aitama kaasa atmosfääri keemia 

kliimamõjurite seirele; 

(b) mereseire teenusega antakse teavet 

ookeanide ja mereökosüsteemide füüsilise 

seisundi ja dünaamika kohta maailmamere 

ja Euroopa piirkondlike alade lõikes; 

(b) mereseire teenusega antakse teavet 

ookeanide ja mereökosüsteemide füüsilise 

seisundi ja dünaamika kohta maailmamere, 

polaaralade ja Euroopa piirkondlike alade 

lõikes, pöörates erilist tähelepanu heitvete 

voole; 

(c) maismaaseire teenuse kaudu saab teavet 

elurikkuse, pinnase, vee, metsa ja 

loodusvarade ülemaailmse ja kohaliku 

tasandi keskkonnaseire toetamiseks ning 

samuti keskkonna-, põllumajandus-, 

arengu-, energeetika-, linnaplaneerimis-, 

infrastruktuuri- ja transpordipoliitika üldise 

rakendamise toetamiseks; 

(c) maismaaseire teenuse kaudu saab teavet 

elurikkuse, pinnase, vee, krüosfääri, 

metsa, põllumajandustegevuse ja 

loodusvarade ülemaailmse ja kohaliku 

tasandi keskkonnaseire toetamiseks ning 

samuti keskkonna-, põllumajandus-, 

arengu-, energeetika-, linnaplaneerimis-, 

infrastruktuuri- ja transpordipoliitika üldise 

rakendamise toetamiseks; 

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 

teavet kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise ja nende leevendamise 

toetamiseks vajaliku teadmistebaasi 

suurendamiseks. See aitab eelkõige kaasa 

olulisemate kliimamõjurite andmete, 

kliimaanalüüside ja projektsioonide 

esitamisele liidu mitmesuguste sektorite ja 

ühiskonnale oluliste valdkondade 

kohanemis- ja leevendamisstrateegiate 

seisukohast asjakohaste aja- ja 

ruumiskaalade alusel; 

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 

teavet kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise ja nende leevendamise 

toetamiseks vajaliku teadmistebaasi 

suurendamiseks. See aitab eelkõige kaasa 

olulisemate kliimamõjurite andmete, 

kliimaanalüüside ja projektsioonide 

esitamisele liidu mitmesuguste sektorite ja 

ühiskonnale oluliste valdkondade 

kohanemis- ja leevendamisstrateegiate 

seisukohast asjakohaste aja- ja 

ruumiskaalade alusel; 

(e) hädaolukorras reageerimise teenuse 

kaudu saab teavet hädaolukorras 

reageerimiseks igat laadi katastroofide, 

sealhulgas ilmastikuohtude, geofüüsiliste 

ohtude, inimtegevusest tingitud tahtmatute 

või kuritahtlike katastroofide ning muude 

humanitaarkatastroofide korral, samuti 

selliste katastroofide vältimiseks, nendeks 

(e) hädaolukorras reageerimise teenuse 

kaudu saab teavet hädaolukorras 

reageerimiseks igat laadi katastroofide, 

sealhulgas ilmastikuohtude, geofüüsiliste 

ohtude, inimtegevusest tingitud tahtmatute 

või kuritahtlike katastroofide ning muude 

humanitaarkatastroofide korral, samuti 

selliste katastroofide vältimiseks, nendeks 
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valmistumiseks, neile reageerimiseks ja 

nendest taastumiseks; 

valmistumiseks, neile reageerimiseks ja 

nendest taastumiseks; 

(f) julgeolekuteenusega antakse teavet 

Euroopa julgeolekuga seotud 

probleemidega toimetulekuks, parandades 

kriiside vältimist, nendeks valmisolekut ja 

neile reageerimist, eelkõige piiri- ja 

merekontrolli valdkonnas, kuid ka liidu 

välistegevuse toetamiseks 

piirkondadeüleste julgeolekuohtude 

avastamise ja seire, riskihindamiste ja 

varajase hoiatamise süsteemide, 

kaardistamise ja piirialade seire kaudu. 

(f) julgeolekuteenusega antakse teavet 

Euroopa julgeolekuga seotud 

probleemidega toimetulekuks, parandades 

kriiside vältimist, nendeks valmisolekut ja 

neile reageerimist, eelkõige piiri- ja 

merekontrolli valdkonnas, kuid ka liidu 

välistegevuse toetamiseks 

piirkondadeüleste julgeolekuohtude 

avastamise ja seire, riskihindamiste ja 

varajase hoiatamise süsteemide, 

kaardistamise ja piirialade seire kaudu. 

 Nende teenuste hulgas ei tohi olla 

prioriteete. Teenuseid osutatakse 

kooskõlas subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttega, pidades 

täielikult kinni kehtivatest riiklikest 

volitustest. Seepärast peavad need 

võimaldama arendada detsentraliseeritud 

ja kulutõhusaid järgmise etapi teenuseid, 

mis tuleb vajaduse korral integreerida 

Euroopa tasandil olemasoleva kosmose ja 

in situ infrastruktuuri kaudu kogutud 

andmete ning võrdlusandmete ja 

võimalustega liikmesriikides, et vältida 

dubleerimist. 

2. Arendustegevus koosneb 

operatiivteenuste kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 
nende arendamisest ja kohandamisest 

ning tegevusriskide vältimisest või 

leevendamisest. 

2. Käesoleva jao lõikes 1 osutatud 

teenuste edasiarendamise tagamiseks ja 
nende avaliku sektori poolse 

kasutuselevõtu tagamiseks võetakse 

samuti järgmised meetmed: 

 (a) arendustegevus operatiivteenuste 

kvaliteedi ja tulemuslikkuse 

parandamiseks, sealhulgas nende 

arendamiseks ja kohandamiseks ning 

tegevusriskide vältimiseks või 

leevendamiseks; 

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, 

millega edendatakse operatiivteenuste 

kasutamist kasutajate seas ja järgmise 

etapi rakenduste kasutamist, samuti teabe 

edastamise ja levitamise meetmetest. 

(b) tugiteenused, mis koosnevad 
meetmetest, millega edendatakse 

Copernicuse operatiivteenuste kasutamist, 

sealhulgas teabevahetus ja teabe 

levitamine, püsitoimingute ja -vahendite 

väljatöötamine, Copernicuse andmete ja 

teabe integreerimine kasutajate töövoogu, 
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neid saavad võtta: 

 (i) riigiasutused, kes on pädevad 

määratlema käesoleva jao lõikes 1 

nimetatud avalikke teenuseid või 

poliitikavaldkondi, neid rakendama, 

jõustama ja teostama järelevalvet; 

 (ii) teised kasutajad ja järgmise etapi 

rakendused; 

 (iii) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) 

koostöös Maa seire tippkeskustega. 

  II jagu - Kosmosekomponent 

 Copernicuse kosmosekomponent hõlmab 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavat 

seiret artiklis 2 nimetatud eesmärkide 

täitmiseks ning sellega toetatakse 

peamiselt I jao lõikes 1 nimetatud 

operatiivteenuseid. Copernicuse 

kosmosekomponent hõlmab järgmist 

tegevust: 

 (a) kosmoseinfrastruktuuri kaudu seire 

tegemine, sealhulgas: 

 i) Copernicuse nende osade 

väljaehitamine, hooldamine ja 

kasutamine, mis hõlmavad satelliitide 

ülesannete määramist, satelliitide seiret ja 

kontrolli, andmete vastuvõtmist, 

töötlemist, arhiveerimist ja levitamist ning 

pidevat kalibreerimist ja valideerimist; 

 ii) in situ infrastruktuuri kaudu kogutud 

andmete esitamine, et kalibreerida ja 

valideerida kosmoseinfrastruktuuri kaudu 

tehtavat seiret; 

 iii) Copernicuse satelliitide andmeid 

täiendavate satelliitidelt saadud toetavate 

andmete esitamine, arhiveerimine ja 

levitamine; 

 iv) Copernicuse kosmoseinfrastruktuuri 

hooldamine; 

 (b) kasutajate muutuvatele vajadustele 

vastav tegevus, sealhulgas: 

 i) seirelünkade kindlakstegemine ja uute 

kosmosemissioonide määramine 

kasutajate kinnitatud nõuete ning 
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olemasoleva või kavandatava 

kosmoseinfrastruktuuri alusel; 

 ii) Copernicuse kosmosekomponendi 

moderniseerimisele ja täiendamisele 

suunatud arendustegevus, sealhulgas 

kosmoseinfrastruktuuri uute täiustatud 

elementide kavandamine ja hange, 

sealhulgas infrastruktuur, mis peaks 

kasutusele võetama pärast 2025. aastat; 

 (c) satelliitide kaitsmine kokkupõrkeohu 

eest, rakendades Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsust (XXX), millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm. 

 III jagu – In situ komponent 

 Copernicuse programmi in situ 

komponent hõlmab järgmist tegevust: 

 (a) in situ infrastruktuuri kaudu andmete 

kogumise ja nende esitamise 

koordineerimine ja ühtlustamine, in situ 

infrastruktuuri kaudu kogutud andmete 

esitamine operatiivteenustele, sealhulgas 

kolmandate isikute in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmed rahvusvahelisel 

tasandil; 

 (b) tehniline abi komisjonile seoses in situ 

infrastruktuuri kaudu kogutud 

seireandmete teenusenõuetega; 

 (c) koostöö in situ operaatoritega, et 

edendada in situ seireinfrastruktuuri ja 

-võrgustikega seotud arendustegevuse 

järjepidevust; 

 (d) in situ infrastruktuuri kaudu kogutud 

seireandmete identifitseerimine ja 

andmelünkade täitmine, kui selleks ei saa 

kasutada olemasolevat infrastruktuuri ja 

võrke. 

 (Tehniline märkus: artiklid 5 ja 6 jäetakse 

välja) 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Copernicuse programmi rakendamiseks 

aastatel 2014–2020 eraldatud summa on 

2011. aasta hindades maksimaalselt 3 786 

miljonit eurot. 

1. Copernicuse programmi rakendamiseks 

ja selle tegevusega seotud riskide 

katmiseks aastatel 2014–2020 eraldatud 

summa on 2011. aasta hindades 

maksimaalselt 3786 miljonit eurot 

vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 

…/201313a [artiklile 14]. Selle summa 

piires jaotatakse tegevusassigneeringud 

artikli 2 lõikes 2 määratletud 

erieesmärkide vahel järgmiselt: 

 (a) artikli 4 I jao punktis 1 sätestatud 

operatiivteenuste osutamine vastavalt 

kasutajate vajadustele – [X]%; 

 (b) jätkusuutliku ja usaldusväärse 

juurdepääsu tagamine 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavale 

seirele – [X%]. 

 ____________________ 

 13a Nõukogu määrus nr …/…, millega 

kehtestatakse mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020 

(ELT L …).  

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui mingile erieesmärgile 

eraldatavatest summadest on vaja rohkem 

kui viie protsendipunkti võrra kõrvale 

kalduda, võib komisjon artikli 21 kohaste 

volituste alusel võtta nimetatud jaotuse 
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muutmiseks vastu delegeeritud õigusakti. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Komisjonile antakse kooskõlas 

artikliga 21 õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte, milles täpsustatakse 

tööprogrammides kajastatavaid 

rahastamisprioriteete. Esimene 

delegeeritud õigusakt võetakse vastu enne 

…*. 

 ______________ 

 * Väljaannete talitus: palun lisada 

kuupäev: üks aasta pärast käesoleva 

määruse jõustumist. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Copernicuse programmi rahalised 

vahendid võivad katta ka vahetult 

Copernicuse programmi juhtimiseks ja 

selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 

ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 

auditi ja hindamisega seotud kulusid, 

eelkõige uuringute, kohtumiste, teavitamis- 

ja teabevahetusmeetmetega seotud kulusid, 

samuti kulusid, mis on seotud teabe 

töötlemiseks ja andmete vahetamiseks 

ettenähtud IT-võrgustikega. Käesoleva 

määruse alusel teabevahetustegevuseks 

eraldatud vahendid võivad 

proportsionaalselt toetada ka 

institutsioonide teavitustegevust liidu 

3. Copernicuse programmi rahalised 

vahendid võivad katta ka vahetult 

Copernicuse programmi juhtimiseks ja 

selle eesmärkide saavutamiseks vajalike 

ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 

auditi ja hindamisega seotud kulusid, 

eelkõige uuringute, kohtumiste, teavitamis- 

ja teabevahetusmeetmetega seotud kulusid, 

samuti kulusid, mis on seotud teabe 

töötlemiseks ja andmete vahetamiseks 

ettenähtud IT-võrgustikega. 
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poliitiliste prioriteetide teemal. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Liidupoolse rahastamise õiguslikud 

vormid 

 1. Liidupoolse rahastamise õiguslikud 

vormid võivad olla järgmised: 

 (a) delegeerimislepingud; 

 (b) toetused;  

 (c) riigihankelepingud. 

 2. Vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 

966/2012 tagatakse liidupoolses 

rahastamises tõeline konkurents, 

läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. 

 3. Komisjon annab aru Euroopa Liidu 

vahendite eraldamisest, samuti 

hindamisprotsessist ning hangete 

pakkumiskutsete ja käesoleva artikli 

alusel sõlmitud lepingute tulemustest 

pärast lepingute sõlmimist. 

Selgitus 

Selguse ja läbipaistvuse huvides võetakse selle muudatusettepanekuga üle sätted eelmisest 

GMESi määrusest 911/2010. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjoni tööprogramm Komisjoni ülesanded 

1. Komisjon võtab vastavalt määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 vastu 

tööprogrammi. See rakendusakt võetakse 

vastu vastavalt käesoleva määruse 

artikli 20 lõikes 3 nimetatud 

kontrollimenetlusele. 

1. Komisjonil lasub üldine vastutus 

Copernicuse programmi eest. Komisjon 

määrab kindlaks programmi prioriteedid 

ja eesmärgid ning kontrollib selle 

rakendamist, eelkõige seoses kulude, 

ajakava, tulemuslikkuse ja 

julgeolekuhuvidega vastavalt artiklile 16 

ning esitab liikmesriikidele ja Euroopa 

Parlamendile kogu programmiga seotud 

asjakohase teabe iga-aastases 

rakendusaruandes. Aruanne sisaldab 

teavet riskijuhtimise ja üldkulude kohta 

ning Copernicuse infrastruktuuri iga 

olulise üksuse aastaste tegevuskulude, 

ajakava, tulemuslikkuse ja hangetega 

seotud andmeid. Aruanne tuleb teha 

kättesaadavaks ka Copernicuse komiteele. 

 2. Komisjon võtab vastu, määrab kindlaks 

ning vajaduse korral ajakohastab 

pikaajalist kava, sealhulgas artikli 4 I jao 

lõikes 1 nimetatud teenuste üksikasjalikud 

tehnilised kirjeldused. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 20 lõikes 3 osutatud 

kontrollimenetlusega. Aastase 

tööprogrammi põhjal tehtavate rahaliste 

eraldiste üle otsustamisel võtab komisjon 

vajaduse korral arvesse pikaajalist kava. 

 3. Komisjon teeb koostööd 

liikmesriikidega, et parandada omavahel 

andmete ja teabe vahetamist ja 

suurendada Copernicuse programmiga 

kättesaadavaks tehtud andmete ja teabe 

mahtu. 

 4. Komisjon võib võtta meetmeid, et 

ühtlustada liikmesriikides Copernicuse 

andmete ja teabe kasutamist ja 

liikmesriikide juurdepääsu Maa seire 

tehnoloogiale ja selle arendamisele. 

Niisugused meetmed ei tohi moonutada 

vaba konkurentsi. Sellised rakendusaktid 

võetakse vastu vastavalt artikli 20 lõikes 2 
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nimetatud nõuandemenetlusele. 

 5. Komisjon haldab liidu nimel ja oma 

pädevuse piires suhteid kolmandate 

riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, tagades Copernicuse 

programmi koordineerimise riikliku, liidu 

ja rahvusvahelise tasandi tegevusega. 

 6. Komisjon koordineerib liikmesriikide 

osalemist, mille eesmärk on praeguste ja 

tulevaste teenuste osutamise operatiivsus 

ning selleks vajalike avaliku ja erasektori 

seireinfrastruktuuride kaudu kogutud 

andmete pikaajaline kättesaadavus. 

 7. Komisjon tagab Copernicuse 

programmi ning liidu teiste asjakohaste 

poliitikavaldkondade, õigusaktide, 

programmide ja meetmete vastastikuse 

täiendavuse ja sidususe ning algatab 

asjakohaste sidemete loomise. 

 8. Komisjon tagab läbipaistva ja 

korrapärase kasutajate kaasamise ning 

kõigi sidusrühmadega konsulteerimise, 

mis võimaldab kindlaks teha kasutajate 

nõuded liidu ja riikide tasandil. Selleks 

teostab artikli 20 lõikes 1 nimetatud 

Copernicus komitee järelevalvet 

spetsiaalse Copernicuse andmelevi 

infrastruktuuri tegevuse üle, mis põhineb 

võrgu riiklikel/piirkondlikel keskustel 

ning mille ülesandeks on andmelevi 

tagamine ja koordineerimine. 

 9. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 21 

vastu delegeeritud õigusakte, mis 

käsitlevad operatiivteenuste osutamise 

jaoks vajalike andmenõuete kehtestamist 

ning võtavad arvesse nende nõuete 

muutumist. 

 10. Komisjon teeb Copernicuse 

programmi rahastamiseks kättesaadavaks 

finantsvahendid. 

 11. Komisjon võtab asjakohased meetmed, 

et tagada erasektori vahendite 

täiemahuline kaasamine Copernicuse 

programmi ja selle üldeesmärkide 

täitmisse, sest see võimaldab kesk- ja 
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järgmise etapi sektorite kasvu. 

 12. Komisjon soodustab pikaajalise 

stabiilse investeerimiskeskkonna 

kujunemist ning konsulteerib 

sidusrühmadega, kui ta peab vajalikuks 

muuta Copernicuse määrusega hõlmatud 

andme- või teabetooteid. 

 13. Komisjon toetab kohalikele 

omavalitsustele suunatud laiaulatuslikku 

teavituskampaaniat Copernicuse andmete 

ja teenuste selgitamiseks, mille käigus 

rõhutatakse näiteks nende tähtsust 

territoriaalse juhtimise ja avaliku poliitika 

eesmärkide saavutamiseks. Selle raames 

tuleks esitada täielik ülevaade liidus 

kehtivatest keskkonnaalastest 

õigusaktidest, eelkõige direktiividest nagu 

INSPIRE või õhukvaliteedi direktiiv, mille 

rakendamiseks vajavad kohalikud 

omavalitsused Copernicuse andmeid. 

 14. Komisjon võtab vastavalt määruse 

(EL, Euratom) nr 966/2012 artiklile 84 

vastu tööprogrammi. Nimetatud 

rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 

käesoleva määruse artikli 20 lõikes 3 

osutatud kontrollimenetlusega. 

 (Tehniline märkus: artiklid 9 ja 11 

jäetakse välja) 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Euroopa Kosmoseagentuuri ülesanded 

 1. Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 artikli 58 lõike 1 punktile c 

sõlmib komisjon ESAga 

delegeerimislepingu, millega komisjon 

kehtestab ESA-le antavate ülesannete 

üldtingimused järgmistes küsimustes: 
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 (a) Copernicuse süsteemi 

kosmosekomponendi projekteerimine, 

arendamine ja hankimine; 

 (b) kosmosekomponendi süsteemi 

ülesehituse kindlaksmääramine, 

arvestades kasutaja nõudmisi; 

 (c) eraldatud vahendite haldamine; 

 (d) seire- ja kontrollitoimingud; 

 (e) hangete korraldamine spetsiaalsete 

satelliitide käitamiseks sobiva üksuse 

leidmiseks, jättes välja EUMETSATi 

kasutatavad satelliidid. 

 Vastavalt finantsmääruse (EL, Euratom) 

nr 966/2012 artiklile 60, kui see hõlmab 

Copernicuse kosmosekomponendi 

arendamist, võib komisjon anda ESA-le 

volitused tegutseda tellijana, kes on 

volitatud tegema agentuurile delegeeritud 

hankeülesannete täitmise ja 

koordineerimisega seotud otsuseid. 

 2. Delegeerimislepingu suhtes peetakse 

nõu Copernicuse komiteega ja see 

edastatakse Euroopa Parlamendile. 

 ESA esitab komisjonile korrapäraselt 

teavet plaanide, kulude ja ajakava kohta, 

viidates parandusmeetmetele kavandatud 

eelarvete, täitmise ja ajakava vaheliste 

lahknevuste ületamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 

osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt 

või täielikult pädevale liidu asutusele, kui 

see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 

eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 

põhjendatud. Sellised asutused võivad 

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 

osutatud rakendamisülesanded 

delegeerimislepinguga kas osaliselt või 

täielikult pädevale liidu asutusele, 

agentuuridele ja organisatsioonidele, kui 

see on tegevuse eripära, volituste, 

rakendamis- ja haldussuutlikkuse ning 
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olla: liidu asutuse eriteadmiste tõttu 

nõuetekohaselt põhjendatud. 

 

(a) Euroopa Keskkonnaamet (EEA), (a) Euroopa Keskkonnaamet (EEA), 

(b) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 

tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuur (Frontex), 

(b) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril 

tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 

agentuur (Frontex), 

(c) Euroopa Meresõiduohutuse Amet 

(EMSA), 

(c) Euroopa Meresõiduohutuse Amet 

(EMSA), 

(d) Euroopa Liidu Satelliidikeskus 

(EUSC). 

(d) Euroopa Liidu Satelliidikeskus 

(EUSC). 

 (d a) Euroopa Keskpika Ilmaennustuse 

Keskus (ECMWF). 

 (d b) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA). 

2. Liidu asutuse valikul võetakse 

nõuetekohaselt arvesse nende ülesannete 

delegeerimise kulutõhusust ja mõju asutuse 

juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 

inimressurssidele. 

2. Liidu asutuse valikul võetakse 

nõuetekohaselt arvesse turuolukorda ning 

nende ülesannete delegeerimise 

kulutõhusust ja mõju asutuse 

juhtimisstruktuurile ning selle rahalistele ja 

inimressurssidele. Need liidu asutused ja 

organisatsioonid peavad neile 

delegeeritud tegevused avama 

konkurentsile vastavalt avalike hangete 

põhimõtetele. 

3. Need eelarve täitmise ülesanded, mida 

käesoleva artikli alusel erandkorras 

pädevatele liidu asutustele delegeeritakse, 

lisatakse sellise liidu asutuse tööprogrammi 

teabe eesmärgil. 

3. Need eelarve täitmise ülesanded, mida 

käesoleva artikli alusel erandkorras 

pädevatele liidu asutustele delegeeritakse, 

lisatakse sellise liidu asutuse tööprogrammi 

teabe eesmärgil. 

4. Komisjon võib delegeerida artikli 5 

punktis b kirjeldatud kosmosekomponendi 

arendusülesanded kas täielikult või 

osaliselt Euroopa Kosmoseagentuurile 

(ESA). 

 

5. Komisjon võib delegeerida artikli 5 

punktis a kirjeldatud kosmosekomponendi 

operatiivülesanded kas täielikult või 

osaliselt ESA-le ja Euroopa 

Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 

Organisatsioonile (EUMETSAT). 

5. Komisjon delegeerib artikli 4 II jao 

punktis a kirjeldatud kosmosekomponendi 

operatiivülesanded kas täielikult või 

osaliselt ESA-le ja Euroopa 

Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise 

Organisatsioonile (EUMETSAT) vastavalt 

nende asjakohastele eriteadmistele. 

6. Komisjon võib delegeerida artiklis 6 

kirjeldatud in situ komponendi tegevuse 

6. Komisjon võib delegeerida artikli 4 III 

jaos kirjeldatud in situ komponendi 
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kas osaliselt või täielikult artiklis 4 

kirjeldatud teenuste osutajatele. 

tegevuse kas osaliselt või täielikult sama 

artikli I jao punktis 1 kirjeldatud teenuste 

osutajatele. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Järelevalve teenuseosutajate üle Riigihanked 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kaebused teenuseosutajate poolt 

delegeerimislepingu või tööprogrammi 

täitmise raames sõlmitud lepingute ja 

määratud toetuste kohta võib esitada 

komisjonile. Sellegipoolest võivad sellised 

kaebused käsitleda üksnes tahtlikku 

rikkumist, rasket hooletust või pettust 

ning need võib esitada üksnes siis, kui 

kõik muud õiguskaitsevahendid on 

teenuseosutaja suhtes ammendatud. 

Riigihangetele kohaldatavad üldsätted 

 Üldsätted 

 1. Ilma, et piirataks liidu olulisi 

julgeolekuhuve või avaliku turvalisuse 

kaitsemeetmeid, tuleb liidu 

ekspordikontrolli nõuete järgimiseks 

Copernicuse programmis rakendada 

määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, eriti 

avatud juurdepääsu ja õiglase 

konkurentsi üldpõhimõtteid kogu 

tegevusharu tarneahelas, läbipaistvale ja 

õigeaegsele teabele tuginevat 

pakkumismenetlust, teavitada 

selgesõnaliselt kohaldatavatest hanke-

eeskirjadest ning valiku- ja lepingu 

sõlmimise kriteeriumidest ning edastada 
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mis tahes muud asjakohast teavet, mis 

tagab kõigile potentsiaalsetele pakkujatele 

võrdsed võimalused. 

 2. Hankemenetluse käigus peavad 

hankijad oma pakkumiskutsetes järgima 

järgmisi eesmärke: 

 (a) toetada võimalikult laia ja avatud 

osalemist kogu liidus, hõlmates kõiki 

ettevõtjaid, eelkõige uusi turuosalisi ja 

VKEd, sealhulgas soodustades 

pakkujatele allhangete kasutamist; 

 (b) vältida turgu valitseva seisundi 

kuritarvitamist ja sõltuvust ühest 

tarnijast; 

 (c) kasutada eelnevaid avaliku sektori 

investeeringuid ja saadud õppetunde, 

samuti tööstuslikku kogemust ja pädevust, 

sealhulgas programmi algfaasis 

omandatut, tagades samas hanke-

eeskirjade täitmise; 

 (d) korraldada võimaluse korral 

hulgihange, et tagada programmi, kulude 

ja ajakava parem kontrollimine; 

 (e) võimaluse korral võtta arvesse 

pakkumuse objektiks oleva toote, teenuse 

või töö kogumaksumust kasuliku eluea 

vältel, kuid mitte käsitleda kulude 

kokkuhoidu ainukese 

väärtuskriteeriumina. 

 Erisätted 

 1. Võrdsete konkurentsitingimuste 

kehtestamine 

 Hankijal on kohustus võtta asjakohased 

meetmed võrdsete konkurentsitingimuste 

kehtestamiseks, juhul kui ettevõtja 

varasem osalemine hankemenetlusega 

seotud tegevuses: 

 (a) võib anda sellele ettevõtjale olulise 

eelise seoses siseteabega ning tekitada 

seega kahtlusi võrdse kohtlemise osas või 

 (b) mõjutab konkurentsi tavatingimusi või 

lepingute sõlmimise või täitmise 

erapooletust ning objektiivsust. 
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 Need meetmed ei tohi ohustada õiglast 

konkurentsi, võrdset kohtlemist ega 

ettevõtjate, nende kaubandussuhete ja 

kulustruktuuri kohta kogutud teabe 

konfidentsiaalsust. Seega arvestatakse 

neis meetmetes kavandatava lepingu liiki 

ja tingimusi. 

 2. Teabeturve 

 Kui lepingud hõlmavad, nõuavad ja/või 

sisaldavad salastatud teavet, peab hankija 

hankedokumentides nõutaval tasemel 

täpsustama teabe turvalisuse tagamiseks 

vajalikud meetmed ja nõuded. 

 3. Varustuskindlus 

 Hankija peab hankedokumentides 

täpsustama varustuskindluse või teenuste 

osutamise tagamise nõuded lepingu 

täitmisel. 

 4. Tingimuslike osadega lepingud 

 (a) Hankija võib sõlmida tingimuslike 

osadega lepinguid. 

 (b) Tingimuslike osadega leping hõlmab 

fikseeritud osa, mis on lisatud eelarvelise 

kulukohustuse võtmisele, mille 

tulemuseks on kindel kohustus tagada 

lepinguliste tööde, tarnete või teenuste 

teostamine sellel etapil, ühes või mitmes 

etapis, mis on eelarve ja lepingu täitmise 

tingimuseks. Hankedokumentides tuleb 

nimetada tingimuslike osadega lepingu 

konkreetsed osad. Neis määratletakse iga 

osa tööde, tarnete ja teenuste sisu, hind 

või nende kindlaksmääramise kord ja 

täitmise tingimused. 

 (c) Fikseeritud osa teenused peavad 

moodustama ühtse terviku, sama kehtib 

iga tingimusliku osa teenuste kohta, võttes 

arvesse kõikide teiste osade teenuseid. 

 (d) Iga tingimusliku osa täitmine sõltub 

hankija otsusest, millest on töövõtjat 

teavitatud lepingus sätestatud tingimustel. 

Kui üks tingimuslik osa kinnitatakse 

hilinemisega või seda ei kinnitata, võib 

töövõtja saada juhul, kui see on lepinguga 
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ette nähtud ja lepingus sätestatud 

tingimustel, ootetoetust või leppetrahvi. 

 (e) Kui hankija leiab, et konkreetse etapi 

lepingulisi töid, tarneid või teenuseid ei 

ole täidetud, võib ta nõuda kahjutasu ja 

lepingu lõpetada, kui leping seda ette 

näeb ja vastavalt lepingus sätestatud 

tingimustele. 

 5. Kontrollitud kulutuste alusel 

hüvitatavad lepingud 

 (a) Hankija võib punktis b ettenähtud 

tingimustel maksimumhinna piires valida 

lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 

hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel. 

 Selliste lepingute alusel makstav hind 

seisneb kõikide selliste tegelike kulude 

hüvitamises, mida töövõtja on lepingu 

täitmiseks kandnud, näiteks kuludena 

tööjõule, materjalidele, tarbematerjalidele, 

lepingu täitmiseks vajalike seadmete ja 

infrastruktuuride kasutamisele. Neile 

kuludele lisandub kas kindel summa 

üldkulude ja kasumi katteks või 

üldkulusid kattev summa koos 

kasumijaotusskeemiga, mis sõltub 

eesmärkidest ja ajakavast 

kinnipidamisest. 

 (b) Hankija võib valida lepingu, mis kas 

tervenisti või osaliselt hüvitatakse 

kontrollitud kulutuste alusel, juhul, kui 

objektiivsetel põhjustel on võimatu täpselt 

kindlaks määrata fikseeritud hinda ja kui 

saab piisavalt tõendada, et selline kindel 

hind oleks lepingu täitmisega kaasneva 

ebakindluse tõttu ebatavaliselt kõrge, 

seetõttu, et: 

 (i) leping hõlmab väga keerulisi osi või 

uut tehnoloogiat ning seega olulisi 

tehnilisi ohte või 

 (ii) seetõttu, et lepingutes käsitletavate 

toimingutega tuleb operatiivpõhjustel 

alustada viivitamatult, kuigi ei ole veel 

võimalik fikseeritud ja lõplikku hinda 

täies ulatuses kindlaks määrata, sest on 

olemas olulised ohud või lepingu täitmine 
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sõltub osaliselt muude lepingute 

täitmisest. 

 (c) Lepingu, mis kas tervenisti või osaliselt 

hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 

maksimumhind on maksimaalne makstav 

hind. Seda võib ületada üksnes piisavalt 

põhjendatud erandjuhtudel ning hankija 

eelneva nõusoleku alusel. 

 (d) Lepingu, mis kas tervenisti või 

osaliselt hüvitatakse kontrollitud 

kulutuste alusel, dokumentides on 

täpsustatud järgmine: 

 (i) lepingu liik, st kas see on tervenisti või 

osaliselt kontrollitud kulutustega leping 

maksimumhinna piires; 

 (ii) kontrollitud kulutuste alusel osaliselt 

hüvitatava lepingu puhul need lepingu 

osad, mis hüvitatakse kontrollitud 

kulutuste alusel; 

 (iii) maksimumhinna summa; 

 (iv) määramiskriteeriumid, mis peavad 

võimaldama hinnata esialgse eelarve, 

hüvitatavate kulude, nende kulude 

määramise mehhanismide ja pakkumises 

nimetatud kasumi tõenäosust; 

 (v) kuludele lisanduva tasu liik, millele on 

viidatud punktis a; 

 (vi) eeskirjad ja menetlused, et teha 

kindlaks, kas lepingu täitmise kulud, mida 

pakkuja on prognoosinud, on 

abikõlblikud vastavalt punktis e esitatud 

põhimõtetele; 

 (vii) raamatupidamiseeskirjad, mida 

pakkujad peavad täitma; 

 (viii) juhul kui kontrollitud kulutuste 

alusel osaliselt hüvitatav leping 

muudetakse fikseeritud ja lõpliku hinnaga 

lepinguks, siis selle muutmise näitajad. 

 (e) Töövõtjale täielikult või osaliselt 

kontrollitud kulutustega lepingu täitmise 

ajal tekkinud kulud on abikõlblikud 

juhul, kui: 
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 (i) need on tegelikult tekkinud lepingu 

täitmise ajal, välja arvatud lepingu 

täitmiseks vajalike seadmete, 

infrastruktuuri ja immateriaalse varaga 

seotud kulud, mida võidakse käsitleda 

abikõlblikena kogu nende ostuhinna 

ulatuses; 

 (ii) need on esitatud esialgses eelarves, 

mis on vajaduse korral läbi vaadatud 

esialgsesse lepingusse hiljem lisatud 

muudatustega; 

 (iii) need on vajalikud lepingu täitmiseks; 

 (iv) need tulenevad lepingu täitmisest ja 

on sellega seotud; 

 (v) need on kindlakstehtavad, 

kontrollitavad, kirjendatud töövõtja 

raamatupidamises ning kindlaks 

määratud vastavalt spetsifikatsioonis ja 

lepingus viidatud 

raamatupidamisstandarditele; 

 (vi) need on kooskõlas kohaldatavate 

maksustamist ja sotsiaalvaldkonda 

käsitlevate õigusaktidega; 

 (vii) need ei ole vastuolus 

lepingutingimustega; 

 (viii) need on mõistlikud, õigustatud ja 

vastavad usaldusväärse finantsjuhtimise 

nõuetele, eelkõige säästlikkuse ja 

tõhususe poolest. 

 Töövõtja vastutab kulude 

raamatupidamise eest, 

raamatupidamisregistri või muu vajaliku 

dokumendi nõuetekohase täitmise eest, 

tõendamaks, et kulud, mille hüvitamist 

taotletakse, on kantud ja vastavad 

käesolevas artiklis määratletud 

põhimõtetele. Kulusid, mida töövõtja ei 

suuda põhjendada, ei loeta abikõlblikeks 

ja nende hüvitamisest keeldutakse. 

 (f) Kontrollitud kulude alusel hüvitatavate 

lepingute nõuetekohase täitmise 

tagamiseks täidab hankija järgmiseid 

ülesandeid: 
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 (i) määrab kindlaks võimalikult realistliku 

maksimumhinna, mis võimaldab 

vajalikku paindlikkust tehniliste ohtude 

arvessevõtmiseks; 

 (ii) muudab lepingu, mis osaliselt 

hüvitatakse kontrollitud kulutuste alusel, 

täies ulatuses fikseeritud ja lõpliku 

hinnaga lepinguks selle täitmise ajal 

kohe, kui on võimalik kindlaks määrata 

fikseeritud ja lõplik hind; selleks määrab 

ta kindlaks, kuidas toimub kontrollitud 

kulutuste alusel hüvitatava lepingu 

muutmine fikseeritud ja lõpliku hinnaga 

lepinguks; 

 (iii) kehtestab järelevalve- ja 

kontrollimeetmed, millega nähakse 

eelkõige ette süsteem kulude 

eelhindamiseks; 

 (iv) määrab kindlaks põhimõtted, 

vahendid ja nõuetekohased menetlused 

lepingute rakendamiseks, eelkõige 

lepingu täitmise ajal töövõtjale ja 

alltöövõtjatele tekkinud kulude 

kindlakstegemiseks ja abikõlblikkuse 

kontrollimiseks ning lepingu muutmiseks; 

 (v) kontrollib, et töövõtja ja alltöövõtjad 

täidavad lepingus sätestatud 

raamatupidamisstandardeid ja kohustust 

esitada tõendavad 

raamatupidamisdokumendid; 

 (vi) tagab järjekindlalt lepingu täitmise 

ajal punktis iv viidatud põhimõtete, 

vahendite ja menetluste tõhususe. 

 6. Lepingumuudatused 

 Hankija ja töövõtjad võivad lepingut 

muuta tingimusel, et see muudatus vastab 

kõikidele järgmistele tingimustele: 

 (a) sellega ei muudeta lepingu sisu; 

 (b) see ei kahjusta lepingu majanduslikku 

tasakaalu; 

 (c) sellega ei sätestata tingimusi, mis 

juhul, kui need oleksid algselt olnud 

hankedokumentides, oleksid võimaldanud 
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osaleda ka teistel pakkujatel peale nende, 

kes esialgses menetluses tunnistati 

nõudeid täitnuks, või oleksid võimaldanud 

tunnistada edukaks mõne muu 

pakkumuse kui see, mis esialgu välja 

valiti. 

 7. Allhanked 

 (a) Hankija võib nõuda igalt pakkujalt 

vastava tasandi allhankelepingute 

sõlmimist kontserniväliste ettevõtjatega, 

eelkõige uute turuosaliste ja VKEga, 

lepingu ühe osa kohta. 

 (b) Hankija esitab allhanke nõude 

protsentuaalse miinimummäära väärtuste 

vahemikuna, mis sisaldab minimaalset ja 

maksimaalset määra. Nende määrade 

kehtestamisel peab hankija arvestama, et 

need vahemikud peavad olema 

proportsionaalsed lepingu sisu ja 

väärtusega ning asjaomase tegevusala 

tüübiga, eelkõige seoses 

konkurentsiolukorra ja täheldatud 

tööstuspotentsiaaliga. 

 (c) Kui pakkuja märgib oma pakkumises, 

et ta ei kavatse sõlmida allhankelepinguid 

või et ta kavatseb sõlmida 

allhankelepinguid punktis b viidatust 

väiksemas vahemikus, peab ta hankijat 

põhjustest teavitama. Hankija esitab selle 

teabe komisjonile. 

 (d) Hankija võib lükata põhilepingu 

sõlmimise menetluse käigus tagasi 

kandidaadi valitud alltöövõtjad või 

lepingu täitmise ajal eduka pakkuja 

valitud alltöövõtjad. Ta põhjendab 

tagasilükkamist kirjalikult ning see võib 

põhineda üksnes põhilepingu pakkujate 

valikul kohaldatavatel kriteeriumidel. 

 

Muudatusettepanek 25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 



 

PE519.768v03-00 36/66 RR\1015335ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Copernicuse andmed ja teave tehakse 

kättesaadavaks täielikult, avalikult ja 

tasuta, kohaldades järgmisi piiranguid: 

Copernicuse andmed ja teave tehakse 

täielikult, avalikult ja tasuta 

kättesaadavaks, eelkõige eriolukorras ja 

arenguabi eesmärgil, järgides täielikult 

liidu andmekaitsepoliitikat ja kohaldades 

järgmisi piiranguid: 

(a) kolmandate isikute andmete ja teabega 

seotud litsentsimistingimused, 

(a) kolmandate isikute andmete ja teabega 

seotud litsentsimistingimused, 

(b) andmete ja teabe vormid, tunnused ja 

levitamisvahendid, 

(b) andmete ja teabe vormid, tunnused ja 

levitamisvahendid, 

(c) liidu või selle liikmesriikide 

julgeolekuhuvid ja välissuhted, 

(c) liidu või selle liikmesriikide 

julgeolekuhuvid ja välissuhted, 

(d) Copernicuse andmete ja teabe loomise 

süsteemi häirete risk tulenevalt kas turva- 

või tehnilistest põhjustest. 

(d) Copernicuse andmete ja teabe loomise 

süsteemi häirete risk tulenevalt kas turva- 

või tehnilistest põhjustest. 

 Hiljemalt 1. juuniks 2017 peab komisjon, 

konsulteerides asjaomaste 

sidusrühmadega, vaatama läbi käesoleva 

andmepoliitika mõju Euroopa andme- ja 

teenusteturule. Vajaduse korral võib 

sellele järgneda andmepoliitika 

läbivaatamine. 

 Tunnustatakse neid juurdepääsuõigusi 

Copernicuse Sentineli andmetele, mis on 

ESA GMESi kosmosekomponendi 

programmis osalevatel riikidel praegu. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 

kohaldamist, sisaldavad programmi 

rakendamisest tulenevad koostöölepingud 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, lepingud, 

toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 

kohaldamist, sisaldavad programmi 

rakendamisest tulenevad koostöölepingud 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, lepingud, 

toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 
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komisjoni, Euroopa Kontrollikoda ja 

OLAFit volitatakse selge sõnaga tegema 

selliseid auditeid ja uurimisi vastavalt oma 

pädevusele. 

komisjoni, Euroopa Kontrollikoda ja 

OLAFit volitatakse selge sõnaga tegema 

selliseid auditeid ja uurimisi vastavalt oma 

pädevusele. Euroopa Parlamenti 

teavitatakse selliste auditite ja uurimiste 

tulemustest. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liit või spetsiaalselt määratud üksus või 

sihtasutus on kõigi Copernicuse 

programmi raames loodud või arendatud 

materiaalsete ja immateriaalsete varade 

omanik ning olemasolevate omandiõiguste 

suhtes kohaldatakse vajaduse korral 

kolmandate isikutega sõlmitud lepinguid. 

1. Liit või spetsiaalselt määratud üksus on 

kõigi Copernicuse programmi raames 

loodud või arendatud materiaalsete ja 

immateriaalsete varade omanik ning 

olemasolevate omandiõiguste suhtes 

kohaldatakse vajaduse korral kolmandate 

isikutega sõlmitud lepinguid. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjoni võivad abistada 

lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 

eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 

spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 

asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 

kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 

vajalikku tehnilist ja teaduslikku 

eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet. 

1. Komisjoni võib abistada spetsiaalne 

asutus, kasutajafoorum, mis koondab 

lõpp- ja vahekasutajate esindajaid, 

sõltumatuid eksperte, eelkõige 

julgeolekuküsimuste spetsialiste, ning 

asjakohaste riiklike asutuste esindajad, 

eelkõige riiklikud/piirkondlikud 

kosmoseagentuurid või nende ühendused, 

et anda komisjonile vajalikku tehnilist ja 

teaduslikku eksperdinõu ja kasutajate 

tagasisidet, eelkõige kasutajate nõuete 

väljaselgitamise, määratlemise ja 

kontrollimise kohta. Muid sidusrühmi 

võib kutsuda vaatlejatena osalema. 

Komisjon juhatab kasutajafoorumit ja 

loob selle sekretariaadi. Kasutajafoorum 
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võtab vastu oma kodukorra. Foorumi 

toimingute kohta edastatakse täielik teave 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 

Copernicuse komiteele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Maavaatlustehnoloogiate kasutamise 

edendamiseks ja hõlbustamiseks 

kohalikes omavalitsustes ja selleks, et 

VKEdel oleks neid hõlpsam kasutada, on 

komisjonile abiks Copernicuse 

andmelevivõrk, mis hõlmab riiklikke ja 

piirkondlikke asutusi, mille tegevust jälgib 

Copernicuse komitee. 

 ESA ja ettevõtjate esindajad, kellele 

programmi ülesanded on usaldatud, 

osalevad Copernicuse komitee töös 

vaatlejatena komitee sisekorra eeskirjas 

sätestatud tingimustel. 

 Liidu sõlmitud rahvusvahelised lepingutes 

võidakse ette näha vastavalt vajadusele 

kolmandate riikide esindajate ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide 

kaasamist Copernicuse komitee töös 

komitee sisekorra eeskirjas sätestatud 

tingimustel. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 15 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 3 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates 1. jaanuarist 2014. 

2. Artikli 8 lõikes 8, artikli 15 lõikes 1 ja 

artikli 18 lõikes 3 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile programmi kestuse ajaks. 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt 30. juuniks 2018 koostab 

komisjon kõikide Copernicuse 

programmist rahastatavate ülesannete 

eesmärkide saavutamise kohta 

hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 

ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 

kasutamise tõhusust. Eelkõige käsitletakse 

hinnangus eesmärkide jätkuvat 

asjakohasust ning meetmete panust 

artiklites 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkide 

täitmisse. 

1. Hiljemalt 1. jaanuariks 2017 koostab 

komisjon kõikide Copernicuse 

programmist rahastatavate ülesannete 

eesmärkide saavutamise kohta 

hindamisaruande, käsitledes tulemuslikkust 

ja mõju, Euroopa lisaväärtust ja vahendite 

kasutamise tõhusust ning võimalikke 

ülekulusid. Eelkõige käsitletakse 

hinnangus eesmärkide jätkuvat 

asjakohasust ning meetmete panust 

artiklis 2 kirjeldatud eesmärkide täitmisse, 

aga ka organisatsiooni struktuuri 

toimivust ja kasutatavate teenuste ulatust. 

Hinnang sisaldab analüüsi artikli 14 

mõju kohta Euroopa andme- ja 

teenusteturule ning vajaduse korral lisana 

ettepanekuid käesoleva määruse 

muutmiseks. Komisjon koostab 

hindamisaruande tulemuste põhjal 

ettepaneku määruse läbivaatamiseks ja 

esitab selle hiljemalt 1. jaanuariks 2020. 
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SELETUSKIRI 

Ajal, mil teabe valdamisel ja asjakohasel kasutamisel on oluline geostrateegiline tähendus, 

peab Euroopa olema suuteline sõltumatult hindama oma poliitilisi meetmeid usaldusväärsel 

viisil ja õigel ajal. Selliseks infrastruktuuriks on Copernicuse programm (GMESi uus nimi), 

Euroopa terviklik maavaatlussüsteem. Komisjoni ettepanek annab märku satelliitseire 

kasutuselevõtmisest. Selle esmane eesmärk on tuua kasu Euroopa kodanikele mitmesugustes 

eluvaldkondades, eelkõige keskkonna- ja kliimamuutuste vastu võitlemisel, säilitades samas 

selle tsiviilmõõtme, ent mõningad vastuolulisemad elemendid nagu juhtimis- ja 

andmepoliitika vajavad täiustamist, et areng oleks sujuv. Tegelikult, kui Copernicust peetakse 

nii tööstus- ja keskkonnapoliitikas esmatähtsaks, juhtprogrammiks – nagu väidab komisjon, 

võib küsida, miks eelarve eelnõu maht on vähenenud ligi 35%. Pealegi tagab kosmosesektor 

märkimisväärse arvu töökohti, asjakohaseid teadusuuringuid ja ainuüksi Copernicuse 

teostamisel peaks iga kulutatud euro tagasi tooma 3,2 eurot: Kas praegu ei ole Euroopa 

majanduse laienemiseks õige aeg? Kas nüüd ei ole aeg suurteks majandusprojektide 

käivitamiseks, mis võiksid Euroopa madalseisust välja tuua? Muudatusettepanekutes soovitab 

raportöör mõelda alternatiivsete organisatoorsete, juhtimise ja rahastamise mudelite puhul 

tulevikule ning arvestada pikaajaliste kohustuste ja tasakaalustatud juhtimisega. Arvestades, et 

määrus sisaldab juba praegu sätteid kosmoseseire ja jälgimise projekti rahastamise kohta – 

mis on oluline Euroopa kosmose infrastruktuuride julgeoleku ja sõltumatu tegevuse 

tagamiseks tulevikus, leiab raportöör, et Copernicusega seotud teadustegevust oleks 

programmi käesoleval, uuel etapil parem rahastada Horisont 2020 kosmoseuuringute 

summadest.  

 

Enamiku muudatustega soovitakse ühtlustada dokumendi struktuur eelmiste määruste 

struktuuriga ja kasutada Galileo programmi vastuvõtmise kogemusi: see puudutab 

konkreetselt riigihangete meetmeid ja ESA rolli kirjeldust, kes on selles ettevõtmises Euroopa 

Komisjoni nn suur partner. Üldiselt on raportöör püüdnud arvestada mitmesuguste 

huvirühmade seisukohti ja tasakaalustada teksti tööstuse ja kohalike omavalitsuste 

tüüptekstidega, tagades samas infrastruktuuri plaanipärase kasutamise ja programmi 

strateegiliste, tööstus-, majandus- ja ühiskondlike eesmärkide saavutamise. On astutud 

samme, et edendada programmiga Euroopa lähenemist, suuremat läbipaistvust ja 

demokraatlikku kontrolli. Komisjon võib võtta meetmeid, et ühtlustada liikmesriikides 

Copernicuse andmete ja teabe kasutamist ja liikmesriikide juurdepääsu Maa seireteenuste 

tehnoloogiale ja selle arendamisele. Kuigi komisjonil lasub üldine vastutus ja 

programmiülesannete koordineerimise kohustused, nähakse ette ülesannete delegeerimist, et 

hõlbustada kolmanda osapoole kaasamist. Mõne sidusrühma rolli tähtsuse suurendamine 

otsustusprotsessil seaks ohtu osalusreeglite määrajate ja osalejate vahelise eetilise tasakaalu.  

Siiski on oluline, et komisjon edendab Euroopa avaliku ja erasektori sidusrühmade 

ulatuslikku kaasamist, mis võimaldab kesk- ja järgmise etapi teenuste sektoris kasvu ning 

lihtsustab uute turgude loomist. Määruse raames soovitab raportöör luua spetsiaalse 

Copernicuse andmelevivõrgustiku, kuhu kuuluvad riiklikud ja piirkondlikud asutused, et 

toetada Maa seire tehnoloogia kasutamist kohalikes omavalitsustes ja et VKEde jaoks oleks 

nende kasutamine ka toetatud.  

 

Pealegi on piisava andmepoliitikaga Copernicusel potentsiaali, et stimuleerida Euroopa Maa 

seire teenuste sektorit ja kasutajate teenuste valdkondi, aidates neil kujuneda globaalseteks 
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liidriteks. Täielik, avatud ja tasuta andmete poliitika on Copernicuse määruse oluline osa, 

arvestades, et põhimõtteliselt ei peaks eurooplased sama teabe eest kaks korda maksma. Kuid 

asjakohane andmepoliitika peab arvestama strateegilisi ja majanduslikke kaalutlusi ega tohiks 

vähendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Vastastikkuse andmetele juurdepääsu 

andmine kolmandatele riikidele, kes programmis ei osale, on ausa konkurentsi tagamisel 

olulisel kohal. Erandeid sellest põhimõttest tuleks kehtestada hädaolukorraks ja 

kodanikuühiskonna julgeolekuriski olukordadeks või juhul, kui see toetab teiste Euroopa 

poliitikate lisaväärtust, eelkõige arenguabi tegevusi. Komisjoni läbirääkimised lepingute üle 

kolmandate isikutega muudes küsimustes on määruses juba kavandatud, võimaldades selle 

põhimõtte hõlpsasti lisada. 

 

 



 

PE519.768v03-00 42/66 RR\1015335ET.doc 

ET 

 

15.11.2013 

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 

(COM(2013)0312/2 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)) 

Arvamuse koostaja: Maria Da Graça Carvalho 

 

 

LÜHISELGITUS 

Copernicuse programm peaks olema järeltulija Maa seire Euroopa programmile ehk GMESile 

(ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire), mis töötati algselt välja teadusuuringute ja 

tehnoloogiaarenduse raamprogrammi osana ja kehtestati 2010. aastal kui kosmosepoliitika 

rakenduskava. 

 

Programmi peaeesmärk on anda kosmose- ja in situ vaatluste andmeid ja teavet, mis aitavad 

kaasa keskkonnakaitsele, kodanikukaitsele, julgeolekule ja lõppkokkuvõttes majanduskasvule. 

Erinevalt muudest ajavahemiku 2014–2020 rahastamisprogrammidest esitas komisjon 

käesoleva ettepaneku Copernicuse programmi loomist käsitleva määruse vastuvõtmise kohta 

alles pärast mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste lõpuleviimist. Pärast mitmeaastase 

finantsraamistiku heakskiitmist institutsioonide poolt saab Copernicuse programm rubriigis 1a 

seitsmeks aastaks eraldi eelarverea summaga 3786 miljonit eurot 2011. aasta hindades (4291 

miljonit eurot praegustes hindades). 

 

Mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe annab ka garantii selle summa eraldamiseks ELi 

eelarves. Esiteks sätestatakse mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 määruse ettepaneku 

selles artiklis, mis käsitleb suuremahulisi projekte, Copernicusele eraldatavaks 

maksimumsummaks 3786 miljonit eurot (2011. aasta hindades) ning sama nähakse ette ka 

komisjoni esitatud Copernicuse määruse ettepanekus. Teiseks näeb institutsioonidevahelise 

kokkuleppe projekt ette, et 10 %list õigusloomealast paindlikkust (mille ulatuses aastaeelarve 

võib programmi lähtesummast erineda) suuremahuliste projektide suhtes ei kohaldata.  

 

Raportöör püüab leida eelarvepädevate institutsioonide jaoks tugevamat garantiid, takistamata 

programmi kiiret alustamist. Pakutud muudatusettepanekud püüavad tagada Copernicuse 

rahastamismudelis suurema läbipaistvuse ning Euroopa Parlamendi parema teavitamise ja 

kaasamise, eelkõige mis puudutab Copernicuse eelarve jaotust, selle kulude arengut ning 
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delegeerimislepingute, toetuste ja riigihangete kasutamist liidu rahastamise vormidena.  

 

Raportöör teeb ka ettepaneku muuta kasutajate ja sidusrühmade kaasamine ametlikuks, 

kasutades selleks GMESi määrusega loodud kasutajate foorumit. 

 

Samuti nõuab raportöör tungivalt, arvestades Copernicuse satelliitide erilist kokkupõrkeriski, 

et Copernicus peaks rahaliselt toetama kosmose jälgimise ja seire toetusprogrammi. 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 

oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatule suutlikkusele seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 

ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 

liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 

sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 

toimimisest ja turvalisusest. Teiste 

satelliitide ja kosmoseprügiga 

kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 

Copernicuse kosmosekomponendi kõige 

suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 

programm toetama meetmeid, mis on 

suunatud selliste riskide vähendamisele, 

eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatule suutlikkusele seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 

ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 

liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 

sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 

toimimisest ja turvalisusest. Teiste 

satelliitide ja kosmoseprügiga 

kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 

Copernicuse kosmosekomponendi kõige 

suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 

programm toetama meetmeid, mis on 

suunatud selliste riskide vähendamisele, 

eelkõige toetama koos EGNOS/Galileoga 

kõige rohkem Euroopa Parlamendi ja 
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kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm, loodud programmi. 

nõukogu otsusega [XXX] (millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm) loodud programmi. 

______________ __________________ 

11 ELT L …, …, lk …. 11 ELT L …, …, lk …. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Copernicuse toiminguteks vajalik 

maksimaalne eelarve aastateks 2014–2020 

on 2011. aasta hindades 3 786 miljonit 

eurot, mis eraldatakse eraldi 

eelarvepeatükis rubriigi 1a „Liidu 

üldeelarve” jaotise 2 all. Komisjonile 

Copernicuse programmi koordineerimisel 

tekkivaid personali- ja halduskulusid tuleks 

rahastada liidu eelarvest. 

(10) Kuna Copernicus on nõukogu 

määruse (EL) nr …/2013 (millega 

kehtestatakse mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2014–2020) 

[artikli 14] kohaselt suuremahuline 

projekt, siis on aastateks 2014–2020 

Copernicuse toiminguteks ja tema 

tegevusega seotud võimalikeks riskideks 

olemasolev maksimaalne summa 2011. 

aasta hindades 3 786 miljonit eurot, mis 

eraldatakse eraldi eelarvepeatükis rubriigi 

1a „Liidu üldeelarve” jaotise 2 all. 

Komisjonile Copernicuse programmi 

koordineerimisel tekkivaid personali- ja 

halduskulusid tuleks rahastada liidu 

eelarvest. Ettenägematute täiendavate 

finantskohustuste korral ei tohiks liidu 

toetust suurendada muude programmide 

arvelt ja see tuleks seetõttu katta 

mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäära ja omavahendite ülemmäära 

vahelisest varust. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Selguse huvides ja kulude kontrolli 

hõlbustamiseks tuleks Copernicuse 
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eelarve jagada vastavalt käesolevas 

määruses seatud erieesmärkidele mitmeks 

kategooriaks. Vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 209 tuleks 

komisjonile delegeerida volitused võtta 

vastu õigusakte vahendite ümberjagamise 

kohta ühelt erieesmärgilt teisele, kui 

kõrvalekalle ületab viit protsendipunkti, 

ning tööprogrammides kajastatavate 

rahastamisprioriteetide kehtestamise 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Copernicuse programmi eest peaks 

üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 

peaks määrama kindlaks selle prioriteedid 

ja eesmärgid ning tagama programmi 

üldise koordineerimise ja järelevalve. 

(16) Copernicuse programmi eest peaks 

üldiselt vastutama komisjon. Komisjon 

peaks eelnevalt määrama selgelt kindlaks 

selle prioriteedid ja eesmärgid ning tagama 

programmi üldise koordineerimise ja 

järelevalve. See peaks hõlmama ka erilisi 

jõupingutusi, mille abil suurendatakse 

üldsuse teadlikkust kosmoseprogrammide 

tähtsusest ja laialdasest kasutatavusest 

meie igapäevaelus. Komisjon peaks 

andma Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule õigeaegselt kogu programmi 

puudutava asjakohase teabe. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Selleks et suurendada Copernicuse 

väärtust kasutajate jaoks, peaksid 

komisjoni abistama vahepealsete ja 

lõppkasutajate esindajad, liikmesriikide, 

sealhulgas asjakohaste riiklike asutuste 

(25) Selleks et suurendada Copernicuse 

väärtust kasutajate jaoks, peaks komisjoni 

abistama eriotstarbeline organ (kasutajate 

foorum), mis ühendab vahepealsete ja 

lõppkasutajate esindajaid, liikmesriikide, 

sealhulgas asjakohaste riiklike asutuste 
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eksperdid või sõltumatud eksperdid. eksperte ja sõltumatuid eksperte. Muid 

pädevaid osalejaid võidakse kaasata 

vaatlejatena. 

Selgitus 

Uues määruses tuleks tugineda eelmise GMESi määrusega 911/2010 loodud kasutajate 

foorumile.  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) satelliitide kaitsmine kokkupõrkeohu 

eest. 

(c) satelliitide kaitsmine kokkupõrkeohu 

eest, rakendades Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsust [XXX], millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm.  

Selgitus 

Tuleks selgitada, et Copernicuse programm aitab kaasa kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogrammile. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Copernicuse programmi rakendamiseks 

aastatel 2014–2020 eraldatud summa on 

2011. aasta hindades maksimaalselt 3 786 

miljonit eurot. 

1. Copernicuse programmi rakendamiseks 

ja selle tegevusega seotud riskide 

katmiseks aastatel 2014–2020 eraldatud 

summa on 2011. aasta hindades 

maksimaalselt 3 786 miljonit eurot 

vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 

…/2013 (millega kehtestatakse 

mitmeaastane finantsraamistik aastateks 

2014–2020) [artiklile 14].  

Selle summa piires jaotatakse 

tegevusassigneeringud artiklis 3 

määratletud erieesmärkide vahel 
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järgmiselt: 

 (a) artikli 4 punktis 1 sätestatud 

operatiivteenuste osutamine vastavalt 

kasutajate vajadustele – [X]%; 

 (b) jätkusuutliku ja usaldusväärse 

juurdepääsu tagamine 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtavale 

seirele – [X%]. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui mingile erieesmärgile 

eraldatavatest summadest on vaja rohkem 

kui viie protsendipunkti võrra kõrvale 

kalduda, võib komisjon artikli 21 kohaste 

volituste alusel võtta nimetatud jaotuse 

muutmiseks vastu delegeeritud õigusakti.  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Komisjonile antakse kooskõlas 

artikliga 21 õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte, milles täpsustatakse 

tööprogrammides kajastatavaid 

rahastamisprioriteete. Esimene 

delegeeritud õigusakt võetakse vastu enne 

…*. 

 ______________ 

 *Väljaannete talitus: palun sisestada 

kuupäev, mis saabub üks aasta pärast 

käesoleva määruse jõustumist. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Liidupoolse rahastamise õiguslikud 

vormid 

 1. Liidupoolse rahastamise õiguslikud 

vormid võivad olla järgmised: 

 (a) delegeerimislepingud; 

 (b) toetused;  

 (c) riigihankelepingud. 

 2. Vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 

966/2012 tagatakse liidupoolses 

rahastamises tõeline konkurents, 

läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. 

 3. Komisjon annab aru Euroopa Liidu 

vahendite eraldamisest, samuti 

hindamisprotsessist ning hangete 

pakkumiskutsete ja käesoleva artikli 

alusel sõlmitud lepingute tulemustest 

pärast lepingute sõlmimist. 

Selgitus 

Selguse ja läbipaistvuse huvides võetakse selle muudatusettepanekuga üle sätted eelmisest 

GMESi määrusest 911/2010. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Komisjon annab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule õigeaegselt 

kogu programmi puudutava asjakohase 

teabe, eelkõige riskijuhtimise, kulude, 

ajakava ja tulemuslikkuse kohta. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Muudele üksustele usaldatakse 

ülesanded delegeerimislepingutega 

vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 artiklitele 58 ja 60. Komisjon 

teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 

enne nende sõlmimist. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 

kohaldamist, sisaldavad programmi 

rakendamisest tulenevad koostöölepingud 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, lepingud, 

toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 

komisjoni, Euroopa Kontrollikoda ja 

OLAFit volitatakse selge sõnaga tegema 

selliseid auditeid ja uurimisi vastavalt oma 

pädevusele. 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 

kohaldamist, sisaldavad programmi 

rakendamisest tulenevad koostöölepingud 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, lepingud, 

toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 

komisjoni, Euroopa Kontrollikoda ja 

OLAFit volitatakse selge sõnaga tegema 

selliseid auditeid ja uurimisi vastavalt oma 

pädevusele. Euroopa Parlamenti 

teavitatakse selliste auditite ja uurimiste 

tulemustest. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 17 a 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

teavitamine 

 Igal aastal esitab komisjon Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule koos esialgse 

eelarveprojektiga aruande Copernicuse 

programmi rakendamise kohta. See 

aruanne sisaldab programmide kohta 

kogu teavet, eelkõige seoses järgmisega:  

 (a) riskijuhtimine, üldkulud, iga-aastased 

tegevuskulud, ajakava ja tulemuslikkus, 

nagu on osutatud artiklis 11; 

 (b) artikli 12 kohaselt sõlmitud 

delegeerimislepingute toimimine; 

 (c) artiklis 7 a osutatud riigihanked; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjonile osutatav abi Kasutajate foorum 

Selgitus 

Uues määruses tuleks tugineda eelmise GMESi määrusega 911/2010 loodud kasutajate 

foorumile.  

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjoni võivad abistada 

lõppkasutajate esindajad, sõltumatud 

eksperdid, eelkõige julgeolekuküsimuste 

spetsialistid, ning asjakohaste riiklike 

asutuste esindajad, eelkõige riiklikud 

kosmoseagentuurid, et anda komisjonile 

vajalikku tehnilist ja teaduslikku 

eksperdinõu ja kasutajate tagasisidet. 

1. Komisjoni võib abistada eriotstarbeline 

organ – kasutajate foorum – mis toob 

kokku vahepealsete ja lõppkasutajate 

esindajad, sõltumatud eksperdid, eelkõige 

julgeolekuküsimuste spetsialistid, ning 

asjakohaste riiklike asutuste esindajad, 

eelkõige riiklikud kosmoseagentuurid, et 

anda komisjonile vajalikku tehnilist ja 

teaduslikku eksperdinõu ja kasutajate 

tagasisidet. Muid sidusrühmi võib kutsuda 
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vaatlejateks. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kasutajate foorumit juhib komisjon, 

kes tagab ka foorumi sekretariaadi. 

Kasutajate foorum võtab vastu oma 

töökorra. Euroopa Parlamenti, nõukogu 

ja Copernicuse komiteed teavitatakse täies 

mahus foorumi tegevusest.  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Hiljemalt 30. juuniks 2016 esitatakse 

hindamise vahearuanne, mis peaks 

sisaldama täpset hinnangut võimalike 

ülekulude kohta. 
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 

(COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)) 

Arvamuse koostaja: Elisabetta Gardini 

 

 

LÜHISELGITUS 

Pidev, õigeaegne ja usaldusväärne juurdepääs Maa seireandmetele on väga vajalik selleks, et 

mõista meie planeedi keskkonna ja kliima muutumist ning saada olulist teavet 

loodusõnnetustest või humanitaarkriisidest tulenevate hädaolukordade puhul. Seireandmed on 

kindel alus teadlike otsuste tegemiseks keskkonna, kliima, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas nii riikide kui ka ELi tasandil. Copernicuse programmis, mis on määrusega (EL) 

nr 911/2010 loodud Maa seire Euroopa programmi (GMES) jätkuks, seatakse eesmärgiks teha 

sellised andmed täielikult ja avalikult kättesaadavaks. 

 

Copernicus koosneb keerulistest süsteemidest, mis koguvad Maa seire tehissatelliitide ning 

maal, merel või õhus asuvate seadmete abil andmeid mitmest allikast.  

Saadud andmed töödeldakse ning kasutajatele pakutakse usaldusväärset ja ajakohast teavet 

kuude temaatilisse valdkonda jagunevate teenustena: maismaa seire, atmosfääri seire, 

kliimamuutuste seire, hädaolukordade ohjamine ja julgeolekuküsimused. Neid teenuseid on 

võimalik kasutada mitmesugustel elualadel, nagu keskkonnakaitse, kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohanemine, linnapiirkondade haldamine, piirkondlik ja kohalik 

planeerimine, põllumajandus, metsandus, tervishoid, transport, säästev areng, kodanikukaitse 

ja turism. 

 

Copernicus võimaldab pakkuda ka konkreetse lisaväärtusega avalikke ja ärirakendusi, luua 

kaubandusvõimalusi ja töökohti ning toetada innovatsiooni ja majanduskasvu. Programm on 

arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu käsitleva Euroopa 2020. aasta strateegia 

lahutamatu osa. 

 

Komisjoni määruse ettepanekule eelnes Euroopa Parlamendi resolutsioon, millega lükati 

tagasi ettepanek jätta Copernicuse programmi rahastamine mitmeaastasest finantsraamistikust 

välja. Määruse ettepanek tagab programmi rahastamise aastatel 2014–2020 kulukohustuste 
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maksimummääraga 3786 miljonit eurot. Ettepaneku eesmärk on täpsustada programmi 

eesmärke ja juhtimist, alates komisjoni ülesannetest. 

 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku eesmärke ja sisu ning usub, et see on oluline 

samm pakkumaks Euroopale, Euroopa kodanikele ja ettevõtetele Maa seireandmete täielikust 

ja avalikust kättesaadavusest tulenevaid eeliseid. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on 

parandada määruse ettepaneku mõningaid aspekte ning muuta seda selgemaks ja tõhusamaks 

eelkõige keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni pädevusse kuuluvates 

valdkondades, nagu keskkond, kliima, kodanikukaitse ja Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 

roll. 

 

Täpsustatud on atmosfääri seire ja kliimamuutuste seire teenuste määratlusi ning rõhutatud on 

liikmesriikides juba olemasoleva võimekuse ja olemasolevate andmete kasutamise olulisust, 

et vältida tarbetut dubleerimist, kui see on tehniliselt võimalik ja andmete õigeaegne 

kättesaadavus on tagatud. Lisaks on oluline anda EEA-le Copernicuse programmi in situ-

valdkonnaga seotud koordineerimise roll. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Copernicuse programmi eesmärk on 

pakkuda keskkonna ja julgeoleku 

valdkonnas täpset ja usaldusväärset teavet, 

mis on kohandatud kasutajate vajadustele 

ja toetab liidu muud poliitikat, eelkõige 

seoses siseturu, transpordi, keskkonna, 

energeetika, kodanikukaitse, kolmandate 

riikidega tehtava koostöö ja 

humanitaarabiga. Selles tuginetakse 

Euroopas olemasolevale võimekusele, 

mida täiendatakse ühiselt arendatud uute 

vahenditega. 

(5) Copernicuse programmi eesmärk on 

pakkuda keskkonna, kliimamuutuse ja 

julgeoleku valdkonnas õigeaegselt täpset, 

usaldusväärset ja ajakohastatud teavet, 

mis on kohandatud kasutajate vajadustele 

ja toetab liidu muud poliitikat, eelkõige 

seoses siseturu, transpordi, keskkonna, 

energeetika, kliima, kodanikukaitse, 

kolmandate riikidega tehtava koostöö, 

riskiennetuse ja -juhtimise ning 

humanitaarabiga. Selles tuginetakse 

Euroopas olemasolevale võimekusele, 

mida täiendatakse ühiselt arendatud uute 

vahenditega. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks on tähtis kaasata 

täieõiguslike partneritena piirkondliku 

tasandi pädevad asutused. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatule suutlikkusele seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kodanikukaitse ja julgeoleku 

valdkonnas. Programmis tuleks kasutada 

ka olemasolevaid in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmeid, mida esitavad 

liikmesriigid. Operatiivteenuste osutamine 

sõltub Copernicuse kosmosekomponendi 

toimimisest ja turvalisusest. Teiste 

satelliitide ja kosmoseprügiga 

kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 

Copernicuse kosmosekomponendi kõige 

suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 

programm toetama meetmeid, mis on 

suunatud selliste riskide vähendamisele, 

eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm, loodud programmi11. 

(9) Oma eesmärkide täitmiseks peaks 

Copernicuse programm rajanema liidu 

sõltumatul suutlikkusel seoses 

kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seirega ja osutama operatiivteenuseid 

keskkonna, kliima, kodanikukaitse ja 

julgeoleku valdkonnas. Programmis tuleks 

kasutada ka olemasolevaid in situ 

infrastruktuuri kaudu kogutud 

mõõtmisandmeid ja kaugseire andmeid, 

mida esitavad liikmesriigid. 

Operatiivteenuste osutamine sõltub 

Copernicuse kosmosekomponendi 

toimimisest ja turvalisusest. Teiste 

satelliitide ja kosmoseprügiga 

kokkupõrkamise järjest suurenev risk on 

Copernicuse kosmosekomponendi kõige 

suurem oht. Seetõttu peaks Copernicuse 

programm toetama meetmeid, mis on 

suunatud selliste riskide vähendamisele, 

eelkõige toetama Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsusega [XXX], millega luuakse 

kosmose jälgimise ja seire 

toetusprogramm, loodud programmi11. 

____________ _____________ 
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11ELT L …, …, lk …. 11ELT L …, …, lk …. 

Selgitus 

Teaduslikult tervikliku lähenemisviisi eelduseks on in situ andmete täiendamine kaugseire 

andmetega. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Kõikide Copernicuse programmi 

rakendamisega seotud 

poliitikavaldkondade ja eriti 

andmepoliitika kohta tuleks anda selgel ja 

läbipaistval viisil teavet kõikidele 

sidusrühmadele. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Copernicuse programmi raames 

loodud andmed ja teave tuleks teha 

kasutajatele täielikult, avalikult ja tasuta 

kättesaadavaks, et edendada andmete ja 

teabe kasutamist ja jagamist ning 

tugevdada Euroopas Maa seire turgusid, 

eriti järgmise etapi teenuste sektoris, 

võimaldades seeläbi kasvu ja töökohtade 

loomist. 

(21) Copernicuse programmi raames 

loodud andmed ja teave tuleks teha 

kasutajatele täielikult, hõlpsasti, avalikult 

ja tasuta kättesaadavaks, et edendada 

andmete ja teabe kasutamist ja jagamist 

ning tugevdada Euroopas Maa seire 

turgusid, eriti järgmise etapi teenuste 

sektoris, võimaldades seeläbi kasvu ja 

töökohtade loomist. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) keskkonnakaitse, kodanikukaitse ja 

julgeolekumeetmete toetamine; 

(a) keskkonnakaitse, globaalse 

soojenemise piiramine, kodanikukaitse ja 

julgeolekumeetmete toetamine; 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 

2020” toetamine, aidates saavutada aruka, 

säästva ja kaasava majanduskasvu 

eesmärke; eelkõige aitab see äriliste 

rakenduste edendamise kaudu saavutada 

majanduse stabiilsust ja kasvu. 

(b) majanduskasvu strateegia „Euroopa 

2020” toetamine, aidates saavutada aruka, 

säästva ja kaasava majanduskasvu 

eesmärke; eelkõige aitab see Maa seire 

äriliste rakenduste edendamise kaudu 

saavutada majanduse stabiilsust ja kasvu. 

Selgitus 

Tuleks täpsustada, milliseid ärilisi rakendusi silmas peetakse. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) liikmesriikide, liidu ja selliste 

rahvusvaheliste algatuste nagu Maa 

jälgimise süsteemide süsteemi (GEOSS) 

toetamine ja nendega kooskõlastamine; 

Selgitus 

Arvestades, et on väga oluline kooskõlastada Copernicuse programmi meetmed sarnaste 

ülemaailmsete algatustega, tuleks sellele sõnaselgelt viidata mitte ainult volitustes ja 

põhjendustes, vaid ka artikli tekstis. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b b) sellise konkurentsivõimelise 

Euroopa kosmosetööstuse arengu 

toetamine, mis võimaldaks liidul säilitada 

ülemaailmsel tasandil oma sõltumatust ja 

juhtpositsiooni ning aitaks kaasa uute 

ärivõimaluste ja uuenduslike teenuste 

loomisele. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire alusel saadud algandmed ja teave 

ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud andmed (edaspidi 

„Copernicuse andmed ja teave”) on täpsed 

ja usaldusväärsed, neid esitatakse 

pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 

vastavad Copernicuse kasutajaskondade 

nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 

on täielik, avalik ja tasuta ning selle suhtes 

kohaldatakse käesolevas määruses või selle 

alusel kindlaks määratud tingimusi. 

2. Kosmoseinfrastruktuuri kaudu tehtava 

seire alusel saadud algandmed ja teave 

ning olemasolevad in situ infrastruktuuri 

kaudu kogutud mõõtmisandmed ja 

kaugseire andmed (edaspidi „Copernicuse 

andmed ja teave”) on täpsed ja 

usaldusväärsed, neid esitatakse 

pikaajaliselt ja jätkusuutlikult ning need 

vastavad Copernicuse kasutajaskondade 

nõuetele. Juurdepääs sellistele andmetele 

on täielik, hõlbus, avalik ja tasuta ning 

selle suhtes kohaldatakse käesolevas 

määruses või selle alusel kindlaks 

määratud tingimusi. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 

Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 

mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 

piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 

on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 

valdkondade avaliku teenuse või poliitika 

kindlaksmääramine, rakendamine, 

jõustamine või järelevalve. 

3. Lõike 2 kohaldamisel tähendavad 

Copernicuse kasutajaskonnad kogukondi, 

mis hõlmavad Euroopa riiklikke, 

piirkondlikke või kohalikke asutusi, kellele 

on delegeeritud artikli 4 lõikes 1 nimetatud 

valdkondade avaliku teenuse või poliitika 

kindlaksmääramine, rakendamine, 

jõustamine, delegeerimine või järelevalve. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab 

teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 

tasandil ja atmosfääri keemilise koostise 

kohta ülemaailmsel tasandil. Sellega 

antakse eelkõige teavet õhukvaliteedi seire 

süsteemide tarbeks nii kohalikul kui ka 

riiklikul tasandil ning see peaks aitama 

kaasa atmosfääri keemia kliimamõjurite 

seirele; 

(a) atmosfääri seire teenuse kaudu saab 

teavet õhu kvaliteedi kohta Euroopa 

tasandil ja atmosfääri keemilise koostise, 

sealhulgas stratosfääri osoonikihi 

hõrenemise kohta ülemaailmsel tasandil. 

Sellega antakse eelkõige teavet 

õhukvaliteedi seire süsteemide tarbeks nii 

kohalikul kui ka riiklikul tasandil ning see 

peaks aitama kaasa atmosfääri keemia ja 

Maa süsteemide dünaamika seirele; 

Selgitus 

Stratosfääri osoonikihi hõrenemine on atmosfääri keemia oluline element, mis tuleb eraldi 

välja tuua. Lisaks peaks atmosfääri seire teaduslikust vaatepunktist puudutama kogu Maa 

süsteemide dünaamikat, kusjuures kliimamõjurid on selle oluline, kuid mitte ainuke osa. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 

teavet kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise ja nende leevendamise 

(d) kliimamuutuste seire teenusega antakse 

teavet kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise ja nende leevendamise 
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toetamiseks vajaliku teadmistebaasi 

suurendamiseks. See aitab eelkõige kaasa 

olulisemate kliimamõjurite andmete, 

kliimaanalüüside ja projektsioonide 

esitamisele liidu mitmesuguste sektorite ja 

ühiskonnale oluliste valdkondade 

kohanemis- ja leevendamisstrateegiate 

seisukohast asjakohaste aja- ja 

ruumiskaalade alusel; 

toetamiseks. See aitab eelkõige kaasa 

olulisemate kliimamõjurite andmete, 

kliimaanalüüside ja prognoosimudelite 

esitamisele liidu mitmesuguste sektorite ja 

ühiskonnale oluliste valdkondade 

kohanemis- ja leevendamisstrateegiate 

seisukohast asjakohaste aja- ja 

ruumiskaalade alusel; 

Selgitus 

Copernicuse kliimaseireteenus peaks aitama kaasa ka teaduslikel mudelitel põhinevate 

prognooside koostamisele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Teenuseid tuleb osutada kulutõhusalt ja 

detsentraliseeritult, kui see on 

asjakohane, et täiendada liidu tasandil 

liikmesriikide olemasolevaid andmeid ja 

võimekust. Olemasolevaid allikaid 

dubleerivate uute andmete hankimist 

tuleb vältida, välja arvatud juhul, kui 

olemasolevate või ajakohastatavate 

andmekogumite kasutamine ei ole 

tehniliselt võimalik või kulutõhus või ei 

ole nad õigel ajal kättesaadavad; 

Selgitus 

Olemasoleva võimekuse ja olemasolevate andmete kasutamine ja seega tarbetu dubleerimise 

vältimine võib muu hulgas muuta programmi kulutõhusamaks. Samas tuleks tagada võimalus 

koguda andmeid tsentraliseeritult, kui see on tehniliselt vajalik või kui olemasolevad andmed 

ei ole õigel ajal kättesaadavad või ajakohastatavad. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Arendustegevus koosneb 

operatiivteenuste kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 

nende arendamisest ja kohandamisest ning 

tegevusriskide vältimisest või 

leevendamisest. 

2. Teadus-, arendus- ja 

innovatsioonitegevus koosneb 

operatiivteenuste kvaliteedi ja 

tulemuslikkuse parandamisest, sealhulgas 

nende arendamisest ja kohandamisest ning 

tegevusriskide vältimisest või 

leevendamisest. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, millega 

edendatakse operatiivteenuste kasutamist 

kasutajate seas ja järgmise etapi rakenduste 

kasutamist, samuti teabe edastamise ja 

levitamise meetmetest. 

3. Tugiteenus koosneb meetmetest, millega 

edendatakse operatiivteenuste kasutamist 

kasutajate seas ja järgmise etapi rakenduste 

kasutamist, samuti teabe edastamise ja 

levitamise meetmetest ning stiimulitest 

kaasaegsete rakenduste arendamiseks 

ning sellega suurendatakse teadlikkust 

Copernicuse võimalustest, mis aitavad 

tegeleda ühiskondlike ja ülemaailmsete 

probleemidega. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon teeb koostööd 

liikmesriikidega, et parandada omavahel 

andmete ja teabe vahetamist ja suurendada 

Copernicuse programmiga kättesaadavaks 

tehtud andmete ja teabe mahtu. 

1. Komisjon teeb koostööd pädevate 

asutustega piirkondlikul ja riiklikul 

tasandil, et parandada omavahel andmete 

ja teabe vahetamist ja suurendada 

Copernicuse programmiga kättesaadavaks 

tehtud andmete ja teabe mahtu. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kandidaatriigid, samuti võimalikud 

kandidaatriigid, kooskõlas asjakohaste 

raamlepingute või assotsieerimislepingu 

protokolliga, milles kehtestatakse selliste 

riikide liidu programmides osalemise 

üldpõhimõtted ja tingimused; 

(b) kandidaatriigid, samuti võimalikud 

kandidaatriigid, kooskõlas asjakohaste 

raamlepingute või 

assotsieerimislepingutega, milles 

kehtestatakse selliste riikide liidu 

programmides osalemise üldpõhimõtted ja 

tingimused; 

Selgitus 

Eriprotokollide olemasolu nõude tõttu ei ole saanud GMES-programmi esimeses etapis 

osaleda Euroopa Keskkonnaametiga koostööd tegevad riigid, näiteks Lääne-Balkani riigid. 

Seda viga ei tohiks uues Copernicuse etapis korrata. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon tagab läbipaistva ja 

korrapärase kasutajate kaasamise ning 

nendega konsulteerimise, mis võimaldab 

kindlaks teha kasutajate nõuded liidu ja 

riikide tasandil. 

5. Komisjon tagab läbipaistva ja 

korrapärase kasutajate kaasamise ning 

nendega konsulteerimise, mis võimaldab 

kindlaks teha kasutajate nõuded igal 

tasandil. 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon tagab piisava teadlikkuse 

Copernicuse programmist liidu, riiklikul, 

piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 

osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt 

või täielikult pädevale liidu asutusele, kui 

see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 

eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 

põhjendatud. Sellised asutused võivad olla: 

1. Komisjon võib delegeerida artiklis 4 

osutatud rakendamisülesanded kas osaliselt 

või täielikult pädevale liidu asutusele, 

lähtudes selle pädevusvaldkondadest, kui 

see on tegevuse eripära ja liidu asutuse 

eriteadmiste tõttu nõuetekohaselt 

põhjendatud. Sellised asutused võivad olla: 

 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) Euroopa GNSSi Agentuur (GSA). 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib delegeerida artiklis 6 

kirjeldatud in situ komponendi tegevuse 

kas osaliselt või täielikult artiklis 4 

kirjeldatud teenuste osutajatele. 

6. Komisjon võib delegeerida artiklis 6 

kirjeldatud muu kui 

kosmosekomponendiga seotud tegevuse 

kas osaliselt või täielikult artiklis 4 

kirjeldatud teenuste osutajatele ja eelkõige 

Euroopa Keskkonnaametile (EEA), kui 

on vajalik üldine koordineerimine. 
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Selgitus 

On oluline täpsustada, et Euroopa Keskkonnaamet võib täita ja peab täitma Copernicuse 

programmi muu kui kosmosekomponendiga seotud üldise koordineerimise hädavajalikku 

ülesannet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Copernicuse andmed ja teave tehakse 

kättesaadavaks täielikult, avalikult ja 

tasuta, kohaldades järgmisi piiranguid: 

Copernicuse andmed ja teave tehakse 

kättesaadavaks täielikult, hõlpsasti, 

avalikult ja tasuta, kohaldades järgmisi 

piiranguid: 
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