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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kosmosesektori arengut on 
traditsiooniliselt seostatud julgeolekuga. 
Paljudel juhtudel on kosmosesektoris 
kasutatavad seadmed, komponendid ja 
vahendid kahesuguse kasutusega kaubad. 
Seepärast tuleks ära kasutada võimalusi, 
mida kosmos pakub liidu ja liikmesriikide 
julgeoleku aspektist.

(2) Kosmosesektori arengut on 
traditsiooniliselt seostatud julgeolekuga. 
Paljudel juhtudel on kosmosesektoris 
kasutatavad seadmed, komponendid ja 
vahendid kahesuguse kasutusega kaubad. 
Seepärast tuleks ära kasutada võimalusi, 
mida kosmos pakub liidu ja liikmesriikide 
julgeoleku ja sõltumatuse aspektist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kosmosesektoril on tänapäeval 
väga suur tähtsus arvukates liidu ja 
liikmesriikide poliitikavaldkondades, 
näiteks keskkond, kliimamuutused, 
põllumajandus ja maaelu areng, 
kodanikukaitse ning ennetus, ohutus ja 
julgeolek ning digitaalmajandus. Välja 
tuleb selgitada täiendavad võimalikud 
rakendused, sealhulgas kliimamuutuste 
valdkonnas kasutatavad 
kosmoselahendused, ja nende nimel tuleb 
aktiivset tööd teha.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(3) Liit on alates 1990. aastate lõpust 
töötanud välja oma kosmosealgatusi ja -
programme: kõigepealt Euroopa 
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 
(EGNOS) ning seejärel Galileo ja 
Copernicus, mis vastavad liidu kodanike 
vajadustele ja avaliku poliitika nõuetele. 
Lisaks nende algatuste jätkumise 
tagamisele tuleb neid ka täiustada, et need 
oleksid kooskõlas uue tehnoloogia 
arenguga ning digi- ja IKT-valdkonna 
muudatustega, vastaksid kasutajate uutele 
vajadustele ning võtaksid arvesse poliitilisi 
prioriteete, nagu kliimamuutused –
sealhulgas Arktikas toimuvate muutuste 
jälgimine – , julgeolek ja kaitse.

(3) Liit on alates 1990. aastate lõpust 
töötanud välja oma kosmosealgatusi ja -
programme: kõigepealt Euroopa 
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem 
(EGNOS) ning seejärel Galileo ja 
Copernicus, mis vastavad liidu kodanike 
vajadustele ja avaliku poliitika nõuetele. 
Lisaks nende algatuste jätkumise 
tagamisele tuleb neid ka täiustada, et need 
oleksid kooskõlas uue tehnoloogia 
arenguga ning digi- ja IKT-valdkonna 
muudatustega, vastaksid kasutajate uutele 
vajadustele ning võtaksid arvesse poliitilisi 
prioriteete, nagu kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohanemine –
sealhulgas Arktikas toimuvate muutuste 
jälgimine – , julgeolek ja kaitse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon peaks koos liikmesriikide 
ja kõrge esindajaga edendama 
vastutustundlikku käitumist kosmoses ja 
avakosmoses ning uurima võimalusi 
ühineda asjaomaste ÜRO 
konventsioonidega.

(7) Komisjon peaks koos liikmesriikide 
ja kõrge esindajaga edendama 
vastutustundlikku käitumist kosmoses ja 
avakosmoses, pidades eelkõige silmas 
kosmosejäätmete koguse suurenemist,
ning uurima võimalusi ühineda asjaomaste 
ÜRO konventsioonidega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Arvestades, kui oluline on tegeleda 
kliimamuutusega kooskõlas liidu 
kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet
ja ÜRO säästva arengu eesmärke, aitab 
programm tegeleda kliimaeesmärkide 
kaasamisega ja saavutada üldist eesmärki 
eraldada 25 % liidu eelarvekulutustest 
kliimaeesmärkide täitmiseks. Asjaomased 

(13) Arvestades, kui oluline on tegeleda 
kliimamuutusega kooskõlas liidu 
kliimaeesmärkidega ja kohustustega olla
Pariisi kokkuleppe ja ÜRO säästva arengu 
eesmärkide rakendamisel esirinnas, aitab 
programm tegeleda kliimaeesmärkide 
kaasamisega ja saavutada üldist eesmärki 
eraldada 30 % liidu eelarvekulutustest 
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meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus ja 
neid hinnatakse uuesti asjaomase 
hindamise ja ülevaatamise käigus.

kliimaeesmärkide täitmiseks ning ühtlasi 
võtta säästva arengu eesmärke arvesse 
kõigis liidu poliitikavaldkondades. 
Asjaomased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ja neid hinnatakse 
uuesti asjaomase hindamise ja 
ülevaatamise käigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Copernicus peaks tagama sõltumatu 
juurdepääsu keskkonnaalastele teadmistele 
ning Maa seire ja geoteabeteenuste 
seisukohast määrava tähtsusega 
tehnoloogiale, võimaldades seega liidul 
teha sõltumatult otsuseid ja võtta meetmeid 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, 
kodanikukaitse, julgeolek ja 
digitaalmajandus.

(47) Copernicus peaks tagama sõltumatu 
juurdepääsu keskkonnaalastele teadmistele 
ning Maa seire ja geoteabeteenuste 
seisukohast määrava tähtsusega 
tehnoloogiale, võimaldades seega liidul 
teha sõltumatult otsuseid ja võtta meetmeid 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, bioloogiline 
mitmekesisus, maakasutus, pinnase 
kaitsmine, ookeanide hea seisund, 
kodanikukaitse ja ennetustegevus, 
julgeolek ja digitaalmajandus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Copernicuse kliimamuutustega 
seotud teenuste kasutajate arv aina 
kasvab ja aastatel 2015–2016 see 
kahekordistus. Niisugused teenused tuleb 
muuta täielikult toimivateks, et 
suurendada selliste andmete 
kättesaadavust, mis on vajalikud 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise meetmete võtmiseks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62 a) Kosmoselaevade ja nende 
komponentide maalt kosmosesse 
toimetamisega kaasnevad 
märkimisväärsed tegevuskulud ja 
keskkonnamõjud. Kosmosesse 
lennutamiste arvu ja seega ka 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 
tuleks konstrueerida kosmoses korduvalt 
kasutatavad kosmoselaevad. Lisaks tuleks 
seada pikemaajaline eesmärk toota 
kosmoses sealsete ressursside arvel 
kestlikku energiat, näiteks toota 
kosmoselaevade tankimiseks vesinikku.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema liidu ja liikmesriikide koostööl 
ning nii olemasolevate kui ka tulevaste 
riiklike eksperditeadmiste ja vara, 
sealhulgas Euroopa Kosmoseagentuuri 
kaudu ja liidu poolt välja töötatud 
eksperditeadmiste ja vara kasutamisel. 
Peaks olema võimalik anda rahalist toetust 
uute SST sensorite väljaarendamiseks. 
Võttes arvesse SST tundlikku iseloomu,
peaksid riikide sensorid ja nende 
käitamine, hooldus ja uuendamine ning 
SST teenuste osutamiseks vajalike andmete 
töötlemine jääma osalevate liikmesriikide 
kontrolli alla.

(64) SST teenuste osutamine peaks 
põhinema liidu ja liikmesriikide koostööl 
ning nii olemasolevate kui ka tulevaste 
riiklike ja ESA eksperditeadmiste ja vara, 
sealhulgas Euroopa Kosmoseagentuuri 
kaudu ja liidu poolt välja töötatud 
eksperditeadmiste ja vara kasutamisel. 
Peaks olema võimalik anda rahalist toetust 
uute SST sensorite väljaarendamiseks. SST 
tundlikku iseloomu arvestades peaksid 
riikide ja ESA sensorid ja nende käitamine, 
hooldus ja uuendamine ning SST teenuste 
osutamiseks vajalike andmete töötlemine 
jääma liikmesriikide kontrolli alla.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Lisaks peaks SST täiendama 
olemasolevaid leevendusmeetmeid, nagu 
avakosmose rahumeelse kasutamise 
komitee suunised kosmosejäätmete 
vähendamise kohta ja suunised 
avakosmosetegevuse pikaajalise 
jätkusuutlikkuse kohta või muud algatused, 
millega tagada avakosmosetegevuse 
ohutus, julgeolek ja jätkusuutlikkus. 
Kokkupõrkeohu vähendamiseks püüab 
SST saavutada koostoimet ka algatustega, 
mis käsitlevad kosmosejäätmete aktiivse 
kõrvaldamise ja passiveerimise meetmeid. 
SST peaks aitama tagada avakosmose 
rahumeelse uurimise ja kasutamise. 
Kosmosetegevuse suurendamine võib 
mõjutada kosmoseliikluse korraldamise 
valdkonna rahvusvahelisi algatusi. Liit 
peaks sellist arengut jälgima ja võib seda 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõttega seoses arvesse võtta.

(67) Lisaks peaks SST täiendama 
olemasolevaid leevendusmeetmeid, nagu 
avakosmose rahumeelse kasutamise 
komitee suunised kosmosejäätmete 
vähendamise kohta ja suunised 
avakosmosetegevuse pikaajalise 
jätkusuutlikkuse kohta või muud algatused, 
millega tagada avakosmosetegevuse 
ohutus, julgeolek ja jätkusuutlikkus. 
Kokkupõrkeohu vähendamiseks püüab 
SST saavutada koostoimet ka algatustega, 
mis käsitlevad kosmosejäätmete aktiivse 
kõrvaldamise ja passiveerimise meetmeid, 
tehes seda ka samade jäätmete aktiivseks 
kõrvaldamiseks tehnoloogiliste vahendite 
väljatöötamise abil. SST peaks aitama 
tagada avakosmose rahumeelse uurimise ja 
kasutamise. Kosmosetegevuse 
suurendamine võib mõjutada 
kosmoseliikluse korraldamise valdkonna 
rahvusvahelisi algatusi. Liit peaks sellist 
arengut jälgima ja võib seda praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõttega seoses arvesse võtta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Äärmuslikud ja mastaapsed 
kosmoseilmastiku nähtused võivad 
ohustada kodanikke ja häirida 
kosmosepõhise ja maapealse 
infrastruktuuriga seotud toiminguid. 
Seepärast tuleks programmi raames luua 
kosmoseilmastikuga seotud funktsioon, 
mille eesmärk on hinnata 
kosmoseilmastiku riske ja nendest 
tulenevaid kasutajate vajadusi, suurendada 
teadlikkust kosmoseilmastiku riskidest, 

(70) Äärmuslikud ja mastaapsed 
kosmoseilmastiku nähtused võivad 
ohustada kodanikke ja häirida 
kosmosepõhise ja maapealse 
infrastruktuuriga seotud toiminguid. 
Seepärast tuleks programmi raames luua 
kosmoseilmastikuga seotud funktsioon, 
mille eesmärk on hinnata 
kosmoseilmastiku riske ja nendest 
tulenevaid kasutajate vajadusi, suurendada 
teadlikkust kosmoseilmastiku riskidest, 
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tagada kasutajakesksete kosmoseilmastiku 
teenuste osutamine ning täiustada 
liikmesriikide suutlikkust 
kosmoseilmastiku teenuseid pakkuda. 
Komisjon peaks esmatähtsaks pidama 
sektoreid, millega seoses osutatakse 
kosmoseilmastiku teenuseid, võttes arvesse 
kasutajate vajadusi, riske ja tehnoloogilist 
valmidust. Pikemas perspektiivis võib 
käsitleda ka muude sektorite vajadusi. 
Teenuste osutamine liidu tasandil vastavalt 
kasutajate vajadustele eeldab sihipärast, 
koordineeritud ja pidevat teadus- ja 
arendustegevust, et toetada 
kosmoseilmastiku teenuste arendamist. 
Kosmoseilmastiku teenuste osutamine 
peaks põhinema olemasoleval riiklikul ja 
liidu suutlikkusel ning võimaldama 
liikmesriikide laiaulatuslikku osalemist ja 
erasektori kaasamist.

tagada kasutajakesksete kosmoseilmastiku 
teenuste osutamine ning täiustada 
liikmesriikide suutlikkust 
kosmoseilmastiku teenuseid pakkuda. 
Komisjon peaks esmatähtsaks pidama 
sektoreid, millega seoses osutatakse 
kosmoseilmastiku teenuseid, võttes arvesse 
kasutajate vajadusi, riske ja tehnoloogilist 
valmidust. Pikemas perspektiivis võib 
käsitleda ka muude sektorite vajadusi. 
Teenuste osutamine liidu tasandil vastavalt 
kasutajate vajadustele eeldab sihipärast, 
koordineeritud ja pidevat teadus- ja 
arendustegevust, et toetada 
kosmoseilmastiku teenuste arendamist. 
Kosmoseilmastiku teenuste osutamine 
peaks põhinema olemasoleval riiklikul, 
ESA ja liidu suutlikkusel ning võimaldama 
liikmesriikide laiaulatuslikku osalemist ja 
erasektori kaasamist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni valges raamatus 
Euroopa tuleviku kohta25, ELi 27 
liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide 
esitatud Rooma deklaratsioonis26 ja mitmes 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis on 
meenutatud, et EL peab võtma 
juhtpositsiooni, et tagada ohutu, turvaline 
ja vastupidav Euroopa, kes suudab toime 
tulla selliste probleemidega nagu 
piirkondlikud konfliktid, terrorism, 
küberohud ja kasvav rändesurve. Turvaline 
ja tagatud juurdepääs satelliitsidele on 
julgeoleku valdkonnas tegutsejate jaoks 
vältimatu töövahend ning tähtsaimate 
julgeolekuressursside koondamine ja 
jagamine liidu tasandil tugevdab liitu, kes 
kaitseb oma kodanikke.

(71) Komisjoni valges raamatus 
Euroopa tuleviku kohta25, ELi 27 
liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide 
esitatud Rooma deklaratsioonis26 ja mitmes 
Euroopa Parlamendi resolutsioonis on 
meenutatud, et liit peab võtma 
juhtpositsiooni, et tagada ohutu, turvaline 
ja vastupidav Euroopa, kes suudab aidata 
toime tulla selliste probleemidega nagu
kliimamuutused, piirkondlikud konfliktid, 
terrorism, küberohud ja kasvav rändesurve. 
Turvaline ja tagatud juurdepääs 
satelliitsidele on julgeoleku valdkonnas 
tegutsejate jaoks vältimatu töövahend ning 
tähtsaimate julgeolekuressursside 
koondamine ja jagamine liidu tasandil 
tugevdab liitu, kes kaitseb oma kodanikke.

_________________ _________________

25https://ec.europa.eu/commission/sites/bet 25https://ec.europa.eu/commission/sites/bet



AD\1166727ET.docx 9/17 PE629.519v01-00

ET

a-
political/files/valge_raamat_euroopa_tulevi
ku_kohta_et.pdf

a-
political/files/valge_raamat_euroopa_tulevi
ku_kohta_et.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kosmoseilmastiku nähtused“ –
Päikese ja Maa vahel kosmosekeskkonnas 
esinevad looduslikud muutused, sealhulgas 
Päikese loited, päikeseosakesed, 
päikesetuul ja päikesepurse, mis võivad 
kaasa tuua Maad mõjutavaid päikesetorme 
(magnettormid, kiirgustormid ja ionosfääri 
häired);

(2) „kosmoseilmastiku nähtused“ –
Päikese ja Maa vahel kosmosekeskkonnas 
esinevad looduslikud muutused, sealhulgas 
Päikese loited, päikeseosakesed, 
päikesetuul ja päikesepurse, mis võivad 
kaasa tuua Maad või kosmosepõhist 
infrastruktuuri mõjutavaid päikesetorme 
(magnettormid, kiirgustormid ja ionosfääri 
häired);

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) võimalikud kandidaadid on 
tulevikus selget Euroopa Liiduga liitumise 
perspektiivi omavad riigid või üksused, 
kellele ei ole veel antud kandidaatriigi 
staatust;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks hõlmab programm meetmeid, mille 
eesmärk on tagada programmi 

Lisaks hõlmab programm meetmeid, mille 
eesmärk on tagada programmi 
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rakendamiseks tõhus juurdepääs kosmosele 
ja edendada innovatiivset kosmosesektorit.

rakendamiseks tõhus juurdepääs kosmosele 
ja edendada innovatiivset ja 
konkurentsivõimelist kosmosesektorit.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Copernicus: pakkuda pikas 
perspektiivis edastatavaid täpseid ja
usaldusväärseid andmeid ja teavet Maa 
jälgimise kohta ning toetada liidu ja 
liikmesriikide poliitika rakendamist ja 
jälgimist sellistes valdkondades nagu 
keskkond, kliimamuutused, põllumajandus 
ja maaelu areng, kodanikukaitse, ohutus ja 
julgeolek ning digitaalmajandus;

(b) Copernicus: pakkuda pikas 
perspektiivis edastatavaid täpseid, 
usaldusväärseid ja kasutajakeskseid
andmeid ja teavet Maa jälgimise kohta 
ning toetada liidu ja liikmesriikide poliitika 
rakendamist ja jälgimist sellistes 
valdkondades nagu keskkond, 
kliimamuutused, põllumajandus ja maaelu 
areng, humanitaarabi, kodanikukaitse, 
ohutus ja julgeolek ning digitaalmajandus;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine (SSA): suurendada SST 
suutlikkust jälgida, seirata ja tuvastada 
kosmose-tehisobjekte, vaadelda 
kosmoseilmastikku ning anda ülevaade 
liidu Maa-lähedaste objektidega seotud 
suutlikkusest ja luua asjaomaseid 
võrgustikke;

(c) kosmose olukorrast ülevaate 
saamine (SSA): suurendada SST 
suutlikkust jälgida, seirata ja tuvastada 
kosmose-tehisobjekte, vaadelda 
kosmoseilmastikku, anda ülevaade liidu 
Maa-lähedaste objektidega seotud 
suutlikkusest ja luua asjaomaseid 
võrgustikke ning võtta kasutusele 
lahendusi, mis soodustavad Maa orbiidi 
puhastamist;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kosmosele autonoomse, turvalise ja 
kulutõhusa juurdepääsuga seotud teenuste 
arendamist;

(b) kosmosele autonoomse, töökindla
ja kulutõhusa juurdepääsuga seotud 
teenuste, sealhulgas kosmoses 
kättesaadavatel ressurssidel põhineva 
alternatiivse energiatootmise, uute 
lennutustehnoloogiate ja innovaatiliste 
süsteemide või teenuste arendamist, võttes 
arvesse liidu ja selle liikmesriikide artiklis 
25 osutatud olulisi julgeolekuhuve;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) haridus- ja koolitustegevust; (e) haridus- ja koolitustegevust, muu 
hulgas üliõpilastele, äsja kõrgkooli 
lõpetanutele ning noortele spetsialistidele 
ja ettevõtjatele suunatud praktika kaudu;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) programmi komponentide 
pakutavate teenuste kasutajate vajaduste ja 
nende teenustega seotud teaduse ja 
tehnoloogia arengu süsteemne 
arvessevõtmine;

(d) programmi komponentide 
pakutavate teenuste kasutajate vajaduste ja 
nende teenustega seotud teaduse ja 
tehnoloogia arengu süsteemne 
arvessevõtmine, muu hulgas 
konsulteerides artikli 48 lõikes 1 osutatud 
Copernicuse kasutajate foorumiga;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



PE629.519v01-00 12/17 AD\1166727ET.docx

ET

Copernicuse programmi koordineerimisel 
ja haldamisel abistab Euroopa Komisjoni 
Copernicuse komitee, mis koosneb 
liikmesriikide esindajatest ja Copernicuse 
kasutajate foorumist. Copernicuse 
kasutajate foorum on Copernicuse 
komitee töörühm, kus töötavad riikide 
kasutajaskonnad. Copernicuse kasutajate 
foorumil on tähtis roll Copernicuse 
arengu kohta teabe kogumisel ja selle 
levitamisel kasutajate hulgas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 Artikkel 50

Copernicuse teenused Copernicuse teenused

Copernicus sisaldab meetmeid, millega 
toetatakse järgmisi teenuseid:

Copernicus sisaldab meetmeid, millega 
toetatakse järgmisi teenuseid:

(a) keskkonnaseire, aruandlus ja nõuete 
täitmise tagamise teenused, mille hulka 
kuuluvad:

(a) keskkonnaseire, aruandlus ja nõuete 
täitmise tagamise teenused, mille hulka 
kuuluvad:

– atmosfääri seire, et anda teavet õhu 
kvaliteedi ja atmosfääri keemilise koostise 
kohta;

– atmosfääri seire, et anda teavet õhu 
kvaliteedi ja atmosfääri keemilise koostise 
kohta;

– merekeskkonna seire, et anda teavet 
mere- ja rannikuökosüsteemide seisundi ja 
dünaamika ning nende ressursside kohta;

– merekeskkonna seire, erilise 
tähelepanuga plasti- ja 
mikroplastireostuse kaardistamisele, et 
anda teavet mere- ja rannikuökosüsteemide 
seisundi ja dünaamika ning nende 
ressursside kohta;

– maismaaseire, et anda teavet 
maakatte, -kasutuse ja maakasutuse 
muutuste, linnapiirkondade, maismaavee 
koguse ja kvaliteedi, metsade, 
põllumajandusressursside ja muude 
loodusvarade, bioloogilise mitmekesisuse 
ja krüosfääri kohta;

– maismaaseire, et anda teavet 
maakatte, -kasutuse ja maakasutuse 
muutuste, mulla kvaliteedi, kõrbestumise, 
linnapiirkondade, maismaavee varude 
koguse ja kvaliteedi, metsade ja 
metsaraadamise, põllumajandusressursside 
ja muude loodusvarade, bioloogilise 
mitmekesisuse ja krüosfääri kohta;

– kliimamuutuste seire, et anda teavet 
inimtekkelise CO2-heite ja muu 
kasvuhoonegaaside heite, oluliste 

– kliimamuutuste seire, et anda teavet 
inimtekkelise CO2-heite ja muu 
kasvuhoonegaaside heite, oluliste 
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kliimamõjurite, kliima järelanalüüside, 
sesoonsete prognooside, kliimaprognooside 
ning põhjuse ja tagajärje seoste kohta ning 
näitajad kohta asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel;

kliimamõjurite, kliima järelanalüüside, 
sesoonsete prognooside, kliimaprognooside 
ning põhjuse ja tagajärje seoste kohta ning 
näitajad kohta asjakohaste aja- ja 
ruumiskaalade alusel;

– UNESCO loodus- ja 
kultuuripärandi jälgimine;

(b) hädaolukordade ohjamise teenus, et 
anda teavet liidus asutatud ametiasutustele, 
kes tegelevad kodanikukaitsega ning 
toetavad kodanikukaitse ja 
hädaolukordadele reageerimise 
operatsioone (parandades varajase 
hoiatamise meetmeid ja kriisile 
reageerimise suutlikkust), ning ennetus- ja 
valmisolekumeetmed (riski- ja 
taastamisanalüüsid) eri liiki katastroofide 
korral;

(b) hädaolukordade ohjamise teenus, et 
anda teavet hädaolukordadele 
reageerimise koordineerimiskeskusele ja
liidus asuvatele ametiasutustele, kes 
tegelevad kodanikukaitsega ning toetavad 
üleeuroopalisi ja riiklikke kodanikukaitse 
ja hädaolukordadele reageerimise 
operatsioone (parandades eeskätt varajase 
hoiatamise meetmeid ja kriisile 
reageerimise suutlikkust), ning ennetus- ja 
valmisolekumeetmed (riski- ja 
taastamisanalüüsid) mis tahes liiki 
katastroofide korral;

(c) julgeolekuteenus, et toetada liidu 
välispiiri seiret, mereseiret ja liidu 
välistegevust vastusena liidu ees seisvatele 
julgeolekuprobleemidele ning ühise välis-
ja julgeolekupoliitika eesmärke ja 
meetmeid.

(c) julgeolekuteenus, et toetada liidu 
välispiiri seiret, mereseiret ja liidu 
välistegevust vastusena liidu ees seisvatele 
julgeolekuprobleemidele ning ühise välis-
ja julgeolekupoliitika eesmärke ja 
meetmeid.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab iga aasta 15. novembriks 
vastu ameti järgmise aasta tööprogrammi, 
olles sellesse muudatusi tegemata lisanud 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu poolt 
artikli 80 punkti b kohaselt koostatud osa ja 
saanud komisjoni arvamuse;

(a) võtab iga aasta 15. novembriks 
vastu ameti järgmise aasta tööprogrammi, 
olles sellesse muudatusi tegemata lisanud 
turvalisuse akrediteerimise nõukogu poolt 
artikli 80 punkti b kohaselt koostatud osa ja 
saanud komisjoni arvamuse ning olles 
nimetatud tööprogrammi osas 
konsulteerinud Euroopa Parlamendiga;

Muudatusettepanek 24
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmed, 
tegevdirektor ja riiklikud eksperdid ja 
vaatlejad esitavad kohustuste ja huvide 
deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et 
neil ei ole või on otseseid või kaudseid 
huvisid, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks. Nimetatud 
deklaratsioonid peavad olema täpsed ja 
täielikud. Need esitatakse kirjalikult 
ametisse astumisel ja neid uuendatakse igal 
aastal. Neid deklaratsioone ajakohastatakse 
vajaduse korral, eelkõige juhul, kui 
asjaomase isiku isiklikus olukorras 
toimuvad asjakohased muutused.

1. Haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmed, 
tegevdirektor ja riiklikud eksperdid ja 
vaatlejad esitavad kohustuste ja huvide 
deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et 
neil ei ole või on otseseid või kaudseid 
huvisid, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks. Nimetatud 
deklaratsioonid peavad olema täpsed ja 
täielikud. Need esitatakse kirjalikult 
ametisse astumisel ja neid uuendatakse igal 
aastal. Neid deklaratsioone ajakohastatakse 
vajaduse korral, eelkõige juhul, kui 
asjaomase isiku isiklikus olukorras 
toimuvad asjakohased muutused. Nii 
kohustuste kui ka huvide deklaratsioonid 
tehakse üldsusele internetis kergesti 
kättesaadavaks.

Selgitus

Suurem läbipaistvus suurendab üldsuse usaldust asjaomase töö vastu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmed, 
tegevdirektor, riiklikud eksperdid ja 
vaatlejad ning ajutistes töörühmades 
osalevad väliseksperdid deklareerivad 
täpselt ja täielikult enne iga koosolekut, 
kus nad osalevad, et neil ei ole või on 
huvisid, mida saab pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks päevakorra 
punktide osas, ning nad hoiduvad selliste 
punktide üle arutamisest ja hääletamisest.

2. Haldusnõukogu ja turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu liikmed, 
tegevdirektor, riiklikud eksperdid ja 
vaatlejad ning ajutistes töörühmades 
osalevad väliseksperdid deklareerivad 
täpselt ja täielikult enne iga koosolekut, 
kus nad osalevad, et neil ei ole või on 
huvisid, mida saab pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks päevakorra 
punktide osas, ning nad hoiduvad selliste 
punktide üle arutamisest ja hääletamisest. 
Päevakorrapunktidega seonduvad huvide 
deklaratsioonid tehakse üldsusele 
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internetis kergesti kättesaadavaks.

Selgitus

Suurem läbipaistvus suurendab üldsuse usaldust asjaomase töö vastu.
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