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Изменение 1
Carl Schlyter

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че космическата политика 
на ЕС не бива да насърчава 
милитаризирането на космическото 
пространство; във връзка с това 
счита, че всяко ползване на „Галилео“ 
или ГМОСС за военни цели трябва да 
се финансира от военните бюджети 
на държавите-членки и в никакъв 
случай от бюджета на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Jiří Maštálka
от името на групата GUE/NGL

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на 
космическите програми „Галилео“ и 
EGNOS, които са изключително важни 
за оптимизирането на космическата 
политика в областта на транспорта в 
услуга на гражданите; призовава бързо 
да се даде ход на тези програми с цел 
хармонизиране на единния европейски 
пазар;

2. подчертава значението на 
космическите програми „Галилео“ и 
EGNOS, които са изключително важни 
за оптимизирането на космическата 
политика в услуга на гражданите;
призовава бързо да се даде ход на тези 
програми;

Or. en

Изменение 3
Rolandas Paksas
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на 
космическите програми „Галилео“ и 
EGNOS, които са изключително важни 
за оптимизирането на космическата 
политика в областта на транспорта в 
услуга на гражданите; призовава бързо 
да се даде ход на тези програми с цел
хармонизиране на единния европейски 
пазар;

2. подчертава значението на 
космическите програми „Галилео“ и 
EGNOS, които са изключително важни 
за оптимизирането на космическата 
политика в областта на транспорта в 
услуга на гражданите; призовава бързо 
да се даде ход на тези програми, които 
допринасят директно за 
конкурентоспособността и 
иновациите, отварят 
институционалния пазар за 
индустрията в областта на високите 
технологии и същевременно 
насърчават създаването на 
европейски пазар на услуги за 
потребителите и хармонизиране на 
единния европейски пазар;

Or. lt

Изменение 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на 
точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята,
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и извличане на точни 
и полезни данни за наблюдението на 
околната среда и подпомагането на 
сформирането на политиките в 
областта на околната среда, както и 
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светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
срещу изменението на климата на 
глобално равнище;

за участниците в действия за 
гражданска защита вследствие на 
земетресения, цунами или екологични 
катастрофи; отбелязва, че в светлината 
на целите на „Европа 2020“ ГМОСС е 
съществен ресурс в борбата срещу 
изменението на климата на глобално 
равнище;

Or. en

Изменение 5
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на
точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
срещу изменението на климата на 
глобално равнище;

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и извличане на точни 
и полезни данни за участниците в 
действия за мониторинг на околната 
среда и гражданска защита вследствие 
на земетресения, цунами или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
срещу изменението на климата на 
глобално равнище;   

Or. it

Изменение 6
Bill Newton Dunn

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация
на точни и полезни данни за 
участниците в действия за гражданска 
защита вследствие на земетресения, 
цунами или екологични катастрофи; 
отбелязва, че в светлината на целите на 
„Европа 2020“ ГМОСС е съществен
ресурс в борбата срещу изменението на 
климата на глобално равнище;

3. потвърждава значението на 
Глобалния мониторинг на околната 
среда и сигурността (ГМОСС) –
оперативна програма за наблюдение на 
Земята, която ще бъде от основно 
значение за борбата с изменението на 
климата и деградацията на околната 
среда. ГМОСС ще предостави лесно 
достъпни на глобално равнище сведения 
и е от основно значение за събирането 
и анализа на информация и 
извличането на точни и полезни данни 
за участниците в действия за
мониторинг на околната среда и 
гражданска защита; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е ресурс от основно значение
в борбата срещу изменението на 
климата на глобално равнище;

Or. en

Изменение 7
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация 
на точни и полезни данни за 
участниците в действия за 
гражданска защита вследствие на 
земетресения, цунами или екологични 
катастрофи; отбелязва, че в светлината 

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения; подчертава особено 
голямото значение на сателитните 
услуги за спасителни дейности в 
случай на природни бедствия или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
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на целите на „Европа 2020“ ГМОСС е 
съществен ресурс в борбата срещу 
изменението на климата на глобално 
равнище;

срещу изменението на климата на 
глобално равнище;

Or. en

Изменение 8
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на 
точни и полезни данни за участниците 
в действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами 
или екологични катастрофи; отбелязва, 
че в светлината на целите на „Европа 
2020“ ГМОСС е съществен ресурс в 
борбата срещу изменението на климата 
на глобално равнище;

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения; отбелязва съществената 
роля, която тя може да изиграе за 
събиране и анализ на информация, както 
и извличане на точни и полезни данни за 
мониторинг на атмосферата, 
моретата и океаните и земната 
повърхност, както и за целите на 
гражданската защита, например при 
земетресения, цунами или екологични 
катастрофи; отбелязва, че в светлината 
на целите на „Европа 2020“ ГМОСС е 
съществен ресурс в борбата срещу 
изменението на климата на глобално 
равнище;

Or. en

Изменение 9
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на 
точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
срещу изменението на климата на 
глобално равнище;

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на 
точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами или 
екологични катастрофи; отбелязва, че в 
светлината на целите на „Европа 2020“ 
ГМОСС е съществен ресурс в борбата 
срещу изменението на климата на 
глобално равнище, също така 
отговаря на по-общите нужди на 
обществото и решава проблемите, 
свързани с развитието на селското 
стопанство, риболова, транспорта и 
регионалното развитие; 

Or. lt

Изменение 10
Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на глобално равнище 
сведения: събиране и анализ на 
информация, както и екстраполация на 
точни и полезни данни за участниците в 
действия за гражданска защита 
вследствие на земетресения, цунами 

3. подчертава значението на Глобалния 
мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС) – оперативна 
програма за наблюдение на Земята, 
която може да предостави лесно 
достъпни на национално, регионално и 
глобално равнище сведения: събиране и 
анализ на информация, както и 
извличане на точни и полезни данни за 
участниците в действия за гражданска 
защита в областта на 



AM\879594BG.doc 9/21 PE473.827v01-00

BG

или екологични катастрофи; отбелязва, 
че в светлината на целите на „Европа 
2020“ ГМОСС е съществен ресурс в 
борбата срещу изменението на климата 
на глобално равнище;

предотвратяването на риска, 
системите за ранно предупреждение, 
управлението на извънредни ситуации 
и дейностите по възстановяване след
земетресения, цунами или екологични 
катастрофи; отбелязва, че в светлината 
на целите на „Европа 2020“ ГМОСС е 
съществен ресурс в борбата срещу 
изменението на климата на глобално 
равнище, а така също и за наблюдение 
на моретата, океаните и бреговите 
ивици, за управление на водните 
ресурси и на почвите, за регионално 
планиране, като се използват 
новаторски технологии за оценка и 
отразяване на околната среда, 
даващи възможност за съчетаване на 
космически и наземни данни;

Or. it

Изменение 11
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
програмата ГМООС и потенциалния 
й принос за постигане на целите на 
„Европа 2020“ посредством 
предоставяне на информация относно 
възможностите за борба срещу 
изменението на климата и на 
допълнителни сведения относно 
екологичната икономика и 
инвестициите в технологии и 
инфраструктури;   

Or. it
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Изменение 12
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва настоящото използване 
на програмата ГМОСС за управление 
на извънредни ситуации, особено при 
наводнения и хуманитарни 
катастрофи;

Or. it

Изменение 13
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава, че по естество 
програмата ГМОСС не е само 
инфраструктурна, а е насочена и към 
предоставяне на услуги за защита на 
околната среда и на сигурността; те 
са приоритетни за Европейския съюз 
и всички държави-членки, които се 
ангажират активно в политиката в 
областта на околната среда;

Or. it

Изменение 14
Bill Newton Dunn

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на приноса 
на ГМОСС за постигане на целите на 
„Европа 2020“ чрез предоставяне на 
информация за борбата с 
изменението на климата и за 
подпомагането на растежа и на 
екологичната икономика, както и на 
дългосрочни инвестиции в 
технологията и инфраструктурата;

Or. en

Изменение 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че финансовото 
предложение на Европейската
комисията за периода 2014–2020 г. 
изключва напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да продължат да 
покриват разходите за активирането и 
годишната поддръжка на тази програма; 
счита, че това би довело до 
евентуалното временно спиране на 
самата програма, до произтичащото от 
него прекъсване в получаването на 
данните и до зависимост от 
неевропейски космически 
инфраструктури;

4. припомня, че финансовата рамка, 
предложена от Европейската комисия
за периода 2014–2020 г. изключва 
напълно предоставянето на средства 
за ГМОСС, и призовава държавите-
членки да продължат да покриват 
разходите за активирането и годишната 
поддръжка на тази програма; счита, че 
това би довело до евентуалното 
временно спиране на самата програма, 
до произтичащото от него прекъсване в 
получаването на данните и до 
зависимост от неевропейски космически 
инфраструктури;

Or. it

Изменение 16
Bill Newton Dunn
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че финансовото 
предложение на Европейската 
комисията за периода 2014–2020 г. 
изключва напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да продължат да 
покриват разходите за активирането и 
годишната поддръжка на тази програма; 
счита, че това би довело до 
евентуалното временно спиране на 
самата програма, до произтичащото 
от него прекъсване в получаването на 
данните и до зависимост от 
неевропейски космически 
инфраструктури;

4. припомня, че финансовата рамка, 
предложена от Европейската комисия
за периода 2014–2020 г. изключва 
напълно финансиране за ГМОСС, и 
призовава държавите-членки да 
продължат да покриват разходите за 
активирането и годишната поддръжка 
на тази програма; счита, че това ще
представлява опасност за бъдещето 
на ГМОСС, ще прекъсне получаването 
на данните и ще доведе до зависимост 
от неевропейски космически 
инфраструктури;

Or. en

Изменение 17
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че финансовото 
предложение на Европейската 
комисията за периода 2014–2020 г. 
изключва напълно ГМОСС, и 
призовава държавите-членки да 
продължат да покриват разходите за 
активирането и годишната поддръжка 
на тази програма; счита, че това би 
довело до евентуалното временно 
спиране на самата програма, до 
произтичащото от него прекъсване в 
получаването на данните и до 
зависимост от неевропейски космически 
инфраструктури;

4. изказва съжаление във връзка с 
пълното изключване на ГМОСС от 
финансовата рамка, предложена от 
Европейската комисия за периода 2014–
2020 г., и счита, че отправянето на 
искане към държавите-членки да 
продължат да покриват разходите за 
активирането и годишната поддръжка 
на тази програма би довело до по-
високи разходи в дългосрочен план, 
несъответствия при достъпа до 
получените сведения и ползи за 
европейските граждани, вероятно до 
временно спиране на самата програма, 
последвано от прекъсване в 
получаването на данните и в крайна 
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сметка до зависимост от неевропейски 
космически инфраструктури, което би 
поставило свързаните със сектора 
индустрии в несигурно икономическо 
положение;

Or. en

Изменение 18
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че финансовото 
предложение на Европейската
комисията за периода 2014–2020 г. 
изключва напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да продължат да 
покриват разходите за активирането и 
годишната поддръжка на тази програма; 
счита, че това би довело до 
евентуалното временно спиране на 
самата програма, до произтичащото от 
него прекъсване в получаването на 
данните и до зависимост от 
неевропейски космически 
инфраструктури;

4. припомня, че финансовата рамка, 
предложена от Европейската комисия 
за периода 2014–2020 г. изключва 
напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да извършат 
задълбочен нализа на разходите и 
ползите и въз основа на него да решат 
дали да продължат да покриват 
разходите за активирането и годишната 
поддръжка на тази програма; счита, че 
това би довело до евентуалното 
временно спиране на самата програма, 
до произтичащото от него прекъсване в 
получаването на данните и до 
зависимост от неевропейски космически 
инфраструктури;

Or. de

Изменение 19
Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че финансовото 4. припомня, че финансовата рамка, 
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предложение на Европейската 
комисията за периода 2014–2020 г. 
изключва напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да продължат да 
покриват разходите за активирането и 
годишната поддръжка на тази програма; 
счита, че това би довело до 
евентуалното временно спиране на 
самата програма, до произтичащото от 
него прекъсване в получаването на 
данните и до зависимост от 
неевропейски космически 
инфраструктури;

предложена от Европейската комисия
за периода 2014–2020 г. изключва 
напълно ГМОСС, и призовава 
държавите-членки да продължат да 
покриват разходите за активирането и 
годишната поддръжка на тази програма; 
счита, че това би довело до 
евентуалното временно спиране на 
самата програма, до загуба на 
значителния опит, придобит 
благодарение на вече действащите 
оперативни системи за оценка на 
космически данни, до произтичащото 
от него прекъсване в получаването на 
данните и до зависимост от 
неевропейски космически 
инфраструктури;          

Or. it

Изменение 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро;

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
оперативни разходи за поддръжката на 
програмата от 2014 г. до 2020 г. се 
оценяват на средна годишна стойност от 
850 милиона евро;

Or. it

Изменение 21
Bill Newton Dunn
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро;

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
оперативни разходи за програмата от 
2014 г. до 2020 г. се оценяват на средна 
годишна стойност от 850 милиона евро;

Or. en

Изменение 22
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро;

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро, като се очаква 
разходите да бъдат по-високи предвид 
на предходни увеличения на разходите 
за космически проекти и поради 
факта, че не съществуват сравними 
проекти;

Or. de
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Изменение 23
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро;

5. подчертава, че вече са финансирани 
разходите за ГМОСС до 2013 г. на обща 
стойност от 3 милиарда евро 
(включващи общи разходи за сателитите 
в размер на 2,3 милиарда евро, както и 
разходи във връзка с услугите в размер 
на 700 милиона евро) и че прогнозните 
разходи за поддръжката на програмата 
от 2014 г. до 2020 г. се оценяват на 
средна годишна стойност от 850 
милиона евро; призовава Комисията да 
насърчава публично-частните 
партньорства и да привлича повече 
капитал от частния сектор;

Or. lt

Изменение 24
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да увеличи 
финансирането на европейските 
космически програми, да насърчава 
публично-частното партньорство и 
привлича повече капитал от частния 
сектор;

Or. lt
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Изменение 25
Salvatore Tatarella

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори;

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори, преди всичко 
за политиката на ЕС в областта на 
околната среда;     

Or. it

Изменение 26
Bill Newton Dunn

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че адекватното използване 
на космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори;

6. подчертава, че без по-нататъшно 
финансиране на оперативните 
разходи досегашните инвестиции в 
ГМОСС и свързаните с програмата 
услуги ще бъдат загубени и 
ангажиментът на Европейския съюз 
за разработването на глобална 
космическа стратегия ще бъде 
отслабен;

Or. en

Изменение 27
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори;

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори и до 
съответни ползи за регионите и 
местните общности;

Or. en

Изменение 28
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори;

6. счита, че адекватното използване на 
космически програми би могло да 
доведе до намаления на разходите в 
заинтересованите сектори;
настоятелно призовава Комисията да 
разпредели допълнителни средства за 
финансиране развитието на науката 
и технологията и за създаване на 
инфраструктура във връзка с тези 
програми;

Or. lt

Изменение 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва социалните предимства 
за ползвателите на услугите на 
ГМОСС, за които 
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последователността и 
устойчивостта са изключително 
важни, за да могат да извлекат 
максимална полза от 
инфраструктурите за наблюдение, 
които предлага програмата;

Or. it

Изменение 30
Bill Newton Dunn

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че целта на Европейския 
парламент е да включи програмата 
ГМОСС в европейския бюджет, така 
че Европа да поеме ангажимент за 
постигането на целите в областта на 
космическото планиране, като се 
зачитат всички цели на „Европа 2020“, 
сред които е и борбата срещу 
изменението на климата.

7. подчертава, че целта на Европейския 
парламент е да включи програмата 
ГМОСС в многогодишната финансова 
рамка за периода 2014-2020 г., така че 
Европа да може да постигне по-добре 
целите си в областта на космическото 
планиране, да насърчава напредъка по 
отношение на осъществяването на 
всички цели на „Европа 2020“ и да 
разполага с ресурси за борбата срещу 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 31
Vittorio Prodi

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че целта на 
Европейския парламент е да включи
програмата ГМОСС в европейския 
бюджет, така че Европа да поеме 
ангажимент за постигането на 

7. подчертава отново, че програмата 
ГМОСС е приоритет на европейската 
космическа политика и по тази 
причина следва да бъде включена в 
европейския бюджет, което ще позволи 
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целите в областта на космическото 
планиране, като се зачитат всички 
цели на „Европа 2020“, сред които е и 
борбата срещу изменението на 
климата.

на Европа да спази ангажиментите си 
по отношение на „2020“, като 
същевременно води борба срещу 
изменението на климата

Or. en

Изменение 32
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че целта на Европейския 
парламент е да включи програмата 
ГМОСС в европейския бюджет, така че 
Европа да поеме ангажимент за 
постигането на целите в областта на 
космическото планиране, като се 
зачитат всички цели на „Европа 2020“, 
сред които е и борбата срещу 
изменението на климата.

7. подчертава, че целта на Европейския 
парламент е – след извършване на 
анализ на разходите и ползите – да 
включи програмата ГМОСС в 
европейския бюджет, така че Европа да 
поеме ангажимент за постигането на 
целите в областта на космическото 
планиране, като се зачитат всички цели 
на „Европа 2020“, сред които е и 
борбата срещу изменението на климата.

Or. de

Изменение 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава отново, че 
включването на финансирането на 
ГМОСС в многогодишната финансова 
рамка за 2014 – 2020 г. би 
предотвратило загубата на 
досегашните инвестиции в седмата 
рамкова програма за научни 
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изследвания в областта на услугите и 
информацията.

Or. it


