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Pozměňovací návrh 1
Carl Schlyter

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politika EU pro oblast 
vesmíru nesmí podporovat militarizaci 
vesmíru; v této souvislosti je toho názoru, 
že jakékoli vojenské využití programů 
GALILEO nebo GMES musí být 
financováno z vojenských rozpočtů 
členských států a v žádném případě
z rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jiří Maštálka
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam vesmírných 
programů Galileo a EGNOS, které jsou 
zásadní pro optimalizaci politiky využívání 
vesmíru pro dopravu ve službě občanům; 
požaduje rychlé provádění těchto programů
s cílem harmonizovat jednotný evropský 
trh;

2. zdůrazňuje význam vesmírných 
programů Galileo a EGNOS, které jsou 
zásadní pro optimalizaci politiky využívání 
vesmíru ve službě občanům; požaduje 
rychlé provádění těchto programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam vesmírných 
programů Galileo a EGNOS, které jsou 
zásadní pro optimalizaci politiky využívání 
vesmíru pro dopravu ve službě občanům; 
požaduje rychlé provádění těchto programů
s cílem harmonizovat jednotný evropský 
trh;

2. zdůrazňuje význam vesmírných 
programů Galileo a EGNOS, které jsou 
zásadní pro optimalizaci politiky využívání 
vesmíru pro dopravu ve službě občanům; 
požaduje rychlé provádění těchto 
programů, které přímo přispívají ke 
konkurenceschopnosti a inovacím, 
otevírají institucionální trh odvětví 
vyspělých technologií a společně 
podporují vytvoření evropského trhu 
služeb pro spotřebitele a harmonizaci 
jednotného evropského trhu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů pro sledování životního 
prostředí a pomoc při vypracování politiky
v oblasti životního prostředí, a také všem 
subjektům zapojeným do činnosti civilní 
ochrany při sledovaní zemětřesení, cunami 
nebo ekologických katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do sledování životního 
prostředí a činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
ekologických katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 

3. zdůrazňuje důležitost GMES, 
operačního programu sledování Země,
který bude mít zásadní význam v boji proti 
změně klimatu a zhoršování životního 
prostředí. GMES bude poskytovat snadno 
dostupné údaje na celosvětové úrovni
a bude nezbytný pro získávání a analýzu
informací a extrapolaci přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do sledování životního 
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představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

prostředí a činnosti civilní ochrany; 
připomíná, že s ohledem na cíle strategie 
Evropa 2020 představuje GMES základní 
zdroj informací v boji proti změně klimatu 
na celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni; zdůrazňuje důležitost 
družicových služeb, zejména při 
záchranných akcích v případě přírodních 
nebo ekologických katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni; poukazuje na zásadní 
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a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

úlohu, kterou může mít při získávání
a analýze informací, extrapolaci přesných
a užitečných údajů pro monitorování 
atmosféry, moře a země a pro účely civilní 
ochrany, např. v případě zemětřesení, 
cunami nebo ekologických katastrof;
připomíná, že s ohledem na cíle strategie 
Evropa 2020 představuje GMES základní 
zdroj informací v boji proti změně klimatu 
na celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
ekologických katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni, splňuje i obecnější 
potřeby společnosti a řeší problémy 
týkající se rozvoje zemědělství, rybolovu, 
dopravy a regionálního rozvoje;

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Elisabetta Gardini
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
celosvětové úrovni, jako je: získávání
a analýza informací, extrapolace přesných
a užitečných údajů všem subjektům 
zapojeným do činnosti civilní ochrany při 
sledovaní zemětřesení, cunami nebo 
přírodních katastrof; připomíná, že
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 
představuje GMES základní zdroj 
informací v boji proti změně klimatu na 
celosvětové úrovni;

3. připomíná důležitost GMES, operačního 
programu sledování Země, s cílem 
poskytnout snadno dostupné údaje na 
národní, regionální a celosvětové úrovni, 
jako je: získávání a analýza informací, 
extrapolace přesných a užitečných údajů,
všem subjektům zapojeným do činnosti
civilní ochrany pro prevenci rizik, systémy 
včasného varování, krizové řízení
a obnovu po zemětřesení při sledovaní 
zemětřesení, cunami nebo ekologických
katastrof; připomíná, že s ohledem na cíle 
strategie Evropa 2020 představuje GMES 
základní zdroj informací v boji proti změně 
klimatu na celosvětové úrovni a pro 
námořní a pobřežní dohled, vodní a půdní 
hospodářství a územní plánování,
s využitím inovativních technologií 
environmentálního hodnocení a podávání 
zpráv, které dokáží kombinovat prostorové 
údaje a údaje in-situ;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam programu GMES
a jeho potenciální přínos k dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 v tom, že ukazuje, 
možnosti boje proti změnám klimatu
a poskytuje základní informace o „zelené 
ekonomice“ a investicích do technologií
a infrastruktury;   
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Or. it

Pozměňovací návrh 12
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. oceňuje současné využívání 
nouzového řízení programu GMES
v praxi, zejména v reakci na povodně 
nebo humanitární katastrofy;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že program GMES není 
jen infrastrukturní povahy, ale je rovněž 
zaměřen na ochranu životního prostředí
a bezpečnostní systémy; jde o priority 
Evropské unie a všech členských států, 
které se v politice životního prostředí 
výrazně angažují;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam přínosu programu 
GMES k dosažení cílů strategie Evropa 
2020 poskytováním informací v boji proti 
změně klimatu a na podporu růstu
a „zelené ekonomiky, a také 
dlouhodobých investic do technologií
a infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má, za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho 
případnému dočasnému pozastavení, jež by 
mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 financování
GMES kompletně vylučuje, a žádá členské 
státy, aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho 
případnému dočasnému pozastavení, jež by 
mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
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komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má, za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho 
případnému dočasnému pozastavení, jež 
by mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

komise na období 2014–2020 financování 
GMES kompletně vylučuje, a žádá členské 
státy, aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má za to, 
že to ohrozí budoucnost programu 
GMES, což bude mít za důsledek přerušení 
kontinuity přijímání údajů a povede
k závislosti na mimoevropských 
strukturách výzkumu vesmíru;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má, za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho 
případnému dočasnému pozastavení, jež 
by mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

4. vyjadřuje politování nad úplným 
vyjmutím programu GMES z finančního 
návrhu Komise na období 2014–2020
a domnívá se, že žádat členské státy, aby
i nadále nesly náklady na rozvoj a roční 
provoz tohoto programu by vedlo
k dlouhodobě vyšším nákladům, rozdílům
v přístupu k výsledným informacím
a výhodám pro evropské občany,
k pravděpodobnému dočasnému 
pozastavení programu, následnému 
přerušení kontinuity přijímání údajů,
a nakonec k závislosti na mimoevropských 
strukturách výzkumu vesmíru, což by 
přivedlo související průmyslová odvětví do 
obtížné ekonomické situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má, za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho 
případnému dočasnému pozastavení, jež by 
mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby žádá členské státy, aby provedly 
důkladnou analýzu nákladů a přínosů
a na základě toho se rozhodly, zda chtějí
i nadále nést náklady na rozvoj a roční 
provoz tohoto programu; má za to, že by to 
umožnilo vyhnout se jeho případnému 
dočasnému pozastavení, jež by mělo za 
důsledek přerušení kontinuity přijímání 
údajů a závislost na mimoevropských 
strukturách výzkumu vesmíru;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má, za to, 
že by to umožnilo vyhnout se jeho
případnému dočasnému pozastavení, jež by 
mělo za důsledek přerušení kontinuity 
přijímání údajů a závislost na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

4. připomíná, že finanční návrh Evropské 
komise na období 2014–2020 GMES 
kompletně vylučuje, a žádá členské státy, 
aby i nadále nesly náklady na rozvoj
a roční provoz tohoto programu; má za to, 
že by to vedlo k případnému dočasnému 
pozastavení programu, obětování 
značných zkušenosti získaných
s operačními systémy, které již byly pro 
účely posuzování prostorových dat 
zahájeny, a v důsledku toho k přerušení 
kontinuity přijímání údajů a závislosti na 
mimoevropských strukturách výzkumu 
vesmíru;

Or. it
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Pozměňovací návrh 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně;

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
provozní náklady na zachování tohoto 
programu v letech 2014 až 2020 činí 
přibližně 850 milionů EUR ročně;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně;

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
provozní náklady tohoto programu v letech 
2014 až 2020 činí přibližně 850 milionů 
EUR ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně;

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně, s pravděpodobností, 
že tyto náklady budou vyšší, a to
s ohledem na předchozí nárůst nákladů 
na vesmírné projekty a na skutečnost, že 
neexistují žádné srovnatelné projekty;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně;

5. zdůrazňuje, že náklady na GMES byly 
již pokryty do roku 2013 (pro celkové 
náklady na družice ve výši 2,3 miliardy 
EUR plus ceny příslušných služeb ve výši 
cca 700 milionů EUR) ve výši celkem 3 
miliard EUR a že průměrné odhadované 
náklady na zachování tohoto programu
v letech 2014 až 2020 činí přibližně 850 
milionů EUR ročně; vyzývá Komisi, aby 
podporovala partnerství veřejného
a soukromého sektoru a přilákala více 
kapitálu ze soukromého sektoru;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 24
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zvýšila financování 
evropských vesmírných programů, 
podporovala partnerství veřejného
a soukromého sektoru a přilákala více 
kapitálu ze soukromého sektoru;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Salvatore Tatarella

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady;

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady, zejména v politice EU v oblasti 
životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 

6. zdůrazňuje, že bez pokračujícího 
financování provozních nákladů by 
předchozí investice do GMES
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náklady; a souvisejících služeb byly ztraceny a že by 
závazek Evropské unie ohledně komplexní 
vesmírné strategie byl oslaben;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady;

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady a přinést výhody regionům
a místním komunitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady;

6. domnívá se, že vhodné využívání 
vesmírných programů by mohlo
v zúčastněných odvětvích významně snížit 
náklady; naléhavě žádá Komisi o přidělení 
dalších finančních prostředků na rozvoj 
vědy a techniky a na vytvoření 
infrastruktury v souvislosti s těmito 
programy;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. oceňuje sociální výhody pro uživatele 
služeb GMES, pro něž je kontinuita
a udržitelnost nezbytností, mají-li 
maximálně využít monitorování 
infrastruktur, které program nabízí;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Bill Newton Dunn

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem Evropského 
parlamentu je začlenit program GMES do 
evropského rozpočtu, aby Evropa 
usilovala o uskutečnění cílů programu
v rámci plánování využívání vesmíru
s ohledem na všechny cíle strategie 2020, 
včetně boje proti změně klimatu.

7. zdůrazňuje, že cílem Evropského 
parlamentu je začlenit program GMES do 
víceletého finančního rámce pro období 
2014–2020, což by Evropě umožnilo lépe 
dosahovat cílů programu v rámci 
plánování využívání vesmíru, podporovat 
pokrok při plnění všech cílů strategie 2020
a mít zdroje na boj proti změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vittorio Prodi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem Evropského 7. připomíná, že program GMES je jednou
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parlamentu je začlenit program GMES do 
evropského rozpočtu, aby Evropa usilovala
o uskutečnění cílů programu v rámci 
plánování využívání vesmíru s ohledem na 
všechny cíle strategie 2020, včetně boje
proti změně klimatu.

z priorit evropské politiky pro oblast 
vesmíru a jako takový by měl být zahrnut
do evropského rozpočtu, což by Evropě 
umožnilo dodržet své závazky na rok 2020
v boji proti změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že cílem Evropského 
parlamentu je začlenit program GMES do 
evropského rozpočtu, aby Evropa usilovala
o uskutečnění cílů programu v rámci 
plánování využívání vesmíru s ohledem na 
všechny cíle strategie 2020, včetně boje 
proti změně klimatu.

7. zdůrazňuje, že cílem Evropského 
parlamentu je začlenit program GMES po 
analýze přínosů a nákladů do evropského 
rozpočtu, aby Evropa usilovala
o uskutečnění cílů programu v rámci 
plánování využívání vesmíru s ohledem na 
všechny cíle strategie 2020, včetně boje 
proti změně klimatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že zahrnutí financování 
programu GMES do víceletého 
finančního rámce pro období 2014–2020 
by zabránilo ztrátě investic, které byly 
dosud vynaloženy v rámci sedmého 
rámcového programu na výzkum v oblasti 
služeb a informací.
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Or. it


