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Muudatusettepanek 1
Carl Schlyter

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et ELi 
kosmosepoliitika ei tohi edendada 
kosmose militariseerimist; leiab sellega 
seoses, et GALILEO ja GMESi 
programmide mis tahes kasutamist 
sõjalisel eesmärgil tuleb rahastada 
liikmesriikide sõjalistest eelarvetest, ja 
mitte mingil juhul ELi eelarvest; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jiří Maštálka
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja 
EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks kodanikel 
transpordivaldkonnas võimalikult palju 
kasu; nõuab ühtse turu ühtlustamiseks
nende programmide kiiret rakendamist;

2. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja 
EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks kodanikel 
transpordivaldkonnas võimalikult palju 
kasu; nõuab nende programmide kiiret 
rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja 
EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks kodanikel 
transpordivaldkonnas võimalikult palju 
kasu; nõuab ühtse turu ühtlustamiseks 
nende programmide kiiret rakendamist;

2. rõhutab kosmoseprogrammide Galileo ja 
EGNOS suurt tähtsust seoses sellega, et 
kosmosepoliitikast oleks kodanikel 
transpordivaldkonnas võimalikult palju 
kasu; nõuab, et kiiresti arendataks välja 
eelnimetatud programmid, mis annavad 
otsese panuse konkurentsivõimele ja 
innovatsioonile, avavad 
kõrgtehnoloogiaettevõtjatele 
ametiasutuste turu ning aitavad üheskoos 
kaasa klienditeeninduse üleeuroopalise 
turu rajamisele ning ühtse turu
ühtlustamisele;

Or. lt

Muudatusettepanek 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada kodanikukaitseks 
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada täpseid andmeid, 
mida vajatakse nii keskkonnaseireks ja 
keskkonnapoliitika kujundamiseks kui ka 
kodanikukaitseks pärast maavärinaid, 
tsunamisid või keskkonnakatastroofe;
märgib, et Euroopa 2020. aasta eesmärke 
arvestades on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada kodanikukaitseks 
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada
keskkonnaseireks ning kodanikukaitseks 
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada 
kodanikukaitseks vajalikke täpseid 
andmeid pärast maavärinaid, tsunamisid 
või keskkonnakatastroofe; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline
vahend;

3. kinnitab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis on oluline 
kliimamuutuse ja keskkonna 
kahjustumisega võitlemisel; GMES
võimaldab anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet ning on äärmiselt 
tähtis selle teabe kogumiseks ja 
analüüsiks ning täpsete andmete 
edastamiseks keskkonnaseire ja 
kodanikukaitse eesmärgil; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse äärmiselt 
oluline vahend;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada 
kodanikukaitseks vajalikke täpseid 
andmeid pärast maavärinaid, tsunamisid 
või keskkonnakatastroofe; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet; rõhutab, et 
satelliidipõhised teenused on väga 
olulised, eelkõige päästetöödeks loodus-
või keskkonnaõnnetuste korral; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada 
kodanikukaitseks vajalikke täpseid 
andmeid pärast maavärinaid, tsunamisid 
või keskkonnakatastroofe; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
on GMES ülemaailmsel tasandil
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet; märgib olulist osa, 
mida GMES võib täita teabe kogumisel, 
analüüsimisel ning vajalike täpsete 
andmete edastamisel atmosfääri, mere ja 
maa seireks ning sellistel kodanikukaitse 
juhtudel nagu maavärinad, tsunamid või 
keskkonnakatastroofid; märgib, et 
Euroopa 2020. aasta eesmärke arvestades 
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vahend; on GMES ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada kodanikukaitseks 
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada kodanikukaitseks 
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend, samuti vastab see ühiskonna 
üldisematele vajadustele ning aitab 
lahendada põllumajanduse, kalanduse, 
transpordi ja piirkondliku arenguga 
seotud probleeme;

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda kogu maailmas hõlpsasti 

3. kordab, kui oluline on Maa seire 
Euroopa programm GMES, mis võimaldab 
anda riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
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kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada kodanikukaitseks
vajalikke täpseid andmeid pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend;

ning kogu maailmas hõlpsasti 
kättesaadavat teavet: seda koguda ja 
analüüsida ning edastada vajalikke täpseid 
andmeid kodanikukaitse eesmärgil riskide 
ennetamiseks, varajase hoiatamise 
süsteemideks, hädaolukordade ohjamiseks 
ja päästeoperatsioonideks pärast 
maavärinaid, tsunamisid või 
keskkonnakatastroofe; märgib, et Euroopa 
2020. aasta eesmärke arvestades on GMES 
ülemaailmsel tasandil 
kliimamuutusevastase võitluse põhiline 
vahend, samuti on see hädavajalik mere-
ja rannikuseireks, veemajanduseks, 
pinnasekaitseks, regionaalplaneerimiseks, 
innovatiivse keskkonnahinnangu 
kasutamiseks ning 
raporteerimistehnoloogiaks, mis suudab 
ühendada ruumilisi ja kohapeal kogutud 
andmeid;

Or. it

Muudatusettepanek 11
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab programmi GMES tähtsust ja 
selle potentsiaalset panust Euroopa 2020. 
aasta eesmärkide saavutamisel, kuna see 
aitab leida viise kliimamuutusega 
võitlemiseks ja annab taustteavet rohelise 
majanduse ning tehnikasse ja 
infrastruktuuridesse investeerimise kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 12
Salvatore Tatarella
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Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tunnustab hädaolukordade juhtimise 
programmi praegust kasutamist praktikas, 
eelkõige üleujutustele ja 
humanitaarkatastroofidele reageerimisel;

Or. it

Muudatusettepanek 13
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. rõhutab, et programm GMES on 
loomult infrastruktuurne ning samas on 
see suunatud keskkonna kaitsele ja 
ohutussüsteemidele, mis on Euroopa 
Liidu ja kõikide keskkonnakaitsele 
pühendunud liikmesriikide prioriteedid;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab programmi GMES panuse 
tähtsust Euroopa 2020. aasta eesmärkide 
saavutamisel, kuna see annab teavet 
kliimamuutuse vastu võitlemiseks, arengu 
ja rohelise majanduse toetuseks ning 
võimaldab teha pikaajalisi investeeringuid 
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tehnoloogiasse ja infrastruktuuri;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni 
rahastamisettepanekust 2014–2020 on
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 
käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et 
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni 
rahastamisettepanekust 2014–2020 on
programmi GMES rahastamine täielikult 
välja jäetud, ning palub liikmesriikidel 
selle programmi käivitamise ja 
käigushoidmise iga-aastaste kulude katmist 
jätkata; on seisukohal, et see võib 
põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

Or. it

Muudatusettepanek 16
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni 
rahastamisettepanekust 2014–2020 on
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 
käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et 
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni 
rahastamisettepanekust 2014–2020 on
programmi GMES rahastamine täielikult 
välja jäetud, ning palub liikmesriikidel 
selle programmi käivitamise ja 
käigushoidmise iga-aastaste kulude katmist 
jätkata; on seisukohal, et see seab ohtu
programmi GMES tuleviku, tekitab
andmete kogumises lünga ning toob kaasa 
sõltuvuse Euroopale mittekuuluvast 
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kosmose infrastruktuurist;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 
käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

4. avaldab kahetsust, et komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning usub, et kui liikmesriigid jätkaksid
selle programmi käivitamise ja 
käigushoidmise iga-aastaste kulude 
katmist, võiks see pikas perspektiivis 
kaasa tuua suuremaid kulusid, erinevusi 
saadava teabe kättesaadavuses ja ELi 
kodanike saadavas kasus ning on 
võimalik, et programm ajutiselt 
katkestatakse, mille tagajärjel tekiks lünk
andmete kogumises ning lõpuks sõltuvus
Euroopale mittekuuluvast kosmose 
infrastruktuurist, mistõttu selle sektoriga 
seotud tööstus satuks ebakindlasse 
majanduslikku olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 

4. tuletab meelde, et komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel korraldada 
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käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et 
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

põhjaliku kulude ja tulude analüüsi ning
selle alusel otsustada, kas nad soovivad 
selle programmi käivitamise ja 
käigushoidmise iga-aastaste kulude katmist 
jätkata; on seisukohal, et see võib 
põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, et Euroopa Komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 
käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et 
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise, mille tõttu tekiks andmete 
kogumises lünk ning sõltutaks Euroopale 
mittekuuluvast kosmose infrastruktuurist;

4. tuletab meelde, et komisjoni
rahastamisettepanekust 2014–2020 on 
programm GMES täielikult välja jäetud, 
ning palub liikmesriikidel selle programmi 
käivitamise ja käigushoidmise iga-aastaste 
kulude katmist jätkata; on seisukohal, et 
see võib põhjustada programmi ajutise 
katkestamise ning seetõttu tuleb 
ohverdada ruumilise teabe hindamiseks 
juba käivitatud operatsioonisüsteemide 
tööst saadud märkimisväärne 
kogemustepagas, mille tõttu tekiks 
andmete kogumises lünk ning sõltutaks 
Euroopale mittekuuluvast kosmose 
infrastruktuurist;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 
kuni 2020 kulub hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas;

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et
tegevuskulud programmi 
käigushoidmiseks aastatel 2014 kuni 2020
on hinnanguliselt keskmiselt 850 miljonit 
eurot aastas;

Or. it

Muudatusettepanek 21
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 
2014 kuni 2020 kulub hinnanguliselt 
keskmiselt 850 miljonit eurot aastas;

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi tegevuskulud aastatel 2014 
kuni 2020 on hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
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ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 
kuni 2020 kulub hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas;

ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 
kuni 2020 kulub hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas, ning arvestades 
kosmoseprojekti kulude eelmiste 
tõusudega ja võrreldavate projektide 
puudumisega, on tõenäoline, et kulud 
kujunevad suuremaks;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 
kuni 2020 kulub hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas;

5. rõhutab, et programmi GMES kulud on 
kaetud kuni 2013. aastani 3 miljardi euro 
ulatuses (satelliitide kogumaksumus 2,3 
miljardit eurot, lisaks teenustega seotud 
kulud 700 miljonit eurot) ning et 
programmi käigushoidmiseks aastatel 2014 
kuni 2020 kulub hinnanguliselt keskmiselt 
850 miljonit eurot aastas; kutsub komisjoni 
üles edendama avaliku ja erasektori 
partnerlust ning meelitama juurde 
rohkem erasektori kapitali;

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles suurendama 
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ELi kosmoseprogrammide rahastamist, 
edendama avaliku ja erasektori 
partnerlust ning meelitama juurde 
rohkem erasektori kapitali;

Or. lt

Muudatusettepanek 25
Salvatore Tatarella

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda;

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites, eriti 
ELi keskkonnapoliitika valdkonnas,
märkimisväärselt väheneda;

Or. it

Muudatusettepanek 26
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda;

6. rõhutab, et ilma tegevuskulude jätkuva 
rahastamiseta läheksid GMESi ja sellega 
seotud teenustesse eelnevalt tehtud 
investeeringud kaduma ning Euroopa 
Liidu pühendumus kõikehõlmavale 
kosmosestrateegiale nõrgeneks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Vittorio Prodi
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda;

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda ning järgmise 
tasandi kasu võiksid saada piirkonnad ja 
kohalikud kogukonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda;

6. on seisukohal, et kui 
kosmoseprogramme kasutataks õigesti, 
võiksid kulud asjaomastes sektorites 
märkimisväärselt väheneda; palub 
tungivalt komisjoni eraldada täiendavaid 
vahendeid, et rahastada teaduse ja 
tehnoloogia arengut ning nende 
programmidega seotud infrastruktuuri 
rajamist;

Or. lt

Muudatusettepanek 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tunnistab sotsiaalset kasu GMES 
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teenuste kasutajatele, kelle jaoks on kõige 
tähtsam järjepidevus ja jätkusuutlikus, et 
saada suurimat kasu programmi pakutud 
vaatlusinfrastruktuuridest;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Bill Newton Dunn

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eesmärk 
on lisada programm GMES Euroopa Liidu 
eelarvesse, et Euroopa võtaks endale 
seeläbi kohustuse täita kosmosevaldkonna 
programmitöö eesmärgid, arvestades kõiki
2020. aasta strateegia eesmärke, sh võitlust
kliimamuutuse vastu.

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eesmärk 
on lisada programm GMES 2014.–2020. 
aasta mitmeaastasesse 
finantsraamistikku, mis võimaldaks ELil 
paremini täita oma kosmosevaldkonna 
programmitöö eesmärgid, soodustada 
arenemist kõikide Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamist ning 
vallata vahendeid kliimamuutuse vastu
võitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Vittorio Prodi

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 
eesmärk on lisada programm GMES 
Euroopa Liidu eelarvesse, et Euroopa 
võtaks endale seeläbi kohustuse täita 
kosmosevaldkonna programmitöö 
eesmärgid, arvestades kõiki 2020. aasta 
strateegia eesmärke, sh võitlust
kliimamuutuse vastu.

7. kordab, et programm GMES on ELi 
kosmosepoliitika prioriteet ning seetõttu 
tuleks lisada see Euroopa Liidu eelarvesse,
mis võimaldaks ELil kinni pidada oma
2020. aasta strateegia kohustustest ning 
samas võidelda kliimamuutuse vastu.
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Or. en

Muudatusettepanek 32
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eesmärk 
on lisada programm GMES Euroopa Liidu 
eelarvesse, et Euroopa võtaks endale 
seeläbi kohustuse täita kosmosevaldkonna 
programmitöö eesmärgid, arvestades kõiki 
2020. aasta strateegia eesmärke, sh võitlust 
kliimamuutuse vastu.

7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eesmärk 
on pärast kulude ja tulude analüüsi 
tegemist lisada programm GMES Euroopa 
Liidu eelarvesse, et Euroopa võtaks endale 
seeläbi kohustuse täita kosmosevaldkonna 
programmitöö eesmärgid, arvestades kõiki 
2020. aasta strateegia eesmärke, sh võitlust 
kliimamuutuse vastu.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kordab, et programmi GMES 
rahastamise lisamine 2014.–2020. aasta 
mitmeaastasesse finantsraamistikku 
aitaks vältida investeeringute senist 
raiskamist teenuste ja teabe valdkonna 
seitsmendas teadusuuringute 
raamprogrammis;

Or. it


