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Módosítás 1
Carl Schlyter

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az uniós űrpolitikának 
nem szabad előmozdítania a világűr 
militarizálását; ezzel kapcsolatban 
megállapítja, hogy a GALILEO vagy a 
GMES katonai célra történő használatát 
semmi esetre sem uniós költségvetésből, 
hanem a tagállamok katonai 
költségvetéséből kell finanszírozni;

Or. en

Módosítás 2
Jiří Maštálka
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a Galileo és EGNOS 
űrprogramok jelentőségét, amelyek fontos 
szerepet játszanak az állampolgárok 
szolgálatába állított űrközlekedési politika 
optimálissá tételében; az egységes európai 
piac harmonizálása érdekében e programok 
gyors végrehajtását kéri;

2. hangsúlyozza a Galileo és EGNOS 
űrprogramok jelentőségét, amelyek fontos 
szerepet játszanak az állampolgárok 
szolgálatába állított politika optimálissá 
tételében; e programok gyors végrehajtását 
kéri;

Or. en

Módosítás 3
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza a Galileo és EGNOS 
űrprogramok jelentőségét, amelyek fontos 
szerepet játszanak az állampolgárok 
szolgálatába állított űrközlekedési politika 
optimálissá tételében; az egységes európai 
piac harmonizálása érdekében e 
programok gyors végrehajtását kéri;

2. hangsúlyozza a Galileo és EGNOS 
űrprogramok jelentőségét, amelyek fontos 
szerepet játszanak az állampolgárok 
szolgálatába állított űrközlekedési politika 
optimálissá tételében; e programok gyors 
végrehajtását kéri, mert ezek közvetlenül 
járulnak hozzá a versenyképességhez és az 
innovációhoz, nyitnak intézményes piacot 
a csúcstechnológiai ipar számára és 
mozdítják elő egyúttal a fogyasztói 
szolgáltatások európai piacát és az 
egységes európai piac harmonizációját;

Or. lt

Módosítás 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a környezet 
megfigyelése és a környezetvédelmi 
politika kialakításának támogatása, illetve 
a földrengések, cunamik, környezeti 
katasztrófák helyszínén a polgári 
védelemben dolgozók számára pontos és 
hasznos adatok szolgáltatása; megállapítja, 
hogy tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;

Or. en
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Módosítás 5
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a környezet 
figyelemmel kísérésében, valamint a 
földrengések, cunamik, környezeti 
katasztrófák helyszínén a polgári 
védelemben dolgozók számára pontos és 
hasznos adatok szolgáltatása; megállapítja, 
hogy tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;   

Or. it

Módosítás 6
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely
alapvető fontosságú lesz az
éghajlatváltozás és a környezeti pusztulás 
elleni küzdelemben. a GMES az egész 
világon könnyen hozzáférhető
szolgáltatásokat biztosít, és 
nélkülözhetetlen az információk szerzése 
és elemzése, valamint pontos és hasznos 
adatok szolgáltatása tekintetében azok 
számára, akik a környezet figyelemmel 
kísérésében és a polgári védelemben 
dolgoznak; megállapítja, hogy tekintettel 
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az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

Or. en

Módosítás 7
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy 
tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
szolgáltatásokra képes; hangsúlyozza 
különösen a természeti vagy környezeti 
katasztrófák esetén indított mentési 
tevékenységeket támogató, műholdas 
szolgáltatások fontosságát; megállapítja, 
hogy tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;

Or. en

Módosítás 8
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető
alábbi szolgáltatásokra képes: információk
szerzése és elemzése, a földrengések, 

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
szolgáltatásokra képes; megjegyzi alapvető 
fontosságú szerepét, amelyet az
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cunamik, környezeti katasztrófák
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy 
tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;

információk szerzésében és elemzésében,
valamint pontos és hasznos adatok 
szolgáltatásában játszhat a légköri, tengeri 
és szárazföldi megfigyelés, illetve a 
polgári védelem számára, például
földrengések, cunamik, környezeti 
katasztrófák esetén;  megállapítja, hogy 
tekintettel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseire, a GMES az éghajlatváltozás 
elleni globális küzdelemben is alapvető 
forrásként szolgál;

Or. en

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál, egyben válaszol a társadalom 
általánosabb igényeire, illetve megoldást 
kínál a mezőgazdaság, a halászat, a 
közlekedés és a régiók fejlesztéséhez 
kapcsolódó problémákra;

Or. lt

Módosítás 10
Elisabetta Gardini



PE473.827v01-00 8/19 AM\879594HU.doc

HU

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
az egész világon könnyen hozzáférhető 
alábbi szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a polgári védelemben dolgozók 
számára pontos és hasznos adatok 
szolgáltatása; megállapítja, hogy tekintettel 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire, a 
GMES az éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben is alapvető forrásként 
szolgál;

3. kiemeli a GMES program (Föld-
megfigyelési program) jelentőségét, amely 
nemzeti és regionális szinten, illetve az 
egész világon könnyen hozzáférhető alábbi 
szolgáltatásokra képes: információk 
szerzése és elemzése, a földrengések, 
cunamik, környezeti katasztrófák 
helyszínén a kockázatok megelőzése, a 
korai veszélyjelző rendszerek, a 
veszélyhelyzetek kezelése és a 
helyreállítási műveletek érdekében a 
polgári védelemben dolgozók számára 
pontos és hasznos adatok szolgáltatása; 
megállapítja, hogy tekintettel az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseire, a GMES az 
éghajlatváltozás elleni globális 
küzdelemben, valamint a tengeri és parti 
felügyeletben, a víz- és 
talajgazdálkodásban, illetve a regionális 
tervezésben is alapvető forrásként szolgál 
innovatív környezeti állapotfelmérés és 
jelentési technológia révén, amelyben a 
térbeli és lokális adatok 
összekapcsolhatók;      

Or. it

Módosítás 11
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a GMES program 
jelentőségét és potenciális hozzájárulását 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
eléréséhez azáltal, hogy kijelöli az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem mikéntjét 
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és háttérinformációt szolgáltat a zöld 
gazdasággal, valamint a technológiába és 
infrastruktúrába való beruházással 
kapcsolatban;   

Or. it

Módosítás 12
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. elismeri a GMES program jelenlegi 
felhasználását a veszélyhelyzetek 
kezelésében, különösen árvizek és 
humanitárius katasztrófák esetében;

Or. it

Módosítás 13
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a GMES nem csak 
insfrastrukturális program, hanem célja, 
hogy a környezetvédelemre és a biztonsági 
rendszerekre összpontosuló szolgáltatást is 
nyújtson; ezek képezik az Európai Unió és 
a környezetvédelmi politika iránt erősen 
elkötelezett valamennyi tagállam 
priotitásait;

Or. it
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Módosítás 14
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a GMES program 
jelentőségét és hozzájárulását az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez 
azáltal, hogy információt nyújt az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a 
növekedés és a zöld gazdaság 
támogatásához, valamint a technológiába 
és infrastruktúrába való hosszú távú 
beruházásokhoz; 

Or. en

Módosítás 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes 
felfüggesztésének veszélye, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való 
függőség;

emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság 
2014–2020 közötti időszakra szóló 
költségvetési keretre irányuló javaslata 
egyáltalán nem tartalmaz a GMES 
program számára pénzügyi keretösszeget,
és kéri a tagállamokat, hogy továbbra is 
fedezzék a program elindításának 
költségeit, valamint finanszírozzák éves 
fenntartását; úgy véli, hogy ezzel fennáll a 
program ideiglenes felfüggesztésének 
veszélye, az ebből adódó fennakadás az 
adatszolgáltatás terén és az Európán kívüli 
űrinfrastruktúráktól való függőség;

Or. it
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Módosítás 16
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli,
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes 
felfüggesztésének veszélye, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való
függőség;

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmaz a 
GMES program számára pénzügyi 
keretösszeget, és kéri a tagállamokat, hogy 
továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ez veszélyezteti a GMES program
jövőjét, ebből adódóan fennakadás 
keletkezik az adatszolgáltatásban és ez az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való
függőséghez vezet;

Or. en

Módosítás 17
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes
felfüggesztésének veszélye, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való
függőség;

4. sajnálja, hogy a GMES programot 
teljes egészében kizárták az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló
javaslatából, és úgy véli, hogy arra kérni a 
tagállamokat, hogy továbbra is fedezzék a 
program elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását, hosszú 
távon nagyobb költségekhez, a keletkező 
információkhoz való hozzáférés és az 
európai polgárok számára jelentett 
előnyök terén pedig egyenlőtlenséghez 
vezetne, valamint valószínűleg a program 
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ideiglenes felfüggesztését, ezt követően az 
adatszolgáltatás terén fennakadást, végül 
pedig az Európán kívüli 
űrinfrastruktúráktól való függőséget 
eredményezne, ami bizonytalan gazdasági 
helyzetet teremtene az ágazat ipara 
számára;

Or. en

Módosítás 18
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes 
felfüggesztésének veszélye, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való 
függőség;

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot, és kéri a tagállamokat, 
hogy végezzenek mélyreható költség-
haszon elemzést, és annak alapján 
döntsék el, hogy továbbra is fedezik-e a 
program elindításának költségeit, valamint
finanszírozzák-e éves fenntartását; úgy 
véli, hogy ezzel fennáll a program 
ideiglenes felfüggesztésének veszélye, az 
ebből adódó fennakadás az adatszolgáltatás 
terén és az Európán kívüli 
űrinfrastruktúráktól való függőség;

Or. de

Módosítás 19
Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes 
felfüggesztésének veszélye, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való 
függőség;

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Bizottság 2014–2020 közötti időszakra 
szóló költségvetési keretre irányuló 
javaslata egyáltalán nem tartalmazza a 
GMES programot és kéri a tagállamokat, 
hogy továbbra is fedezzék a program 
elindításának költségeit, valamint 
finanszírozzák éves fenntartását; úgy véli, 
hogy ezzel fennáll a program ideiglenes 
felfüggesztésének veszélye – elveszítve így 
a térbeli adatok értékelésének céljából 
már elindított, működőképes 
rendszerekkel összegyűjtött értékes 
tapasztalatokat –, az ebből adódó 
fennakadás az adatszolgáltatás terén és az 
Európán kívüli űrinfrastruktúráktól való 
függőség;          

Or. it

Módosítás 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik;

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való működtetési
fenntartásához szükséges összeget pedig 
évi 850 millió euróra becsülik;

Or. it

Módosítás 21
Bill Newton Dunn
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik;

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való működtetéséhez 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik;

Or. en

Módosítás 22
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik;

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik, ám a költségek 
valószínűleg nagyobbak lesznek, 
figyelembe véve az űrprojektek 
költségeinek korábbi emelkedését és az 
összehasonlítható projektek hiányát;

Or. de

Módosítás 23
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik;

5. kiemeli, hogy a GMES program 3 
milliárd eurós kiadásaira 2013-ig van 
fedezet (a műholdak 2,3 milliárd euróba, a 
kapcsolódó szolgáltatások pedig 700 millió 
euróba kerülnek), a program 2014 és 2020 
közötti időszakban való fenntartásához 
szükséges összeget pedig évi 850 millió 
euróra becsülik; kéri a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a köz- és magánszféra közötti 
partnerséget és vonzzon több magántőkét;

Or. lt

Módosítás 24
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy növelje az 
európai űrprogramokra szánt 
költségvetési keretet, mozdítsa elő a köz-
és magánszféra közötti partnerséget és 
vonzzon több magántőkét;

Or. lt

Módosítás 25
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
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ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet;

ágazatokban, különösen az EU 
környezetvédelmi politikájában jelentős 
költségmegtakarítást eredményezhet;     

Or. it

Módosítás 26
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet;

6. hangsúlyozza, hogy a működtetéshez 
szükséges összeg folyamatos 
finanszírozása nélkül a GMES-be és a 
kapcsolódó szolgáltatásokba való korábbi 
beruházások kárba vesznének, és az
Európai Unió átfogó űrstratégia melletti 
elkötelezettsége meggyengülne;

Or. en

Módosítás 27
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet;

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet, valamint a régiók és a 
helyi közösségek hasznára válhat;

Or. en

Módosítás 28
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet;

6. úgy véli, hogy az űrprogramok 
megfelelő célú alkalmazása az érintett 
ágazatokban jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet; sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítson további finanszírozást a 
tudományos és technológiai fejlesztés, 
valamint az ezekhez a programokhoz 
kapcsolódó infrastruktúra kialakítása 
számára;

Or. lt

Módosítás 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri a társadalmi hasznot, 
amelyben a GMES-szolgáltatások 
felhasználói részesülhetnek, amelyek 
számára a folyamatosság és a 
fenntarthatóság alapvető fontosságú, 
hogy a lehető legjobban ki tudják 
használni a program nyújtotta 
megfigyelési infrastruktúrák potenciálját;

Or. it

Módosítás 30
Bill Newton Dunn

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament a GMES programot fel kívánja 
venni a költségvetésbe, annak érdekében, 
hogy az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit, ezen belül is az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
tiszteletben tartva az Unió hozzákezdjen az 
űrprogramozás terén kitűzött célok
megvalósításához.

7. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament a GMES programot fel kívánja 
venni a 2014–2020-as többéves pénzügyi 
keretbe annak érdekében, hogy az Unió
gyorsabban elérje az űrprogramozás terén 
kitűzött célok megvalósítását, ösztönözze 
az előrelépést az Európa 2020 stratégia 
valamennyi célkitűzésének elérésében és 
forrásokat találjon az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 31
Vittorio Prodi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Európai
Parlament a GMES programot fel kívánja 
venni a költségvetésbe, annak érdekében, 
hogy az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseit, ezen belül is az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
tiszteletben tartva az Unió hozzákezdjen az 
űrprogramozás terén kitűzött célok 
megvalósításához.

7. megismétli, hogy a GMES program az 
európai űrpolitika egyik prioritását képezi, 
ezért azt bele kell foglalni az uniós
költségvetésbe annak érdekében, hogy az
EU tartani tudja az Európa 2020 stratégia
kötelezettségvállalásait, és küzdeni tudjon
az éghajlatváltozás ellen;

Or. en

Módosítás 32
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
7 bekezdés



AM\879594HU.doc 19/19 PE473.827v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament a GMES programot fel kívánja 
venni a költségvetésbe, annak érdekében, 
hogy az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit, ezen belül is az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
tiszteletben tartva az Unió hozzákezdjen az 
űrprogramozás terén kitűzött célok 
megvalósításához.

7. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament egy költség-haszon elemzést 
követően a GMES programot fel kívánja 
venni a költségvetésbe, annak érdekében, 
hogy az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseit, ezen belül is az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet 
tiszteletben tartva az Unió hozzákezdjen az 
űrprogramozás terén kitűzött célok 
megvalósításához;

Or. de

Módosítás 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megismétli, hogy a GMES 
finanszírozásának a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretbe 
történő belefoglalása révén elkerülhető 
lenne, hogy a szolgáltatások és 
információk területén a hetedik kutatási 
keretprogramban engedélyezett 
befektetések kihasználatlanokká váljanak.

Or. it


