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Pakeitimas 1
Carl Schlyter

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad įgyvendinant ES kosmoso 
politiką neturi būti skatinama kosmoso 
militarizacija; atsižvelgdamas į tai, mano, 
kad bet koks karinis programų GALILEO 
ar GMES naudojimas turi būti 
finansuojamas iš valstybių narių karinių 
biudžetų, o ne iš ES biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 2
Jiří Maštálka
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia kosminės erdvės programų 
Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra 
svarbios siekiant optimalios kosminės 
erdvės politikos, taikomos transportui, 
kuriuo naudojasi piliečiai; pabrėžia, kad 
reikia greitai įgyvendinti šias dvi 
programas siekiant suderinti Europos 
bendrąją rinką;

2. pabrėžia kosminės erdvės programų 
Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra 
svarbios siekiant optimalios kosminės 
erdvės politikos, kuri būtų naudinga 
piliečiams; pabrėžia, kad reikia greitai 
įgyvendinti šias dvi programas;

Or. en

Pakeitimas 3
Rolandas Paksas
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia kosminės erdvės programų 
Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra 
svarbios siekiant optimalios kosminės 
erdvės politikos, taikomos transportui, 
kuriuo naudojasi piliečiai; pabrėžia, kad 
reikia greitai įgyvendinti šias dvi 
programas siekiant suderinti Europos 
bendrąją rinką;

2. pabrėžia kosminės erdvės programų 
Galileo ir EGNOS reikšmę, kurios yra 
svarbios siekiant optimalios kosminės 
erdvės politikos, taikomos transportui, 
kuriuo naudojasi piliečiai; pabrėžia, kad
reikia greitai įgyvendinti šias dvi 
programas, kuriomis tiesiogiai 
prisidedama prie konkurencingumo ir 
inovacijų, institucinė rinka atveriama 
aukštųjų technologijų pramonei ir kartu 
skatinama kurti Europos vartotojų 
paslaugų rinką ir suderinti Europos 
bendrąją rinką;

Or. lt

Pakeitimas 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės apsaugos veiklą, 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi stebint aplinką 
ir kuriant aplinkos politiką, taip pat 
teikiant pagalbą tarnyboms, vykdančioms 
civilinės saugos veiklą, įvykus žemės 
drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 
pasauliniu lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 5
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės apsaugos veiklą, 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms aplinkos stebėseną ir 
civilinės saugos veiklą, įvykus žemės 
drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 
pasauliniu lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 6
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija
surenkama ir nagrinėjama bei 
perduodami tikslūs duomenys, naudingi
tarnyboms, vykdančioms civilinės 
apsaugos veiklą, įvykus žemės 
drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 

3. patvirtina GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, nes ji turės 
esminę reikšmę kovojant su klimato kaita 
ir aplinkos nykimu. Taikant GMES bus
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija, taip pat ši 
programa labai svarbi renkant ir
nagrinėjant informaciją bei perduodant 
tikslius duomenis, naudingus tarnyboms, 
vykdančioms aplinkos stebėseną ir 
civilinės saugos veiklą; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
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pasauliniu lygmeniu; GMES yra pagrindinė priemonė kovojant 
su klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei 
perduodami tikslūs duomenys, naudingi 
tarnyboms, vykdančioms civilinės 
apsaugos veiklą, įvykus žemės 
drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 
pasauliniu lygmeniu;

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija; pabrėžia 
palydovinių paslaugų svarbą, visų pirma 
atliekant gelbėjimo darbus, įvykus 
gaivalinėms nelaimėms ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 
pasauliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 8
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei 
perduodami tikslūs duomenys, naudingi
tarnyboms, vykdančioms civilinės 

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija; atkreipia dėmesį į 
esminį šios programos vaidmenį renkant 
ir nagrinėjant informaciją bei perduodant 
tikslius duomenis, naudingus vykdant
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apsaugos veiklą, įvykus žemės 
drebėjimams, cunamiams ar gamtinėms 
katastrofoms; pastebi, kad atsižvelgiant į 
„Europa 2020“ tikslus, GMES yra esminė 
priemonė kovojant su klimato kaita 
pasauliniu lygmeniu;

atmosferos, jūrų ir sausumos stebėseną, 
taip pat civilinės saugos veiklą, pvz., 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 9
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės apsaugos veiklą, 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija 
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės apsaugos veiklą, 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu taip pat 
ji patenkina labai plačius visuomenės 
poreikius ir padeda spręsti žemės ūkio, 
žuvininkystės, transporto, regioninės 
plėtros problemas;

Or. lt

Pakeitimas 10
Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama pasauliniu lygmeniu lengvai 
prieinama informacija: informacija
surenkama ir nagrinėjama bei perduodami 
tikslūs duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės apsaugos veiklą, 
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu;

3. pabrėžia GMES, žemės stebėjimo 
veiklos programos, svarbą, kurią taikant 
pateikiama nacionaliniu, regioniniu ir 
pasauliniu lygmeniu lengvai prieinama 
informacija: informacija surenkama ir 
nagrinėjama bei perduodami tikslūs 
duomenys, naudingi tarnyboms, 
vykdančioms civilinės saugos veiklą
siekiant užkirsti kelią pavojams, taikyti 
įspėjimo sistemą, valdyti ekstremaliąsias 
situacijas ir atlikti gelbėjimo veiksmus,
įvykus žemės drebėjimams, cunamiams ar 
gamtinėms katastrofoms; pastebi, kad 
atsižvelgiant į „Europa 2020“ tikslus, 
GMES yra esminė priemonė kovojant su 
klimato kaita pasauliniu lygmeniu; taip pat 
jūros ir pakrančių stebėsenai, vandens, 
sausumos ir teritorijų valdymui bei 
kontrolei, taikant naujoviškas
kartografijos priemones ir teikiant 
duomenis apie aplinką, kad būtų galima 
susieti erdvinius duomenis su duomenimis 
in situ;

Or. it

Pakeitimas 11
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia GMES svarbą ir indėlį, kurį 
taikant šią programą galima įnešti į 
strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimą, teikiant informaciją, kaip 
kovoti su klimato kaita, remti ekologišką 
ekonomiką ir investicijas į technologijas ir 
infrastruktūrą;

Or. it
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Pakeitimas 12
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pripažįsta dabartinį GMES programos 
taikymą valdant ekstremaliąsias 
situacijas, visų pirma potvynių ir 
humanitarinių nelaimių atveju;

Or. it

Pakeitimas 13
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad GMES – ne tik 
infrastruktūros plėtros programa, jos 
tikslas taip pat yra teikti paslaugas, skirtas 
aplinkos apsaugai ir saugumui. Tai 
Europos Sąjungos ir visų valstybių narių, 
kurios ypač įsipareigojusios vykdyti 
aplinkos apsaugos politiką, prioritetai;

Or. it

Pakeitimas 14
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia GMES indėlio, kurį šia 
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programa galima įnešti į strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą, 
svarbą, teikiant informaciją, kaip kovoti 
su klimato kaita, remti augimą ir 
ekologišką ekonomiką, taip pat ilgalaikes 
investicijas į technologijas ir 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimo pradėjimui ir 
kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai 
galėtų paskatinti laikinai sustabdyti šią 
programą ir dėl to būtų nutrauktas 
duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES finansavimas ir 
prašo valstybių narių ir toliau dengti 
išlaidas, skirtas tokios programos 
įgyvendinimui pradėti ir kasmet palaikyti; 
mano, kad tai galėtų paskatinti laikinai 
sustabdyti šią programą ir dėl to būtų 
nutrauktas duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

Or. it

Pakeitimas 16
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 

4. primena, kad į Europos Komisijos 
pasiūlytą 2014 – 2020 m. finansinę 
programą visiškai neįeina GMES 
finansavimas ir prašo valstybių narių ir 
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programos įgyvendinimo pradėjimui ir 
kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai 
galėtų paskatinti laikinai sustabdyti šią 
programą ir dėl to būtų nutrauktas
duomenų gavimas bei atsirastų
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimui pradėti ir kasmet 
palaikyti; mano, kad tai sukels pavojų šios 
programos įgyvendinimui ateityje ir dėl to 
bus pertrauktas duomenų gavimas bei 
atsiras priklausomybė nuo kosminės 
erdvės infrastruktūrų, esančių už Europos 
ribų;

Or. en

Pakeitimas 17
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimo pradėjimui ir 
kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai 
galėtų paskatinti laikinai sustabdyti šią 
programą ir dėl to būtų nutrauktas 
duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

4. apgailestauja, kad į Europos Komisijos 
pasiūlytą 2014 – 2020 m. finansinę 
programą visiškai neįeina GMES ir mano, 
kad prašant valstybių narių ir toliau dengti 
išlaidas, skirtas tokios programos 
įgyvendinimui pradėti ir kasmet palaikyti
būtų patirtos didesnės ilgalaikės išlaidos, 
Europos piliečiams sudarytos nevienodos 
galimybės gauti atitinkamą informaciją ir 
naudą, galbūt laikinai sustabdyta ši 
programa, vėliau nutrauktas duomenų 
gavimas bei galiausiai atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų, 
todėl su sektoriumi susijusios pramonės 
šakos atsidurtų pavojingoje ekonominėje 
padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 18
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimo pradėjimui ir 
kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai 
galėtų paskatinti laikinai sustabdyti šią 
programą ir dėl to būtų nutrauktas 
duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

4. primena, kad į Europos Komisijos 
pasiūlytą 2014 – 2020 m. finansinę 
programą visiškai neįeina GMES, ir prašo 
valstybių narių atlikti išsamią sąnaudų ir 
naudos analizę ir ja remiantis nuspręsti, 
ar toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimui pradėti ir kasmet 
palaikyti; mano, kad tai galėtų paskatinti 
laikinai sustabdyti šią programą ir dėl to 
būtų nutrauktas duomenų gavimas bei 
atsirastų priklausomybė nuo kosminės 
erdvės infrastruktūrų, esančių už Europos 
ribų;

Or. de

Pakeitimas 19
Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimo pradėjimui ir 
kasmetiniam palaikymui; mano, kad tai 
galėtų paskatinti laikinai sustabdyti šią 
programą ir dėl to būtų nutrauktas 
duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

4. primena, kad į finansinį Europos 
Komisijos pasiūlymą 2014 – 2020 m. 
visiškai neįeina GMES ir prašo valstybių 
narių ir toliau dengti išlaidas, skirtas tokios 
programos įgyvendinimui pradėti ir kasmet 
palaikyti; mano, kad tai galėtų paskatinti 
laikinai sustabdyti šią programą, 
prarandant didelę patirtį, jau įgytą 
teikiant paslaugas, kuriomis siekiama 
laipsniškai vertinti kosminės erdvės 
duomenis, ir dėl to būtų nutrauktas 
duomenų gavimas bei atsirastų 
priklausomybė nuo kosminės erdvės 
infrastruktūrų, esančių už Europos ribų;

Or. it
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Pakeitimas 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos tęsimui 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos vykdymui tęsti 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

Or. it

Pakeitimas 21
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos tęsimui 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programai vykdyti 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

Or. en

Pakeitimas 22
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos tęsimui 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 
2013 m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų 
(2,3 mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 
700 mln. eurų suma, skirta paslaugoms), ir 
programai tęsti 2014 – 2020 m. numatoma 
vidutiniškai per metus išleisti 850 mln. 
eurų, tačiau prisimenant, kad anksčiau 
išlaidos kosmoso projektams padidėdavo, 
ir nesant projektų, su kuriais būtų galima 
palyginti, reikia tikėtis didesnių išlaidų;

Or. de

Pakeitimas 23
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 2013 
m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų (2,3 
mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 700 
mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos tęsimui 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų;

5. pabrėžia, kad GMES išlaidos iki 2013 
m. jau padengtos, iš viso 3 mlrd. eurų (2,3
mlrd. eurų suma, skirta palydovams, ir 700 
mln. eurų suma, skirta paslaugoms) ir 
programos tęsimui 2014 – 2020 m. 
numatoma vidutiniškai per metus išleisti 
850 mln. eurų; ragina Komisija skatinti 
viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir 
pritraukti daugiau privataus kapitalo 
lėšų;

Or. lt

Pakeitimas 24
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisija gerinti kosminių 
erdvių programų finansavimą, skatinti 
viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir 
pritraukti daugiau privataus kapitalo 
lėšų;

Or. lt

Pakeitimas 25
Salvatore Tatarella

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose;

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose ir 
visų pirma Europos Sąjungos aplinkos 
apsaugos politikos srityse;

Or. it

Pakeitimas 26
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai 
sumažintų sąnaudas suinteresuotuose 
sektoriuose;

6. pabrėžia, kad nesant nuolatinio veiklos 
sąnaudų finansavimo būtų prarastos 
ankstesnės investicijos į GMES bei 
susijusias paslaugas ir susilpnėtų 
Europos Sąjungos įsipareigojimas vykdyti 
visapusišką kosminės erdvės strategiją;

Or. en
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Pakeitimas 27
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose;

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose ir 
atneštų naudos regionams bei vietos 
bendruomenėms;

Or. en

Pakeitimas 28
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose;

6. mano, kad atitinkamas kosminės erdvės 
programų naudojimas smarkiai sumažintų 
sąnaudas suinteresuotuose sektoriuose;
ragina Komisiją papildomai finansuoti su 
šiomis programomis susijusią mokslo bei 
technologijų plėtrą, infrastruktūrų 
kūrimą;

Or. lt

Pakeitimas 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta GMES paslaugų teikiamą 
socialinę naudą vartotojams, kuriems 
tęstinumas ir tvarumas labai svarbūs tam, 
kad jie galėtų geriau pasinaudoti 
stebėjimo infrastruktūros galimybėmis, 
kurios siūlomos pagal šią programą;

Or. it

Pakeitimas 30
Bill Newton Dunn

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
tikslas yra įtraukti GMES programą į 
Europos biudžetą tam, kad Europa 
įsipareigotų įgyvendinti veiklos kosmoso 
srityje tikslus atsižvelgiant į visus „2020“
tikslus, tarp kurių yra ir kova prieš
klimato kaitą.

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
tikslas yra įtraukti GMES programą į 
2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą tam, kad Europa veiksmingiau 
siektų savo veiklos kosmoso srityje tikslų, 
skatintų pažangą įgyvendinant visus 
strategijos „Europa 2020“ tikslus, taip pat 
turėtų išteklių kovai su klimato kaita.

Or. en

Pakeitimas 31
Vittorio Prodi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
tikslas yra įtraukti GMES programą į 
Europos biudžetą tam, kad Europa 
įsipareigotų įgyvendinti veiklos kosmoso 
srityje tikslus atsižvelgiant į visus „2020“ 

7. pakartoja, kad GMES programa –
Europos kosmoso politikos prioritetas, 
todėl turėtų būti įtrauktas į Europos 
biudžetą, nes tokiu atveju Europa galėtų 
laikytis savo „2020“ įsipareigojimų, taip 
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tikslus, tarp kurių yra ir kova prieš
klimato kaitą.

pat kovoti su klimato kaita.

Or. en

Pakeitimas 32
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
tikslas yra įtraukti GMES programą į 
Europos biudžetą tam, kad Europa 
įsipareigotų įgyvendinti veiklos kosmoso 
srityje tikslus atsižvelgiant į visus „2020“ 
tikslus, tarp kurių yra ir kova prieš 
klimato kaitą.

7. pabrėžia, kad Europos Parlamento 
tikslas yra atlikus sąnaudų ir naudos 
analizę įtraukti GMES programą į Europos 
biudžetą tam, kad Europa įsipareigotų 
įgyvendinti veiklos kosmoso srityje tikslus 
atsižvelgiant į visus „2020“ tikslus.

Or. de

Pakeitimas 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. taip pat pabrėžia, kad įtraukus GMES 
finansavimą į 2014–2020 m. daugiametę 
finansinę programą būtų išvengta 
investicijų, kurios jau skirtos pagal  
Europos bendrijos septintąją bendrąją 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos programą, 
netikslingumo.

Or. it


