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Grozījums Nr. 1
Carl Schlyter

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ES kosmosa politikai nav 
jāveicina kosmosa militarizācija; šajā 
sakarībā uzskata, ka jebkāda Galileo vai 
GMES izmantošana militārām 
vajadzībām jāfinansē no dalībvalstu 
aizsardzības budžetiem, bet noteikti ne no 
ES budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jiří Maštálka
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver tādu kosmosa programmu 
nozīmīgumu kā Galileo un EGNOS, kuras 
ir svarīgas kosmosa transporta politikas 
pielāgošanai iedzīvotāju interesēm; mudina 
nekavējoties īstenot šīs programmas, lai 
saskaņotu Eiropas vienoto tirgu;

2. uzsver tādu kosmosa programmu 
nozīmīgumu kā Galileo un EGNOS, kuras 
ir svarīgas kosmosa politikas pielāgošanai 
iedzīvotāju interesēm; mudina nekavējoties 
īstenot šīs programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver tādu kosmosa programmu 
nozīmīgumu kā Galileo un EGNOS, kuras 
ir svarīgas kosmosa transporta politikas 
pielāgošanai iedzīvotāju interesēm; mudina 
nekavējoties īstenot šīs programmas, lai 
saskaņotu Eiropas vienoto tirgu;

2. uzsver tādu kosmosa programmu 
nozīmīgumu kā Galileo un EGNOS, kuras 
ir svarīgas kosmosa transporta politikas 
pielāgošanai iedzīvotāju interesēm; mudina 
nekavējoties īstenot šīs programmas, kas 
tieši veicina konkurētspēju un 
jauninājumus, atver institucionālo tirgu 
augsto tehnoloģiju rūpniecībai un kopā 
veicina patēriņa pakalpojumu Eiropas 
tirgus izveidi un Eiropas vienotā tirgus 
saskaņošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu iegūšana, lai 
novērotu vidi un palīdzētu vides politikas 
plānošanā, kā arī tiem dienestiem, kas 
nodarbojas ar civilo aizsardzību pēc 
zemestrīcēm, cunami vai ekoloģiskām 
katastrofām; norāda, ka, ņemot vērā 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, GMES ir 
nozīmīgs resurss cīņā pret klimata 
pārmaiņām pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Salvatore Tatarella
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu iegūšana tiem 
dienestiem, kas nodarbojas ar vides 
monitoringu un civilo aizsardzību pēc 
zemestrīcēm, cunami vai ekoloģiskām 
katastrofām; norāda, ka, ņemot vērā 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, GMES ir 
nozīmīgs resurss cīņā pret klimata 
pārmaiņām pasaules mērogā;   

Or. it

Grozījums Nr. 6
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir GMES 
— Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

3. apstiprina, cik nozīmīga ir GMES —
Zemes novērošanas operatīvā programma, 
kas būs būtiska cīņā pret klimata 
pārmaiņām un vides degradēšanos; 
GMES nodrošinās rādītājus, kuri būs
viegli pieejami visā pasaulē, un šī 
programma ir būtiska informācijas 
iegūšanai un analīzei, kā arī tādu precīzu 
un noderīgu datu iegūšanai, kuri vajadzīgi
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar vides 
monitoringu un civilo aizsardzību; norāda, 
ka, ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir viens no 
pamatresursiem cīņā pret klimata 
pārmaiņām pasaules mērogā;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija 
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē; 
uzsver satelītpakalpojumu nozīmi — it 
īpaši glābšanas pasākumos dabas vai 
ekoloģisku katastrofu gadījumā; norāda, 
ka, ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē; 
norāda uz būtisko lomu, kāda tai var būt 
informācijas iegūšanā un analīzē un 
precīzu un noderīgu datu iegūšanā
atmosfēras, jūras un zemes novērošanas 
un civilās aizsardzības nolūkiem, 
piemēram, saistībā ar zemestrīcēm, 
cunami vai ekoloģiskām katastrofām; 
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pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā; norāda, ka, ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss 
cīņā pret klimata pārmaiņām pasaules 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu iegūšana tiem 
dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā, 
kā arī atbilst vispārīgākām sabiedrības 
vajadzībām un atrisina problēmas saistībā 
ar lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
transporta un reģionālo attīstību;

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 

3. vēlreiz apstiprina, cik nozīmīga ir 
GMES — Zemes novērošanas operatīvā 
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programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami visā pasaulē: 
informācijas iegūšana un analīze un 
precīzu un noderīgu datu ekstrapolācija
tiem dienestiem, kas nodarbojas ar civilo 
aizsardzību pēc zemestrīcēm, cunami vai 
ekoloģiskām katastrofām; norāda, ka, 
ņemot vērā stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, GMES ir nozīmīgs resurss cīņā 
pret klimata pārmaiņām pasaules mērogā;

programma, kas spēj nodrošināt rādītājus, 
kuri būtu viegli pieejami valsts, reģionālā 
un pasaules mērogā: informācijas 
iegūšana un analīze un precīzu un noderīgu 
datu iegūšana civilās aizsardzības
dienestiem riska novēršanai, agrīnās 
brīdināšanas sistēmām, ārkārtas 
pārvaldībai un atjaunošanas operācijām
pēc zemestrīcēm, cunami vai ekoloģiskām 
katastrofām; norāda, ka, ņemot vērā 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, GMES ir 
nozīmīgs resurss cīņā pret klimata 
pārmaiņām pasaules mērogā, kā arī jūras 
un piekrastes uzraudzībā, ūdens, augsnes 
un teritorijas uzraudzībā un 
apsaimniekošanā, izmantojot 
novatoriskus kartografēšanas paņēmienus 
un vides ziņojumus, kuros var apvienot 
kosmosa telpas un in-situ datus;     

Or. it

Grozījums Nr. 11
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver GMES programmas svarīgumu 
un tās potenciālo ieguldījumu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, 
norādot, kā cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, un sniedzot 
pamatinformāciju par zaļo ekonomiku un 
ieguldījumiem tehnoloģijās un 
infrastruktūrās;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Salvatore Tatarella
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīst GMES ārkārtas pārvaldības 
programmas pašreizējo izmantošanu 
praksē, it īpaši reaģējot uz plūdiem vai 
humanitārajām katastrofām;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka GMES programma 
neattiecas tikai uz infrastruktūru, bet ir 
paredzēta arī vides aizsardzībai un 
drošības sistēmām; šīs ir prioritātes 
Eiropas Savienībai un visām dalībvalstīm, 
kuras ir stingri apņēmušās attīstīt vides 
politiku;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nozīmi, kas ir GMES 
ieguldījumam stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanā, sniedzot informāciju, 
kura palīdz cīnīties pret klimata 
pārmaiņām un atbalstīt izaugsmi un zaļo 
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ekonomiku, kā arī sniedzot ilgtermiņa 
ieguldījumus tehnoloģijās un 
infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu 
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, no tās izrietošās datu 
uztveršanas pārtraukumiem un atkarības no 
trešo valstu kosmosa infrastruktūras;

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES finansēšana vispār 
nav paredzēta, un prasa dalībvalstīm 
turpināt segt izdevumus par šīs 
programmas sākšanu un ikgadējo 
uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu novest 
pie pašas programmas pagaidu apturēšanas, 
no tās izrietošās datu uztveršanas 
pārtraukumiem un atkarības no trešo valstu 
kosmosa infrastruktūras;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, no tās izrietošās datu 

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES finansēšana vispār 
nav paredzēta, un prasa dalībvalstīm 
turpināt segt izdevumus par šīs 
programmas sākšanu un ikgadējo 
uzturēšanu; uzskata, ka tas apdraudēs 
GMES programmas turpmāko 
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uztveršanas pārtraukumiem un atkarības 
no trešo valstu kosmosa infrastruktūras;

pastāvēšanu, novedīs pie datu 
nodrošināšanas pārtraukšanas un 
atkarības no trešo valstu kosmosa 
infrastruktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES vispār nav iekļauta,
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu 
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, no tās izrietošās datu 
uztveršanas pārtraukumiem un atkarības no 
trešo valstu kosmosa infrastruktūras;

4. pauž nožēlu par GMES programmas 
pilnīgu izņemšanu no Eiropas Komisijas 
finanšu priekšlikuma laika posmam no 
2014. līdz 2020. gadam un uzskata, ka 
prasība dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu novestu pie lielākām 
izmaksām ilgtermiņā, atšķirīgas piekļuves 
iegūtajai informācijai un Eiropas 
iedzīvotāju ieguvumiem, iespējams, pašas 
programmas pagaidu apturēšanas, pēc tam 
pie datu uztveršanas pārtraukumiem un, 
visbeidzot, pie atkarības no trešo valstu 
kosmosa infrastruktūras, radot ar šo jomu 
saistītām nozarēm nestabilu ekonomisko 
situāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
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2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu 
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, no tās izrietošās datu 
uztveršanas pārtraukumiem un atkarības no 
trešo valstu kosmosa infrastruktūras;

2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm veikt pilnīgu 
izmaksu un ieguvumu analīzi un, 
pamatojoties uz to, lemt, vai tās vēlas 
turpināt segt izdevumus par šīs 
programmas sākšanu un ikgadējo 
uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu novest 
pie pašas programmas pagaidu apturēšanas, 
no tās izrietošās datu uztveršanas 
pārtraukumiem un atkarības no trešo valstu 
kosmosa infrastruktūras;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu 
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, no tās izrietošās datu 
uztveršanas pārtraukumiem un atkarības no 
trešo valstu kosmosa infrastruktūras;

4. atgādina, ka Eiropas Komisijas finanšu 
priekšlikumā laika posmam no 2014. līdz 
2020. gadam GMES vispār nav iekļauta, 
un prasa dalībvalstīm turpināt segt 
izdevumus par šīs programmas sākšanu un 
ikgadējo uzturēšanu; uzskata, ka tas varētu 
novest pie pašas programmas pagaidu 
apturēšanas, upurējot ievērojamo pieredzi, 
kas iegūta darbā ar operatīvajām 
sistēmām, kuras jau darbojas ar mērķi 
novērtēt kosmosa telpas datus, tālāk pie
datu uztveršanas pārtraukumiem un 
atkarības no trešo valstu kosmosa 
infrastruktūras;          

Or. it

Grozījums Nr. 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā;

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
darbības uzturēšanu no 2014. gada līdz 
2020. gadam nozīmē vidējās gada 
izmaksas EUR 850 miljonu apmērā;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 
2020. gadam nozīmē vidējās gada 
izmaksas EUR 850 miljonu apmērā;

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
darbību no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā;

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā ar lielu iespējamību, 
ka izmaksas būs lielākas, ņemot vērā 
iepriekšējos kosmosa projektu izdevumu 
pieaugumus un to, ka nav salīdzināmu 
projektu;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā;

5. uzsver, ka GMES izmaksu segšana ir jau 
nodrošināta līdz 2013. gada beigām 
(kopējā summa par satelītiem ir EUR 
2,3 miljardi, papildus izmaksām par 
pakalpojumiem EUR 700 miljoni) par 
kopējo summu EUR 3 miljardi un ka 
aprēķinātās izmaksas par programmas 
uzturēšanu no 2014. gada līdz 2020. gadam 
nozīmē vidējās gada izmaksas EUR 
850 miljonu apmērā; aicina Komisiju 
veicināt publiskā un privātā sektora 
partnerību un vairāk piesaistīt privātā 
sektora kapitālu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 24
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju palielināt 
finansējumu Eiropas kosmosa 
programmām, veicināt publiskā un 
privātā sektora partnerību un vairāk 
piesaistīt privātā sektora kapitālu;

Or. lt

Grozījums Nr. 25
Salvatore Tatarella

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu;

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu, it īpaši ES vides 
politikā;     

Or. it

Grozījums Nr. 26
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu;

6. uzsver, ka bez darbības izmaksu 
turpmākas segšanas tiktu zaudēti 
iepriekšējie ieguldījumi GMES un 
saistītajos pakalpojumos un tiktu vājināta 
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Eiropas Savienības apņemšanās izstrādāt 
vispārēju kosmosa stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu;

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu un ieguvumus 
pakārtotajās darbībās reģionos un vietējās 
kopienās;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu;

6. uzskata, ka atbilstošs kosmosa 
programmu izmantojums ļautu 
ieinteresētajās nozarēs panākt nozīmīgu 
izmaksu samazinājumu; mudina Komisiju 
piešķirt papildu finansējumu zinātnes un 
tehnoloģiju attīstībai un infrastruktūras 
izveidei saistībā ar šīm programmām;

Or. lt

Grozījums Nr. 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīst sociālos ieguvumus GMES 
pakalpojumu izmantotājiem, kuriem 
turpināmība un ilgtspējība ir ļoti svarīgas, 
ja tie vēlas gūt maksimālu labumu no 
programmas piedāvātajām novērošanas 
infrastruktūrām; 

Or. it

Grozījums Nr. 30
Bill Newton Dunn

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas Parlamenta mērķis ir 
iekļaut GMES programmu ES budžetā, lai 
Eiropa apņemtos sasniegt kosmosa 
programmu mērķus, ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, starp kuriem ir 
cīņa pret klimata pārmaiņām.

7. uzsver, ka Eiropas Parlamenta mērķis ir 
iekļaut GMES programmu daudzgadu 
finanšu shēmā 2014. –2020. gadam, lai 
Eiropa varētu labāk sasniegt kosmosa 
programmu mērķus, veicinātu virzību uz 
visu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu un iegūtu resursus cīņai pret 
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Vittorio Prodi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas Parlamenta mērķis 
ir iekļaut GMES programmu ES budžetā, 

7. atkārtoti uzsver, ka GMES programma 
ir Eiropas kosmosa politikas prioritāte un 
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lai Eiropa apņemtos sasniegt kosmosa 
programmu mērķus, ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, starp kuriem ir 
cīņa pret klimata pārmaiņām.

tādēļ tā jāiekļauj ES budžetā, tādējādi 
ļaujot Eiropai izpildīt stratēģijas „Eiropa 
2020” apņemšanās, vienlaikus cīnoties
pret klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka Eiropas Parlamenta mērķis ir 
iekļaut GMES programmu ES budžetā, lai 
Eiropa apņemtos sasniegt kosmosa 
programmu mērķus, ievērojot stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, starp kuriem ir cīņa 
pret klimata pārmaiņām.

7. uzsver, ka Eiropas Parlamenta mērķis ir 
pēc izmaksu un ieguvumu analīzes iekļaut 
GMES programmu ES budžetā, lai Eiropa 
apņemtos sasniegt kosmosa programmu 
mērķus, ievērojot stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, starp kuriem ir cīņa pret klimata 
pārmaiņām.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atkārtoti uzsver, ka līdz ar GMES 
finansējuma iekļaušanu daudzgadu 
finanšu shēmā 2014.–2020. gadam 
Septītajā pētniecības pamatprogrammā 
tiktu novērsta līdz šim veikto ieguldījumu 
veltīga izšķiešana pakalpojumu un 
informācijas jomā.

Or. it
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