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Amendement 1
Carl Schlyter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het 
ruimtevaartbeleid van de Unie niet mag 
bijdragen aan de militarisering van de 
ruimte; is in dat opzicht van mening dat 
elk militair gebruik van GALILEO of 
GMES gefinancierd moet worden uit de 
defensiebegroting van de lidstaten en in 
geen geval met begrotingsmiddelen van de 
EU;

Or. en

Amendement 2
Jiří Maštálka
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het fundamentele belang 
van de ruimtevaartprogramma's Galileo en 
EGNOS voor het optimaliseren van een 
met ruimtetechnologie ondersteund 
vervoersbeleid ten dienste van de burgers;
dringt aan op een prompte implementatie 
van deze programma's met het oog op de 
harmonisatie van de Europese interne 
markt;

2. onderstreept het fundamentele belang 
van de ruimtevaartprogramma's Galileo en 
EGNOS voor het optimaliseren van het 
ruimtevaartbeleid ten dienste van de 
burgers; dringt aan op een prompte 
implementatie van deze programma's;

Or. en

Amendement 3
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het fundamentele belang 
van de ruimtevaartprogramma's Galileo en 
EGNOS voor het optimaliseren van een 
met ruimtetechnologie ondersteund 
vervoersbeleid ten dienste van de burgers;
dringt aan op een prompte implementatie 
van deze programma's met het oog op de 
harmonisatie van de Europese interne 
markt;

2. onderstreept het fundamentele belang 
van de ruimtevaartprogramma's Galileo en 
EGNOS voor het optimaliseren van een 
met ruimtetechnologie ondersteund 
vervoersbeleid ten dienste van de burgers;
dringt aan op een prompte implementatie 
van deze programma's, die een directe 
impact hebben op het 
mededingingsvermogen en de innovatie, 
de institutionele markt openstellen voor de 
hightechindustrie en tegelijk de vestiging 
van een Europese markt van de 
consumentendiensten en de harmonisatie 
van de Europese interne markt
bevorderden;

Or. lt

Amendement 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de observatie van het 
milieu, het uitstippelen van het 
milieubeleid en bij de civiele bescherming 
na aardbevingen, tsunami's of 
milieurampen; wijst erop dat, tegen de 
achtergrond van de doelstellingen van
"Europa 2020", de GMES een uiterst 
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waardevol hulpmiddel is in de strijd tegen 
de klimaatverandering op wereldvlak;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij milieumonitoring en de 
civiele bescherming na aardbevingen, 
tsunami's of milieurampen; wijst erop dat, 
tegen de achtergrond van de doelstellingen 
van "Europa 2020", de GMES een uiterst 
waardevol hulpmiddel is in de strijd tegen 
de klimaatverandering op wereldvlak;

Or. it

Amendement 6
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 

3. onderstreept het essentiële belang van de 
GMES, het operationele programma voor 
aardobservatie, in de strijd tegen de 
klimaatverandering en de aantasting van 
het milieu; GMES zal informatie
opleveren die gemakkelijk toegankelijk is 
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nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of 
milieurampen; wijst erop dat, tegen de 
achtergrond van de doelstellingen van
"Europa 2020", de GMES een uiterst 
waardevol hulpmiddel is in de strijd tegen 
de klimaatverandering op wereldvlak;

op wereldschaal en is van wezenlijk belang 
voor het verwerven en analyseren van
gegevens en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor 
betrokken is bij het milieutoezicht en de 
civiele bescherming; wijst erop dat, tegen 
de achtergrond van de doelstellingen van
"Europa 2020", de GMES een
fundamenteel hulpmiddel is in de strijd 
tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

Or. en

Amendement 7
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal; benadrukt het belang van 
satellietdiensten voor reddingswerk in 
geval van natuur- of milieurampen; wijst 
erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

Or. en

Amendement 8
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal; wijst erop dat de GMES een 
sleutelrol kan spelen in het vergaren en 
analyseren van informatie en het 
extrapoleren van nauwkeurige en nuttige 
gegevens voor de waarneming van lucht, 
zee en land, en voor de civiele 
bescherming na aardbevingen, tsunami's of 
milieurampen; wijst erop dat, tegen de 
achtergrond van de doelstellingen van
"Europa 2020", de GMES een uiterst 
waardevol hulpmiddel is in de strijd tegen 
de klimaatverandering op wereldvlak;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak, inspeelt op de meer algemene 
behoeften van de samenleving en 
bovendien een oplossing biedt voor de 
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problemen betreffende de landbouw, de 
visserij, het vervoer en de regionale 
ontwikkeling;

Or. lt

Amendement 10
Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op 
wereldschaal: het vergaren en analyseren 
van informatie en het extrapoleren van 
nauwkeurige en nuttige gegevens voor wie 
betrokken is bij de civiele bescherming na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak;

3. onderstreept het belang van de GMES, 
het operationele programma voor 
aardobservatie, dat informatie oplevert die 
gemakkelijk toegankelijk is op nationale, 
regionale en wereldschaal: het vergaren en 
analyseren van informatie en het 
extrapoleren van nauwkeurige en nuttige 
gegevens voor wie betrokken is bij de 
civiele bescherming voor risicopreventie, 
alarmsystemen, rampenbeheersing en 
wederopbouwmaatregelen na 
aardbevingen, tsunami's of milieurampen;
wijst erop dat, tegen de achtergrond van de 
doelstellingen van "Europa 2020", de 
GMES een uiterst waardevol hulpmiddel is 
in de strijd tegen de klimaatverandering op 
wereldvlak; het is ook waardevol voor het 
toezicht op de zeeën en de kusten, het 
toezicht op en beheer van het water, de 
bodem en het landschap door middel van 
innoverende activiteiten voor het in kaart 
brengen en de milieureporting, waardoor 
ruimteobservatiegegevens kunnen worden 
gecombineerd met in-situgegevens;

Or. it

Amendement 11
Salvatore Tatarella
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang van de GMES en 
de betekenis van dit programma voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
"Europa 2020", omdat het informatie 
oplevert over de manieren om de 
klimaatverandering te bestrijden en 
informatie ter ondersteuning van de 
groene economie en van de investeringen 
in technologie en infrastructuur;

Or. it

Amendement 12
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. neemt er kennis van dat het GMES-
programma momenteel wordt gebruikt 
voor de beheersing van noodsituaties, in 
het bijzonder overstromingen en 
humanitaire rampen;

Or. it

Amendement 13
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept dat de GMES niet 
louter een infrastructuurprogramma is 
maar erop gericht is diensten te leveren 
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ten bate van het milieu en de veiligheid; 
beide gebieden zijn van prioritair belang 
voor de Europese Unie en alle lidstaten 
die zich daadkrachtig inzetten voor het 
milieu.

Or. it

Amendement 14
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat GMES een 
significante bijdrage kan leveren aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen doordat het informatie kan 
opleveren voor de bestrijding van de 
klimaatverandering en de ondersteuning 
van de groei en de groene economie, 
alsook van langetermijninvesteringen in 
technologie en infrastructuur;

Or. en

Amendement 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma 
zouden blijven betalen; is van mening dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het 

4. wijst erop dat de financiering van de
GMES ten enenmale ontbreekt in het 
financiële voorstel van de Europese 
Commissie voor de periode 2014-2020 en 
dringt er op aan dat de lidstaten de kosten 
van de lancering en het jaarlijkse 
onderhoud van het programma zouden 
blijven betalen; is van mening dat dit ertoe 
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programma zelf tijdelijk wordt stopgezet, 
dat bijgevolg het vergaren van gegevens 
stilvalt en wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur;

zou kunnen leiden dat het programma zelf 
tijdelijk wordt stopgezet, dat bijgevolg het 
vergaren van gegevens stilvalt en wij 
afhankelijk blijven van niet-Europese 
ruimte-infrastructuur;

Or. it

Amendement 16
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma 
zouden blijven betalen; is van mening dat
dit ertoe zou kunnen leiden dat het
programma zelf tijdelijk wordt stopgezet, 
dat bijgevolg het vergaren van gegevens
stilvalt en wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur;

4. wijst erop dat de financiering van de
GMES ten enenmale ontbreekt in het 
financiële voorstel van de Europese 
Commissie voor de periode 2014-2020 en 
dringt er op aan dat de lidstaten de kosten 
van de lancering en het jaarlijkse 
onderhoud van het programma zouden 
blijven betalen; is van mening dat hierdoor 
de toekomst van het GMES-programma in 
gevaar zal worden gebracht, het vergaren 
van gegevens zal worden onderbroken en
ertoe zal leiden dat wij afhankelijk blijven 
van niet-Europese ruimte-infrastructuur;

Or. en

Amendement 17
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 

4. betreurt dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en is van mening dat van de 
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lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma
zouden blijven betalen; is van mening dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het 
programma zelf tijdelijk wordt stopgezet, 
dat bijgevolg het vergaren van gegevens 
stilvalt en wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur;

lidstaten verwachten dat zij de kosten van 
de lancering en het jaarlijkse onderhoud 
van het programma blijven betalen ertoe 
zou kunnen leiden dat de kosten op lange 
termijn stijgen, dat de toegang tot de 
verkregen informatie en de voordelen niet 
voor alle burgers gelijk zijn, dat het 
programma zelf tijdelijk zou kunnen 
worden stopgezet, dat bijgevolg de 
verspreiding van gegevens stilvalt en, tot 
slot, dat wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur, waardoor 
de ondernemingen van de sector in een 
economisch onzekere situatie worden 
gedrongen;

Or. en

Amendement 18
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma
zouden blijven betalen; is van mening dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het 
programma zelf tijdelijk wordt stopgezet, 
dat bijgevolg het vergaren van gegevens 
stilvalt en wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur;

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten een grondige 
kosten/batenanalyse uitvoeren en op 
grond daarvan te besluiten of zij de kosten 
van de lancering en het jaarlijkse 
onderhoud van het programma willen
blijven betalen; is van mening dat dit ertoe 
zou kunnen leiden dat het programma zelf 
tijdelijk wordt stopgezet, dat bijgevolg het 
vergaren van gegevens stilvalt en wij 
afhankelijk blijven van niet-Europese 
ruimte-infrastructuur;

Or. de
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Amendement 19
Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma 
zouden blijven betalen; is van mening dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het 
programma zelf tijdelijk wordt stopgezet, 
dat bijgevolg het vergaren van gegevens 
stilvalt en wij afhankelijk blijven van niet-
Europese ruimte-infrastructuur;

4. wijst erop dat de GMES ten enenmale 
ontbreekt in het financiële voorstel van de 
Europese Commissie voor de periode 
2014-2020 en dringt er op aan dat de 
lidstaten de kosten van de lancering en het 
jaarlijkse onderhoud van het programma 
zouden blijven betalen; is van mening dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het 
programma zelf tijdelijk wordt stopgezet,
waardoor de rijke ervaring die is 
opgedaan met de bestaande operationele 
diensten met het oog op de nauwkeurige 
beoordeling van de ruimtevaartgegevens 
verloren zou gaan, met als gevolg dat het 
vergaren van gegevens stilvalt en wij 
afhankelijk blijven van niet-Europese 
ruimte-infrastructuur;

Or. it

Amendement 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro
belopen;

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard EUR, waarvan 2,3 miljard EUR
voor de satellieten en 700 miljoen EUR
voor de diensten) en dat de geraamde
operationele kosten van de instandhouding 
van het programma tussen 2014 en 2020 
gemiddeld 850 miljoen EUR belopen;

Or. it
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Amendement 21
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro 
belopen;

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde operationele
kosten van het programma tussen 2014 en 
2020 gemiddeld 850 miljoen euro belopen;

Or. en

Amendement 22
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro 
belopen;

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro 
belopen, waarbij er rekening mee moet 
worden gehouden dat wegens eerdere 
stijgingen van de kosten van 
ruimteprojecten en het ontbreken van 
vergelijkbare projecten de kosten nog 
zullen toenemen;

Or. de
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Amendement 23
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro 
belopen;

5. wijst erop dat de totale kosten van de 
GMES al tot 2013 zijn gedekt (in totaal 3 
miljard euro, waarvan 2,3 miljard euro 
voor satellieten en 700 miljoen euro voor 
diensten) en dat de geraamde kosten van de 
instandhouding van het programma tussen 
2014 en 2020 gemiddeld 850 miljoen euro 
belopen; verzoekt de Commissie publiek-
private partnerschappen te bevorderen en 
meer particulier kapitaal aan te trekken;

Or. lt

Amendement 24
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie meer 
middelen te investeren in Europese 
ruimtevaartprogramma's, publiek-private 
partnerschappen te bevorderen en meer 
particulier kapitaal aan te trekken;

Or. lt

Amendement 25
Salvatore Tatarella

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren;

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren en, in 
eerste instantie, voor het milieubeleid van 
de Unie;

Or. it

Amendement 26
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren;

6. onderstreept dat het stopzetten van de
financiering van de operationele kosten
met zich zou meebrengen dat alle vorige 
investeringen in GMES en de ermee 
verbonden diensten verloren gaan en dat 
het engagement van de Europese Unie 
voor de totstandbrenging van een 
alomvattende ruimtevaartstrategie 
afgezwakt wordt;

Or. en

Amendement 27
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren;

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren en tot 
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voordelen verderop in het proces voor de 
regio's en de lokale bevolking;

Or. en

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren;

6. is van mening dat optimale benutting 
van de ruimteprogramma's kan leiden tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
kosten in de betrokken sectoren; dringt er 
bij de Commissie op aan meer middelen 
uit te trekken voor wetenschappelijke en 
technische ontwikkeling en voor de 
infrastructuur die met deze programma's 
verband houdt;

Or. lt

Amendement 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. erkent de sociale voordelen van de 
diensten die de GMES levert aan de 
gebruikers, voor wie de continuïteit en de 
duurzaamheid van cruciaal belang zijn 
om optimaal gebruik te kunnen maken 
van de mogelijkheden van de observatie-
infrastructuur waarin het programma 
voorziet;

Or. it
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Amendement 30
Bill Newton Dunn

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het Europees Parlement 
zich als doel stelt het GMES-programma in
de Europese begroting te integreren, opdat 
Europa zich ertoe zou verbinden de 
doelstellingen van het 
ruimtevaartprogramma te verwezenlijken, 
met inachtneming van alle doelstellingen 
van "Europa 2020", waaronder de strijd
tegen de klimaatverandering.

7. onderstreept dat het Europees Parlement 
zich als doel stelt het GMES-programma in
het Meerjarig Financieel Kader 2014-
2020 te integreren, opdat Europa beter in 
staat zou zijn om de doelstellingen van het 
ruimtevaartprogramma en alle 
doelstellingen van "Europa 2020" te 
verwezenlijken en over de middelen zou 
kunnen beschikken die nodig zijn om de
strijd aan te binden met de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 31
Vittorio Prodi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het Europees 
Parlement zich als doel stelt het GMES-
programma in de Europese begroting te 
integreren, opdat Europa zich ertoe zou 
verbinden de doelstellingen van het 
ruimtevaartprogramma te verwezenlijken, 
met inachtneming van alle doelstellingen 
van "Europa 2020", waaronder de strijd
tegen de klimaatverandering.

7. herhaalt dat het GMES-programma een 
prioriteit van het Europese 
ruimtevaartbeleid is en daarom in de 
Europese begroting moet worden 
geïntegreerd, zodat Europa zijn 
verbintenis om de doelstellingen van
"Europa 2020" te verwezenlijken kan 
nakomen en de strijd kan aanbinden met
de klimaatverandering.

Or. en
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Amendement 32
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat het Europees Parlement 
zich als doel stelt het GMES-programma in 
de Europese begroting te integreren, opdat 
Europa zich ertoe zou verbinden de 
doelstellingen van het 
ruimtevaartprogramma te verwezenlijken, 
met inachtneming van alle doelstellingen 
van "Europa 2020", waaronder de strijd 
tegen de klimaatverandering.

7. onderstreept dat het Europees Parlement 
zich als doel stelt het GMES-programma
na een kosten/batenanalyse in de 
Europese begroting te integreren, opdat 
Europa zich ertoe zou verbinden de 
doelstellingen van het 
ruimtevaartprogramma te verwezenlijken, 
met inachtneming van alle doelstellingen 
van "Europa 2020".

Or. de

Amendement 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept bovendien dat de 
integratie van de GMES in het Meerjarig 
Financieel Kader 2014-2020 zou 
voorkomen dat de investeringen die al zijn 
gedaan voor diensten en informatie in het 
kader van het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek verloren gaan;

Or. it


