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Poprawka 1
Carl Schlyter

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że unijna polityka kosmiczna 
nie może zachęcać do militaryzacji 
przestrzeni kosmicznej; w tym kontekście 
jest zdania, że jakiekolwiek wykorzystanie 
programów GALILEO lub GMES do 
celów wojskowych musi być finansowane 
z budżetów wojskowych państw 
członkowskich i w żadnym przypadku nie 
może być finansowane z budżetu UE;

Or. en

Poprawka 2
Jiří Maštálka
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę programów w zakresie 
przestrzeni kosmicznej Galileo i EGNOS, 
które mają podstawowe znaczenie dla 
zoptymalizowania polityki przestrzeni 
kosmicznej w zakresie usług 
transportowych dla obywateli; wzywa do 
szybkiego wdrożenia tych programów w 
celu harmonizacji jednolitego rynku 
europejskiego;

2. podkreśla wagę programów kosmicznych
Galileo i EGNOS, które mają podstawowe 
znaczenie dla zoptymalizowania 
stosowania środków polityki kosmicznej z 
korzyścią dla obywateli; wzywa do 
szybkiego wdrożenia tych programów;

Or. en
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Poprawka 3
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla wagę programów w zakresie 
przestrzeni kosmicznej Galileo i EGNOS, 
które mają podstawowe znaczenie dla 
zoptymalizowania polityki przestrzeni 
kosmicznej w zakresie usług 
transportowych dla obywateli; wzywa do 
szybkiego wdrożenia tych programów w 
celu harmonizacji jednolitego rynku 
europejskiego;

2. podkreśla wagę programów w zakresie 
przestrzeni kosmicznej Galileo i EGNOS, 
które mają podstawowe znaczenie dla 
zoptymalizowania polityki przestrzeni 
kosmicznej w zakresie usług 
transportowych dla obywateli; wzywa do 
szybkiego opracowania tych programów
bezpośrednio przyczyniających się do 
konkurencyjności i innowacji oraz do 
otwarcia instytucjonalnego rynku dla 
branży zaawansowanych technologii, a 
także wspólnie promujących utworzenie 
europejskiego rynku usług 
konsumenckich oraz harmonizację 
jednolitego rynku europejskiego;

Or. lt

Poprawka 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod 
uwagę cele strategii Europa 2020, GMES 
jest podstawowym narzędziem w walce ze 

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki: 
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych 
służących obserwacji środowiska i 
wspieraniu planowania polityki ochrony 
środowiska oraz na użytek podmiotów 
zajmujących się ochroną ludności w 
następstwie trzęsień ziemi, tsunami lub
katastrof ekologicznych; zauważa, że 
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zmianami klimatu na poziomie globalnym; biorąc pod uwagę cele strategii Europa 
2020, GMES jest podstawowym 
narzędziem w walce ze zmianami klimatu 
na poziomie globalnym;

Or. en

Poprawka 5
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod uwagę 
cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
monitoringiem środowiska i ochroną 
ludności w następstwie trzęsień ziemi, 
tsunami i innych katastrof naturalnych;
zauważa, że biorąc pod uwagę cele 
strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

Or. it

Poprawka 6
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:

3. podkreśla znaczenie GMES – programu 
operacyjnego obserwacji Ziemi, który
będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
zwalczania zmian klimatu i degradacji 
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gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod 
uwagę cele strategii Europa 2020, GMES 
jest podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

środowiska. GMES będzie dostarczał
łatwo dostępnych na poziomie globalnym
wskazówek i ma zasadniczy udział w 
gromadzeniu i analizowaniu informacji
oraz w pozyskiwaniu dokładnych danych 
na użytek podmiotów zajmujących się
monitorowaniem środowiska i ochroną 
ludności; zauważa, że biorąc pod uwagę 
cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

Or. en

Poprawka 7
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod 
uwagę cele strategii Europa 2020, GMES 
jest podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki;
podkreśla znaczenie usług satelitarnych, 
szczególnie dla działań ratowniczych 
w przypadku klęsk żywiołowych lub 
ekologicznych; zauważa, że biorąc pod 
uwagę cele strategii Europa 2020, GMES 
jest podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

Or. en

Poprawka 8
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji,
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof
naturalnych; zauważa, że biorąc pod 
uwagę cele strategii Europa 2020, GMES 
jest podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki; zauważa 
zasadniczą rolę, jaką może on odgrywać w 
gromadzeniu i analizowaniu informacji,
pozyskiwaniu dokładnych i użytecznych
danych do celów monitoringu atmosfery, 
środowiska morskiego i obszarów 
lądowych oraz do celów ochrony ludności 
w przypadku trzęsień ziemi, tsunami i 
katastrof ekologicznych; zauważa, że 
biorąc pod uwagę cele strategii Europa 
2020, GMES jest podstawowym
narzędziem w walce ze zmianami klimatu 
na poziomie globalnym;

Or. en

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod uwagę 
cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki: 
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod uwagę 
cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianą klimatu na poziomie globalnym, a 
także zaspokaja ogólniejsze potrzeby 
społeczeństwa i rozwiązuje problemy 
związane z rozwojem rolnictwa, 
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rybołówstwa i transportu oraz z rozwojem 
regionalnym;

Or. lt

Amendment 10
Elisabetta Gardini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie globalnym wskazówki:
gromadzenie i analizowanie informacji, 
przekazywanie dokładnych danych na 
użytek podmiotów zajmujących się 
ochroną ludności w następstwie trzęsień 
ziemi, tsunami i innych katastrof 
naturalnych; zauważa, że biorąc pod uwagę 
cele strategii Europa 2020, GMES jest 
podstawowym narzędziem w walce ze 
zmianami klimatu na poziomie globalnym;

3. ponownie podkreśla znaczenie GMES –
programu operacyjnego obserwacji Ziemi, 
który może zapewnić łatwo dostępne na 
poziomie krajowym, regionalnym i
globalnym wskazówki: gromadzenie i 
analizowanie informacji, przekazywanie 
dokładnych danych na użytek podmiotów 
zajmujących się ochroną ludności na rzecz
zapobiegania zagrożeniom, systemów 
wczesnego ostrzegania, zarządzania 
kryzysowego, a także akcji ratowniczych w 
następstwie trzęsień ziemi, tsunami i 
innych katastrof naturalnych zauważa, że 
biorąc pod uwagę cele strategii Europa 
2020, GMES jest podstawowym 
narzędziem w walce ze zmianami klimatu 
na poziomie globalnym,  a także 
narzędziem na rzecz kontroli obszarów 
morskich i wybrzeży, nadzoru wód, 
gruntów i terytoriów oraz gospodarowania 
nimi poprzez innowacyjne technologie w 
zakresie opracowywania map oraz 
sprawozdań środowiskowych, zdolne do 
łączenia danych przestrzennych z danymi 
in-situ;

Or. it

Amendment 11
Salvatore Tatarella
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla znaczenie GMES oraz jego 
potencjalnego wkładu w osiąganie celów 
strategii Europa 2020 dzięki dostarczaniu 
przezeń informacji dotyczących sposobów 
zwalczania zmian klimatu, dodatkowych 
informacji na temat gospodarki 
ekologicznej i inwestowania w technologię 
i infrastrukturę;

Or. it

Amendment 12
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 b. uznaje obecne wykorzystywanie 
programu GMES w zarządzaniu 
kryzysowym, szczególnie w przypadku 
powodzi i katastrof humanitarnych;

Or. it

Amendment 13
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 c. zwraca uwagę na fakt, że GMES nie 
jest jedynie programem 
infrastrukturalnym, a jego celem jest 
dostarczanie usług nastawionych na 
środowisko i bezpieczeństwo; są to 
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priorytety Unii Europejskiej oraz 
wszystkich państw członkowskich silnie 
zaangażowanych w politykę 
środowiskową;

Or. it

Poprawka 14
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla znaczenie wkładu 
programu GMES w osiągnięcie celów 
strategii Europa 2020 poprzez 
dostarczanie informacji służących 
zwalczaniu zmian klimatu oraz 
wspieraniu wzrostu i gospodarki 
ekologicznej, jak również 
długoterminowych inwestycji w zakresie 
technologii i infrastruktury;

Or. en

Amendment 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz 

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza finansowanie GMES 
i zwraca się do państw członkowskich o 
dalsze pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz 
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do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

Or. it

Poprawka 16
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz 
do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza finansowanie GMES 
i zwraca się do państw członkowskich o 
dalsze pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że zagraża to przyszłości
programu GMES i w konsekwencji
spowoduje brak ciągłości w przekazywaniu 
danych oraz doprowadzi do zależności od 
nieeuropejskiej infrastruktury kosmicznej;

Or. en

Poprawka 17
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz

4. ubolewa nad całkowitym wykluczeniem 
programu GMES z proponowanych przez 
Komisję Europejską ram finansowych na 
lata 2014-2020 i uważa, że zwrócenie się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu doprowadzi do zwiększenia 
kosztów w okresie długoterminowym, 
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do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

nierównego dostępu do uzyskiwanych 
informacji i korzyści dla obywateli 
europejskich, prawdopodobieństwa
czasowego zawieszenia tego programu i
wynikającego z tego braku ciągłości w 
przekazywaniu danych, a w efekcie do 
zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej, co 
spowodowałoby niepewną sytuację 
gospodarczą dla przemysłu związanego z 
tym sektorem;

Or. en

Poprawka 18
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz 
do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o 
przeprowadzenie wnikliwej analizy 
kosztów i korzyści oraz o podjęcie na jej 
podstawie decyzji, czy chcą nadal 
pokrywać roczne koszty uruchomienia i 
prowadzenia tego programu; uważa, że 
mogłoby dojść do czasowego zawieszenia 
tego programu i w konsekwencji braku 
ciągłości danych oraz do zależności od 
nieeuropejskiej infrastruktury kosmicznej;

Or. de

Poprawka 19
Elisabetta Gardini

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu i w 
konsekwencji braku ciągłości danych oraz 
do zależności od nieeuropejskiej 
infrastruktury kosmicznej;

4. przypomina, że projekt finansowy 
Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 
całkowicie wyklucza GMES i zwraca się 
do państw członkowskich o dalsze 
pokrywanie rocznych kosztów 
uruchomienia i prowadzenia tego 
programu; uważa, że mogłoby dojść do 
czasowego zawieszenia tego programu, co
oznaczałoby utratę cennego 
doświadczenia nabytego dzięki usługom 
operacyjnym uruchomionym już na rzecz 
faktycznego podniesienia wartości danych 
przestrzennych, a w konsekwencji braku 
ciągłości danych oraz do zależności od 
nieeuropejskiej infrastruktury kosmicznej;

Or. it

Amendment 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014 - 2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR;

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny operacyjny koszt utrzymania 
programu w latach 2014 - 2020 wyniesie 
średnio 850 mln EUR;

Or. it

Poprawka 21
Bill Newton Dunn
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014 - 2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR;

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczne koszty operacyjne programu 
w latach 2014 - 2020 wyniosą średnio 850 
mln EUR;

Or. en

Poprawka 22
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014 - 2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR;

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014 - 2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR, przy czym w kontekście wzrostu 
kosztów poprzednich projektów 
kosmicznych oraz z powodu braku 
porównywalnych projektów należy się 
liczyć z wyższymi kosztami;

Or. de

Poprawka 23
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014 - 2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR;

5. podkreśla, że koszty GMES zostały już 
pokryte do końca 2013 r. i wyniosły 
ogółem 3 mld EUR (ogólny koszt satelitów 
w wysokości 2,3 mld EUR i koszty usług 
w wysokości 700 mln EUR) oraz szacuje 
się, że roczny koszt utrzymania programu 
w latach 2014-2020 wyniesie średnio 850 
mln EUR; wzywa Komisję do wspierania 
partnerstwa publiczno-prywatnego i do 
przyciągania większej ilości kapitału z 
sektora prywatnego;

Or. lt

Poprawka 24
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zwiększenia 
finansowania europejskich programów 
kosmicznych, do wspierania partnerstwa 
publiczno-prywatnego i do przyciągania 
większej ilości kapitału z sektora 
prywatnego;

Or. lt

Amendment 25
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni 

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni 
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kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory;

kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory a zwłaszcza koszty 
związane z unijną polityką środowiskową;

Or. it

Poprawka 26
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni
kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory;

6. podkreśla, że brak dalszego 
finansowania kosztów operacyjnych 
spowoduje utratę poprzednich inwestycji
w program GMES oraz związane z nim 
usługi, co osłabi zobowiązanie Unii 
Europejskiej w zakresie kompleksowej 
strategii kosmicznej;

Or. en

Poprawka 27
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni 
kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory;

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów kosmicznych mogłoby w 
znaczny sposób zmniejszyć koszty 
ponoszone przez zainteresowane sektory z 
dalszą korzyścią dla regionów i wspólnot 
lokalnych;

Or. en
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Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni 
kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory;

6. uważa, że odpowiednie wykorzystanie 
programów w zakresie przestrzeni 
kosmicznej mogłoby w znaczny sposób 
zmniejszyć koszty ponoszone przez 
zainteresowane sektory; wzywa Komisję do 
przyznania dodatkowych środków 
finansowych na rozwój nauki i 
technologii oraz na tworzenie 
infrastruktury w związku z tymi 
programami;

Or. lt

Amendment 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. uznaje społeczne korzyści, jakie 
program GMES oznacza dla 
użytkowników, dla których ciągłość i 
zrównoważony rozwój są konieczne, aby 
jak najlepiej wykorzystać potencjał 
infrastruktury obserwacyjnej, oferowanej 
przez ten program.

Or. it

Poprawka 30
Bill Newton Dunn

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że celem Parlamentu 
Europejskiego jest ujęcie programu GMES 
w budżecie europejskim, tak aby Europa 
podjęła się realizacji celów w zakresie
planowania dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej z poszanowaniem wszystkich 
celów strategii Europa 2020, wśród 
których znajduje się między innymi walka 
ze zmianą klimatu.

7. podkreśla, że celem Parlamentu 
Europejskiego jest ujęcie programu GMES 
w wieloletnich ramach finansowych na 
lata 2014 – 2020, tak aby umożliwić 
Europie lepszą realizację celów programu 
kosmicznego, zachęcić do postępów w
realizacji wszystkich celów strategii 
Europa 2020 oraz zapewnić środki na 
rzecz zwalczania zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 31
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że celem Parlamentu 
Europejskiego jest ujęcie programu
GMES w budżecie europejskim, tak aby 
Europa podjęła się realizacji celów w 
zakresie planowania dotyczącego 
przestrzeni kosmicznej z poszanowaniem 
wszystkich celów strategii Europa 2020, 
wśród których znajduje się między innymi 
walka ze zmianą klimatu.

7. ponownie podkreśla, że program GMES
stanowi priorytet europejskiej polityki 
kosmicznej i jako taki powinien zostać 
ujęty w budżecie europejskim,
umożliwiając w ten sposób Europie 
dotrzymanie zobowiązań podjętych w 
ramach strategii Europa 2020 oraz 
zwalczanie zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 32
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że celem Parlamentu 7. podkreśla, że celem Parlamentu 
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Europejskiego jest ujęcie programu GMES 
w budżecie europejskim, tak aby Europa 
podjęła się realizacji celów w zakresie 
planowania dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej z poszanowaniem wszystkich
celów strategii Europa 2020, wśród 
których znajduje się między innymi walka 
ze zmianą klimatu.

Europejskiego jest ujęcie programu GMES 
w budżecie europejskim po 
przeprowadzeniu analizy kosztów i 
korzyści, tak aby Europa podjęła się 
realizacji celów w zakresie planowania 
dotyczącego przestrzeni kosmicznej z 
poszanowaniem wszystkich celów strategii 
„Europa 2020”.

Or. de

Amendment 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. ponownie podkreśla, że włączenie 
finansowania programu GMES do 
wieloletnich w ram finansowych na lata 
2014-2020 pozwoliłoby uniknąć 
zmarnowania inwestycji dotychczas 
podejmowanych w ramach siódmego 
programu ramowego na rzecz badań w 
dziedzinie usług i informacji;

Or. it


