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Amendamentul 1
Carl Schlyter

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că politica spațială 
europeană nu trebuie să promoveze 
militarizarea spațiului; în acest context 
constată că orice utilizare în scopuri 
militare a sistemelor GALILEO și GMES 
trebuie finanțată din bugetele militare ale 
statelor membre și în niciun caz din
bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 2
Jiří Maštálka
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța programelor 
spațiale Galileo și EGNOS, esențiale 
pentru optimizarea politicii spațiale a 
transporturilor în serviciul cetățenilor; 
solicită o implementare rapidă a acestor 
programe, pentru a armoniza piața unică 
europeană;

2. subliniază importanța programelor 
spațiale GALILEO și EGNOS, esențiale 
pentru optimizarea politicii spațiale în 
serviciul cetățenilor; solicită o 
implementare rapidă a acestor programe;

Or. en

Amendamentul 3
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța programelor 
spațiale Galileo și EGNOS, esențiale 
pentru optimizarea politicii spațiale a 
transporturilor în serviciul cetățenilor; 
solicită o implementare rapidă a acestor 
programe, pentru a armoniza piața unică 
europeană;

2. subliniază importanța programelor 
spațiale Galileo și EGNOS, esențiale 
pentru optimizarea politicii spațiale a 
transporturilor în serviciul cetățenilor; 
solicită o implementare rapidă a acestor 
programe, care contribuie în mod direct la 
competitivitate și inovare, la deschiderea 
pieței instituționale pentru industria 
tehnologiilor de vârf, și împreună 
promovează crearea unei piețe europene a 
serviciilor destinate consumatorilor și 
armonizarea pieței unice europene; 

Or. lt

Amendamentul 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile pentru observarea mediului și 
sprijinirea conceperii politicilor de mediu, 
dar și a celor implicate în protecția civilă 
în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

Or. en

Amendamentul 5
Salvatore Tatarella
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Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în 
monitorizarea mediului și în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

Or. it

Amendamentul 6
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în 
combaterea schimbărilor climatice la nivel 
global;

3. recunoaște importanța GMES, 
programul operațional de observare a 
Terrei, care va avea un rol esențial în 
combaterea schimbărilor climatice și a 
degradării mediului; GMES va oferi 
indicații ușor accesibile la nivel global și 
are o importanță vitală pentru colectarea 
și analizarea informațiilor și pentru 
transmiterea de date precise și utile 
serviciilor implicate în monitorizarea 
mediului și în protecția civilă; observă că, 
având în vedere obiectivele „Europa 
2020”, GMES constituie o resursă 
fundamentală în combaterea schimbărilor 
climatice la nivel global;

Or. en
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Amendamentul 7
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date 
precise și utile serviciilor implicate în 
protecția civilă în urma seismelor, 
tsunami-urilor și dezastrelor de mediu; 
observă că, având în vedere obiectivele 
„Europa 2020”, GMES constituie o resursă 
esențială în combaterea schimbărilor 
climatice la nivel global;

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global; subliniază importanța 
serviciilor bazate pe sateliți, în special în 
cadrul activităților de salvare organizate în 
cazul unor dezastre naturale sau de 
mediu; observă că, având în vedere 
obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

Or. en

Amendamentul 8
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global; ia act de rolul esențial pe 
care îl poate avea în colectarea și analiza
informațiilor și în transmiterea de date 
precise și utile în monitorizarea 
atmosferei, a mediului marin și a 
uscatului și în vederea asigurării 
protecției civile, de exemplu în cazul 
seismelor, tsunami-urilor și dezastrelor de 
mediu; observă că, având în vedere 
obiectivele „Europa 2020”, GMES 
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constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

Or. en

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 
informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global și 
îndeplinește, de asemenea, nevoile mai 
generale ale societății și rezolvă 
problemele legate de dezvoltarea 
agriculturii, pescuitului, transportului și a 
dezvoltării regionale; 

Or. lt

Amendamentul 10
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz 
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel global: colectare și analiză a 

3. reiterează importanța GMES, programul 
operațional de observare a Terrei, care este 
capabil să ofere indicații ușor accesibile la 
nivel național, regional și global: colectare 
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informațiilor și transmiterea de date precise 
și utile serviciilor implicate în protecția 
civilă în urma seismelor, tsunami-urilor și 
dezastrelor de mediu; observă că, având în 
vedere obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global;

și analiză a informațiilor și transmiterea de 
date precise și utile serviciilor implicate în 
protecția civilă în vederea prevenirii 
riscurilor, declanșării sistemelor de 
avertizare, gestionării situațiilor de 
urgență și activităților de salvare în urma 
seismelor, tsunami-urilor și dezastrelor de 
mediu; observă că, având în vedere 
obiectivele „Europa 2020”, GMES 
constituie o resursă esențială în combaterea 
schimbărilor climatice la nivel global, 
precum și în supravegherea mărilor și a 
regiunilor de coastă, în controlul și 
gestionarea apelor, solului și teritoriului 
prin activități inovatoare de cartare și de 
întocmire de rapoarte privind mediul, 
capabile să suprapună datele spațiale cu 
cele in situ;

Or. it

Amendamentul 11
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța GMES și 
contribuția pe care acest program o poate 
avea la îndeplinirea obiectivelor strategiei 
„Europa 2020” prin furnizarea de 
informații referitoare la combaterea 
schimbărilor climatice, informații de 
sprijinire a economiei ecologice și a 
investițiilor în tehnologie și 
infrastructură;

Or. it

Amendamentul 12
Salvatore Tatarella
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. admite că actualmente programul 
GMES este folosit în gestionarea 
situațiilor de urgență, în special în caz de 
inundații și dezastre umanitare;

Or. it

Amendamentul 13
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. insistă asupra faptului că GMES nu 
este doar un program de infrastructură, ci
are drept scop furnizarea unor servicii 
axate pe mediu și siguranță; acestea sunt 
prioritățile Uniunii Europene și ale 
tuturor statelor membre profund implicate 
în politicile de mediu;

Or. it

Amendamentul 14
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța contribuției 
GMES la îndeplinirea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 prin furnizarea de 
informații în vederea combaterii 
schimbărilor climatice și a sprijinirii 
creșterii economice și a economiei 
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ecologice, precum și a investițiilor pe 
termen lung în tehnologie și 
infrastructură;

Or. en

Amendamentul 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la suspendarea temporară a 
programului, urmată de întreruperea 
receptării datelor și de dependența de 
infrastructurile spațiale neeuropene;

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet finanțarea GMES și
solicită statelor membre să continue să 
acopere cheltuielile anuale de lansare și 
menținere a acestui program; consideră că 
aceasta ar putea conduce la suspendarea 
temporară a programului, urmată de 
întreruperea receptării datelor și de 
dependența de infrastructurile spațiale 
neeuropene;

Or. it

Amendamentul 16
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la suspendarea temporară
a programului, urmată de întreruperea 

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet finanțarea GMES și 
solicită statelor membre să continue să 
acopere cheltuielile anuale de lansare și 
menținere a acestui program; consideră că 
aceasta va pune în pericol viitorul
programului GMES, va fi urmată de 
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receptării datelor și de dependența de 
infrastructurile spațiale neeuropene;

întreruperea receptării datelor și va 
conduce la o dependență de infrastructurile 
spațiale neeuropene;

Or. en

Amendamentul 17
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet GMES și solicită
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la o potențială suspendarea
temporară a programului, urmată de o 
întrerupere a receptării datelor și de o 
dependență de infrastructurile spațiale 
neeuropene;

4. regretă excluderea completă a 
programului GMES din propunerea 
financiară a Comisiei Europene pentru 
perioada 2014 - 2020 și consideră că
solicitarea adresată statelor membre de a 
continua să acopere cheltuielile anuale de 
lansare și menținere a acestui program ar 
putea determina prețuri mai mari pe 
termen lung, un acces diferențiat al 
cetățenilor europeni la informațiile și 
beneficiile rezultate, o posibilă suspendare
temporară a programului, o întrerupere 
ulterioară a receptării datelor și în cele din 
urmă la o dependență de infrastructurile 
spațiale neeuropene, punând partenerii 
industriali din sectoarele conexe într-o 
situație economică precară;

Or. en

Amendamentul 18
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
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2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la suspendarea temporară a 
programului, urmată de întreruperea 
receptării datelor și de dependența de 
infrastructurile spațiale neeuropene;

2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să efectueze o analiză 
costuri-beneficii riguroasă și să decidă pe 
baza acesteia dacă doresc să continue să
acopere cheltuielile anuale de lansare și 
menținere a acestui program; consideră că 
aceasta ar putea conduce la suspendarea 
temporară a programului, urmată de 
întreruperea receptării datelor și de 
dependența de infrastructurile spațiale 
neeuropene;

Or. de

Amendamentul 19
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la suspendarea temporară a 
programului, urmată de întreruperea 
receptării datelor și de dependența de 
infrastructurile spațiale neeuropene;

4. reamintește că propunerea financiară a 
Comisiei Europene pentru perioada 2014 -
2020 exclude complet GMES și solicită 
statelor membre să continue să acopere 
cheltuielile anuale de lansare și menținere a 
acestui program; consideră că aceasta ar 
putea conduce la suspendarea temporară a 
programului, pierzându-se experiența 
valoroasă câștigată datorită serviciilor 
operaționale deja lansate în vederea 
valorificării în mod concret a datelor din 
spațiu, urmată astfel de întreruperea 
receptării datelor și de dependența de 
infrastructurile spațiale neeuropene;

Or. it

Amendamentul 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile stimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an;

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile de 
funcționare a programului estimate pentru 
perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 850 de 
milioane EUR pe an;

Or. it

Amendamentul 21
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile estimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an;

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile aferente 
funcționării programului, estimate pentru 
perioada 2014 – 2020, s-ar ridica la 850 de 
milioane EUR pe an;

Or. en

Amendamentul 22
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 



PE473.827v01-00 14/18 AM\879594RO.doc

RO

EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile estimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an;

EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile estimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an, dar că, având 
în vedere creșterile anterioare ale 
costurilor proiectelor spațiale și ca 
urmare a lipsei unor proiecte comparabile 
se preconizează costuri mai ridicate;

Or. de

Amendamentul 23
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile estimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an;

5. subliniază că costurile GMES, în valoare 
de 3 miliarde EUR, sunt deja acoperite 
până la sfârșitul anului 2013 (2,3 miliarde 
EUR pentru sateliți și 700 de milioane 
EUR pentru servicii), iar costurile estimate 
pentru perioada 2014 - 2020 s-ar ridica la 
850 de milioane EUR pe an; invită 
Comisia să promoveze parteneriatul 
public-privat și să atragă mai mult capital 
din sectorul privat; 

Or. lt

Amendamentul 24
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să sporească 
finanțarea programelor spațiale 
europene, să promoveze parteneriatul 
public-privat și să atragă mai mult capital 
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din sectorul privat;

Or. lt

Amendamentul 25
Salvatore Tatarella

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective;

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective și mai ales în politicile de 
mediu ale Uniunii;

Or. it

Amendamentul 26
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că o utilizare adecvată a
programelor spațiale ar permite o 
reducere substanțială a costurilor în 
sectoarele respective;

6. subliniază că fără o finanțare susținută 
a costurilor de funcționare, investițiile 
anterioare în GMES și în serviciile 
conexe ar fi pierdute și că angajamentul 
Uniunii Europene pentru o strategie 
spațială globală ar fi compromis; 

Or. en

Amendamentul 27
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective;

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective și ar aduce beneficii pentru 
regiunile și comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective;

6. consideră că o utilizare adecvată a 
programelor spațiale ar permite o reducere 
substanțială a costurilor în sectoarele 
respective; îndeamnă Comisia să aloce 
fonduri suplimentare pentru dezvoltarea 
științei și tehnologiei și pentru crearea 
infrastructurii legate de acele programe; 

Or. lt

Amendamentul 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște avantajele aduse în plan 
social de serviciile GMES utilizatorilor 
pentru care continuitatea și durabilitatea 
au o importanță crucială în vederea 
exploatării la maximum a potențialului 
infrastructurilor de observare oferite de 
acest program;
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Or. it

Amendamentul 30
Bill Newton Dunn

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Parlamentul European 
dorește programului GMES în bugetul 
european, astfel încât Europa să-și 
realizeze obiectivele din domeniul 
programării spațiale, respectând
ansamblul obiectivelor pentru 2020,
printre care combaterea schimbărilor 
climatice.

7. subliniază că Parlamentul European 
dorește includerea programului GMES în 
cadrul financiar multianual 2014-2020, 
astfel încât Europa să-și realizeze mai bine
obiectivele din domeniul programării 
spațiale, să încurajeze progresul în 
vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor 
strategiei „Europa 2020” și să aibă 
resursele necesare pentru combaterea 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 31
Vittorio Prodi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Parlamentul European 
dorește programului GMES în bugetul 
european, astfel încât Europa să-și 
realizeze obiectivele din domeniul 
programării spațiale, respectând 
ansamblul obiectivelor pentru 2020, 
printre care combaterea schimbărilor 
climatice.

7. reiterează că programul GMES 
reprezintă o prioritate pentru politica 
spațială europeană și, prin urmare, ar 
trebui să fie inclus în bugetul european, 
permițând astfel Europei să-și respecte
angajamentele pentru 2020, continuând, 
în același timp, lupta împotriva 
schimbărilor climatice.

Or. en



PE473.827v01-00 18/18 AM\879594RO.doc

RO

Amendamentul 32
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că Parlamentul European 
dorește programului GMES în bugetul 
european, astfel încât Europa să-și 
realizeze obiectivele din domeniul 
programării spațiale, respectând ansamblul 
obiectivelor pentru 2020, printre care 
combaterea schimbărilor climatice.

7. subliniază că Parlamentul European 
dorește includerea programului GMES în 
bugetul european după efectuarea unei 
analize costuri-beneficii, astfel încât 
Europa să-și realizeze obiectivele din 
domeniul programării spațiale, respectând 
ansamblul obiectivelor pentru 2020.

Or. de

Amendamentul 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reiterează și faptul că prin includerea 
finanțării GMES în cadrul financiar 
multianual 2014-2020 s-ar evita 
transformarea în investiții inutile a 
investițiilor aprobate deja în al șaptelea 
Program-cadru de cercetare pentru 
servicii și informații.

Or. it


