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Predlog spremembe 1
Carl Schlyter

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da vesoljska politika EU ne sme 
spodbujati militarizacije vesolja; v zvezi s 
tem meni, da je treba kakršno koli 
uporabo programov Galileo ali GMES v 
vojaške namene financirati iz vojaških 
proračunov držav članic in nikakor ne iz 
proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jiří Maštálka
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, kako pomembna sta vesoljska 
programa Galileo in EGNOS, ki sta 
bistvena za optimizacijo vesoljske politike 
na področju prevoza, ki koristi 
državljanom; spodbuja k hitremu 
uresničevanju teh programov, da bi 
uskladili evropski enotni trg;

2. poudarja, kako pomembna sta vesoljska 
programa Galileo in EGNOS, ki sta 
bistvena za optimizacijo uporabe vesoljske 
politike v korist državljanom; spodbuja k 
hitremu uresničevanju teh programov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, kako pomembna sta vesoljska 
programa Galileo in EGNOS, ki sta 
bistvena za optimizacijo vesoljske politike 
na področju prevoza, ki koristi 
državljanom; spodbuja k hitremu 
uresničevanju teh programov, da bi 
uskladili evropski enotni trg;

2. poudarja, kako pomembna sta vesoljska 
programa Galileo in EGNOS, ki sta 
bistvena za optimizacijo uporabe vesoljske 
politike na področju prevoza, ki koristi 
državljanom; spodbuja k hitremu 
uresničevanju teh programov, ki 
neposredno prispevajo h konkurenčnosti 
in inovacijam, odpirajo vrata 
institucionalnega trga visokotehnološki 
industriji ter skupaj spodbujajo 
vzpostavitev evropskega trga storitev za 
potrošnike in usklajevanje evropskega 
enotnega trga;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za 
opazovanje okolja in prispevanje pri 
snovanju okoljske politike ter za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti spremljanja stanja 
okolja in civilne zaščite po potresih, 
cunamijih in okoljskih nesrečah; ugotavlja, 
da je glede na cilje „Evropa 2020“ program 
GMES osnovni vir za boj proti podnebnim 
spremembam na svetovni ravni; 

Or. it

Predlog spremembe 6
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
bo ključnega pomena pri boju proti 
podnebnim spremembam in degradaciji 
okolja. GMES bo zagotavljal zlahka 
dostopne informacije na svetovni ravni ter 
je nujno potreben za pridobivanje in 
razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti spremljanja stanja 
okolja in civilne zaščite; ugotavlja, da je 
glede na cilje „Evropa 2020“ program 
GMES temeljni vir za boj proti podnebnim 
spremembam na svetovni ravni;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: 
pridobivanje in razčlenitev informacij ter 
izvleček natančnih in koristnih podatkov 
za tiste, ki opravljajo dejavnosti civilne 
zaščite po potresih, cunamijih in okoljskih
nesrečah; ugotavlja, da je glede na cilje 
„Evropa 2020“ program GMES osnovni vir 
za boj proti podnebnim spremembam na 
svetovni ravni;

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni; poudarja, 
kako pomembne so satelitske storitve, 
predvsem za dejavnosti reševanja v 
primeru naravnih ali okoljskih nesreč;
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 8
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni:
pridobivanje in razčlenitev informacij ter
izvleček natančnih in koristnih podatkov za 
tiste, ki opravljajo dejavnosti civilne 
zaščite po potresih, cunamijih in okoljskih 
nesrečah; ugotavlja, da je glede na cilje 
„Evropa 2020“ program GMES osnovni vir 
za boj proti podnebnim spremembam na 

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni; opozarja na 
bistveno vlogo, ki jo lahko igra pri 
pridobivanju in razčlenitvi informacij ter
pripravi izvlečka natančnih in koristnih 
podatkov za spremljanje ozračja, morja in 
zemlje ter za namene civilne zaščite, na 
primer pri potresih, cunamijih in okoljskih 
nesrečah; ugotavlja, da je glede na cilje 
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svetovni ravni; „Evropa 2020“ program GMES osnovni vir 
za boj proti podnebnim spremembam na 
svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 9
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 
in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni, da izpolnjuje tudi splošnejše potrebe 
družbe ter da odpravlja težave v zvezi z 
razvojem kmetijstva, ribištva in prometa 
ter regionalnim razvojem;

Or. lt

Predlog spremembe 10
Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na svetovni ravni: pridobivanje 

3. poudarja, kako pomemben je operativni 
program za spremljanje Zemlje GMES, ki 
lahko zagotavlja zlahka dostopne 
informacije na nacionalni, regionalni in 
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in razčlenitev informacij ter izvleček 
natančnih in koristnih podatkov za tiste, ki 
opravljajo dejavnosti civilne zaščite po 
potresih, cunamijih in okoljskih nesrečah; 
ugotavlja, da je glede na cilje „Evropa 
2020“ program GMES osnovni vir za boj 
proti podnebnim spremembam na svetovni 
ravni;

svetovni ravni: pridobivanje in razčlenitev 
informacij ter izvleček natančnih in 
koristnih podatkov za tiste, ki opravljajo 
dejavnosti civilne zaščite za preprečevanje 
tveganja, sisteme zgodnjega opozarjanja, 
obvladovanje izrednih razmer ter obnovo
po potresih, cunamijih in okoljskih 
nesrečah; ugotavlja, da je glede na cilje 
„Evropa 2020“ program GMES osnovni vir 
za boj proti podnebnim spremembam na 
svetovni ravni, kakor tudi za nadzor nad 
morjem in obalo, nadzor nad vodami, 
tlemi in ozemljem ter upravljanje z njimi z 
inovativnim kartiranjem okolja in 
poročanjem o njem, ki lahko združuje 
podatke iz opazovanja iz vesolja s podatki 
iz opazovanja na kraju samem; 

Or. it

Predlog spremembe 11
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomemben je program 
GMES in njegov morebitni prispevek k 
doseganju ciljev strategije „Evropa 2020“, 
saj prispeva informacije za boj proti 
podnebnim spremembam ter podporne 
informacije o zelenem gospodarstvu in
naložbah v tehnologijo in infrastrukturo; 

Or. it

Predlog spremembe 12
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. priznava trenutno uporabo programa 
GMES pri obvladovanju izrednih razmer, 
predvsem poplav in humanitarnih 
katastrof;

Or. it

Predlog spremembe 13
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da se program GMES ne 
nanaša samo na infrastrukturo, temveč da 
je namenjen tudi storitvam v zvezi z 
okoljem in varnostjo; opozarja, da so te 
storitve prednostna naloga Evropske unije 
in vseh držav članic, ki so trdno zavezane 
okoljskim politikam;

Or. it

Predlog spremembe 14
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomemben je program 
GMES za dosego ciljev strategije „Evropa 
2020“, saj prispeva informacije za boj 
proti podnebnim spremembam ter za 
spodbujanje rasti, zelenega gospodarstva 
ter dolgoročnih naložb v tehnologijo in 
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infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

opozarja, da je financiranje programa
GMES iz finančnega predloga Evropske 
komisije za obdobje 2014–2020 povsem 
izključeno, in poziva države članice, naj še 
naprej pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

Or. it

Predlog spremembe 16
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

4. opozarja, da je financiranje programa
GMES iz finančnega predloga Evropske 
komisije za obdobje 2014–2020 povsem 
izključeno, in poziva države članice, naj še 
naprej pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bo 
izključitev ogrozila prihodnost programa 
GMES ter privedla do prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;



AM\879594SL.doc 11/18 PE473.827v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 17
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

4. obžaluje, da je program GMES povsem 
izključen iz finančnega predloga Evropske 
komisije za obdobje 2014–2020, in meni,
da bi poziv državam članicam, naj še 
naprej pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa, utegnil privesti 
do dolgoročno višjih stroškov, razlik pri 
dostopu do njegovih informacij in koristih 
za evropske državljane, verjetne začasne 
prekinitve samega programa, posledično 
prekinjenega sprejema podatkov in 
navsezadnje odvisnosti od neevropske 
vesoljske infrastrukture, zaradi česar bi se 
s tem sektorjem povezane panoge znašle v 
negotovem gospodarskem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 18
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj izvedejo 
poglobljeno analizo stroškov in koristi ter 
se na tej podlagi odločijo, ali želijo še 
naprej pokrivati stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
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sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 19
Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve, posledično prekinjenega 
sprejema podatkov in odvisnosti od 
neevropske vesoljske infrastrukture;

4. opozarja, da je program GMES iz 
finančnega predloga Evropske komisije za 
obdobje 2014–2020 povsem izključen, in 
poziva države članice, naj še naprej 
pokrivajo stroške za zagon in letno 
vzdrževanje tega programa; meni, da bi 
izključitev utegnila privesti do začasne 
prekinitve programa, izgube znatnih 
izkušenj, pridobljenih z že začetimi 
operativnimi storitvami za ovrednotenje 
podatkov iz opazovanja iz vesolja,
posledično prekinjenega sprejema 
podatkov in odvisnosti od neevropske 
vesoljske infrastrukture; 

Or. it

Predlog spremembe 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
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za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so ocenjeni stroški za 
vzdrževanje programa od leta 2014 do 
2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov 
EUR letno;

za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so operativni stroški za 
vzdrževanje programa od leta 2014 do 
2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov 
EUR letno;

Or. it

Predlog spremembe 21
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so ocenjeni stroški za 
vzdrževanje programa od leta 2014 do 
2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov 
EUR letno;

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so operativni stroški programa 
od leta 2014 do 2020 ocenjeni na 
povprečno 850 milijonov EUR letno;

Or. en

Predlog spremembe 22
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so ocenjeni stroški za 
vzdrževanje programa od leta 2014 do 
2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov 

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so stroški za vzdrževanje 
programa od leta 2014 do 2020 ocenjeni na 
povprečno 850 milijonov EUR letno, pri 
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EUR letno; čemer je treba, glede na predhodna 
povečanja stroškov vesoljskih projektov in 
ker primerljivih projektov ni, računati z 
višjimi stroški;

Or. de

Predlog spremembe 23
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so ocenjeni stroški za 
vzdrževanje programa od leta 2014 do 
2020 ocenjeni na povprečno 850 milijonov 
EUR letno;

5. poudarja, da so bili stroški programa 
GMES že pokriti do leta 2013 v skupni 
višini 3 milijarde EUR (skupni stroški 
satelitov znašajo 2,3 milijarde EUR, stroški 
za povezane storitve pa 700 milijonov 
EUR) in da so stroški za vzdrževanje 
programa od leta 2014 do 2020 ocenjeni na 
povprečno 850 milijonov EUR letno;
poziva Komisijo, naj spodbuja javno-
zasebno partnerstvo in pritegne več 
kapitala iz zasebnega sektorja;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj poveča finančna 
sredstva za evropske vesoljske programe, 
spodbuja javno-zasebno partnerstvo in 
pritegne več kapitala iz zasebnega 
sektorja;

Or. lt
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Predlog spremembe 25
Salvatore Tatarella

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 
v zadevnih sektorjih;

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 
v zadevnih sektorjih ter zlasti v okoljskih 
politikah EU; 

Or. it

Predlog spremembe 26
Bill Newton Dunn

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi primerna uporaba 
vesoljskih programov lahko znatno 
zmanjšala stroške v zadevnih sektorjih;

6. poudarja, da se brez nadaljnjega 
financiranja operativnih stroškov 
predhodne naložbe v program GMES in 
povezane storitve ne bodo obrestovale ter 
da se bo zavezanost Evropske unije za 
celovito vesoljsko strategijo oslabila;

Or. en

Predlog spremembe 27
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 
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v zadevnih sektorjih; v zadevnih sektorjih ter ustvarila nadaljnje 
koristi za regije in lokalne skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 
v zadevnih sektorjih;

6. meni, da bi primerna uporaba vesoljskih 
programov lahko znatno zmanjšala stroške 
v zadevnih sektorjih; poziva Komisijo, naj 
nameni dodatna finančna sredstva za 
razvoj znanosti in tehnologije ter za 
vzpostavitev infrastrukture v zvezi s temi 
programi;

Or. lt

Predlog spremembe 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. priznava družbene koristi storitev 
programa GMES za uporabnike, za katere 
sta neprekinjenost in trajnost ključnega 
pomena, če želijo čim bolj izkoristiti 
zmogljivosti infrastruktur za opazovanje, 
ki jih ponuja program; 

Or. it

Predlog spremembe 30
Bill Newton Dunn
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je cilj Evropskega 
parlamenta vključiti program GMES v 
evropski proračun, da bi se Evropa 
zavezala k uresničitvi ciljev v okviru 
vesoljskega načrtovanja, ob tem pa 
spoštovala vse cilje „2020“, med drugimi 
boj proti podnebnim spremembam.

7. poudarja, da je cilj Evropskega 
parlamenta vključiti program GMES v 
večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020, da bi Evropi omogočili bolje 
uresničiti cilje v okviru vesoljskega 
načrtovanja, spodbudili napredek pri 
izpolnjevanju vseh ciljev „Evropa 2020“
ter zagotovili vire za boj proti podnebnim 
spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 31
Vittorio Prodi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je cilj Evropskega 
parlamenta vključiti program GMES v 
evropski proračun, da bi se Evropa
zavezala k uresničitvi ciljev v okviru 
vesoljskega načrtovanja, ob tem pa 
spoštovala vse cilje „2020“, med drugimi 
boj proti podnebnim spremembam.

7. ponovno poudarja, da je program GMES 
prednostna naloga evropske vesoljske 
politike in da mora biti vključen v 
evropski proračun, da bi tako Evropi 
omogočili, da bi izpolnila svoje zaveze 
„2020“, ob tem pa se bojevala proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 32
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je cilj Evropskega 
parlamenta vključiti program GMES v 
evropski proračun, da bi se Evropa 
zavezala k uresničitvi ciljev v okviru 
vesoljskega načrtovanja, ob tem pa 
spoštovala vse cilje „2020“, med drugimi 
boj proti podnebnim spremembam.

7. poudarja, da je cilj Evropskega 
parlamenta po analizi stroškov in koristi 
vključiti program GMES v evropski 
proračun, da bi se Evropa zavezala k 
uresničitvi ciljev v okviru vesoljskega 
načrtovanja, ob tem pa spoštovala vse cilje 
„2020“, med drugimi boj proti podnebnim 
spremembam.

Or. de

Predlog spremembe 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja tudi, da bi vključitev 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020 
preprečila propad že omogočenih naložb 
za storitve in informacije v okviru 
sedmega okvirnega programa za 
raziskave.

Or. it


