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Amendement 1
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de Europese 
ruimtevaartindustrie een geconsolideerde 
omzet van 6,5 miljard EUR 
vertegenwoordigt en meer dan 34 500 
hooggeschoolde mensen in dienst heeft;

E. overwegende dat de Europese 
ruimtevaartindustrie een geconsolideerde 
omzet van 6,5 miljard EUR 
vertegenwoordigt en meer dan 34 500 
hooggeschoolde mensen in dienst heeft; 
overwegende dat het belang van de 
ruimtevaartsector als sector met een sterk 
groeipotentieel die arbeidsplaatsen met 
een hoge toegevoegde waarde creëert in 
tijden van economische moeilijkheden 
beter onder de aandacht moet worden 
gebracht;

Or. fr

Amendement 2
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er tot op de dag van 
vandaag nog steeds te weinig coördinatie 
plaatsvindt van de maatregelen op het 
gebied van de ruimtevaart tussen de EU, de 
lidstaten en het Europees 
Ruimteagentschap en dat sommige 
structuren elkaar daardoor overlappen en er 
niet optimaal gebruik wordt gemaakt van 
synergie-effecten;

F. overwegende dat er tot op de dag van 
vandaag nog steeds te weinig coördinatie 
plaatsvindt van de maatregelen op het 
gebied van de ruimtevaart tussen de EU, de 
lidstaten en het Europees 
Ruimteagentschap en dat sommige 
structuren elkaar daardoor overlappen en er 
niet optimaal gebruik wordt gemaakt van 
synergie-effecten; onderstreept dat de 
vaststelling van een duidelijk kader voor 
de governance van de ruimtevaart tot een 
aanzienlijk hogere efficiëntie kan leiden;

Or. fr
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Amendement 3
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er tot op de dag van 
vandaag nog steeds te weinig coördinatie 
plaatsvindt van de maatregelen op het 
gebied van de ruimtevaart tussen de EU,
de lidstaten en het Europees 
Ruimteagentschap en dat sommige 
structuren elkaar daardoor overlappen en er 
niet optimaal gebruik wordt gemaakt van 
synergie-effecten;

F. overwegende dat er tot op de dag van 
vandaag nog steeds te weinig coördinatie 
plaatsvindt van de maatregelen op het 
gebied van ruimtevaartbeleid tussen de 
EU, de lidstaten en het Europees 
Ruimteagentschap en dat sommige 
structuren elkaar daardoor overlappen en er 
niet optimaal gebruik wordt gemaakt van 
synergie-effecten;

Or. en

Amendement 4
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het Europese 
Ruimteagentschap geen formele relatie 
heeft met het Europees Parlement, 
waardoor er geen directe terugkoppeling 
met de burgers plaatsvindt die er op alle 
andere EU-beleidsterreinen wel is;

G. overwegende dat het Europese 
Ruimteagentschap in haar hoedanigheid 
van intergouvernementele organisatie 
geen formele relatie heeft met het Europees 
Parlement, waardoor er geen directe 
terugkoppeling met de burgers plaatsvindt 
die er op alle andere EU-beleidsterreinen 
wel is;

Or. en

Amendement 5
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de 
ruimtevaartindustrie een 
investeringsintensieve industrie is met 
ongewoon lange ontwikkelingscycli en dat 
planningszekerheid voor de 
ruimtevaartindustrie derhalve van 
doorslaggevend belang is;

H. overwegende dat de 
ruimtevaartindustrie een 
investeringsintensieve industrie is met 
ongewoon lange ontwikkelingscycli en dat 
planningszekerheid voor de 
ruimtevaartindustrie derhalve van 
doorslaggevend belang is; is van mening 
dat de stabiliteit van het 
regelgevingskader en een duidelijk 
governancekader sterk aan deze 
planningszekerheid ten goede zal komen;

Or. fr

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de EU momenteel 
afhankelijk is van niet-Europese militaire 
GNSS en dat Galileo van meet af aan een 
civiel initiatief was en ook in de toekomst 
onder civiele controle blijft;

Or. en

Amendement 7
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat satellietondersteunde 
diensten van cruciaal belang zijn voor de 
levering van informatie voor de 
groeisectoren van de digitale samenleving;

K. overwegende dat satellietondersteunde 
diensten van cruciaal belang zijn voor de 
levering van informatie voor de 
groeisectoren van de digitale samenleving
en bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de digitale agenda van 
de EU;

Or. de

Amendement 8
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat alle bij de aansturing 
van het toekomstige Europese 
luchtvaartbeleid betrokken partijen zoals 
de Commissie, het Europees GNSS-
Agentschap, de ESA, de nationale 
agentschappen en gespecialiseerde 
agentschappen als EUMETSAT, met 
elkaar vervlochten moeten worden en op 
de lange termijn moeten worden gericht;

Or. en

Amendement 9
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat de nationale 
agentschappen in die zin concrete 
voorstellen naar voren kunnen brengen, 
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zodat de Commissie de input van de 
lidstaten op één lijn kan brengen en een 
eigen EU-visie kan neerleggen;

Or. en

Amendement 10
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is stellig van mening dat de 
Commissie ons zo snel mogelijk een 
duidelijke routekaart moet voorleggen 
voor GMES/Copernicus en de 
ontwikkeling en inzet van de verschillende 
Sentinel-satellietenreeksen enerzijds en 
het voor dit complexe systeem 
voorgestelde juridisch en operationeel 
kader anderzijds;

Or. en

Amendement 11
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. steunt de Commissie in haar plan om 
maatregelen te treffen voor de 
totstandbrenging van een coherent EU-
regelgevingskader voor de ruimtevaart; 
pleit voor de totstandbrenging van een 
echte Europese interne markt voor 
ruimtevaartproducten en diensten vanuit de 
ruimte;

2. steunt de Commissie in haar plan om 
maatregelen te treffen voor de 
totstandbrenging van een coherent EU-
regelgevingskader voor de ruimtevaart; 
pleit voor de totstandbrenging van een 
echte Europese interne markt voor 
ruimtevaartproducten en diensten vanuit de 
ruimte; is voorstander van open 
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mededinging; het is belangrijk dat bij de 
opstelling en ontwikkeling van het beleid 
wordt voorkomen dat de uitvoering ervan 
negatieve of verstorende gevolgen heeft 
voor de omstandigheden op de 
handelsmarkt; gelijke 
mededingingsvoorwaarden en 
transparantie zijn twee belangrijke 
hoekstenen van de ontwikkeling van het 
Europese ruimtevaartbeleid;

Or. sv

Amendement 12
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
nog geen horizontale benadering gevolgd 
heeft om haar ruimtebeleid en de 
doelstellingen en voordelen ervan in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie 
op te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan voortaan ook op beleidsterreinen als 
telecommunicatie, verkeer, landbouw of 
cultuur rekening te houden met het 
ruimtebeleid;

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
haar ruimtebeleid en de doelstellingen 
ervan nog niet geïntegreerd heeft in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie; 
dringt er bij de Commissie op aan dit 
alsnog te doen door op beleidsterreinen als 
milieu, telecommunicatie, verkeer, 
landbouw of cultuur rekening te houden 
met het ruimtebeleid;

Or. en

Amendement 13
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
nog geen horizontale benadering gevolgd 

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
nog geen horizontale benadering gevolgd 
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heeft om haar ruimtebeleid en de 
doelstellingen en voordelen ervan in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie 
op te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan voortaan ook op beleidsterreinen als 
telecommunicatie, verkeer, landbouw of 
cultuur rekening te houden met het 
ruimtebeleid;

heeft om haar ruimtebeleid en de 
doelstellingen en voordelen ervan in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie 
op te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan voortaan ook op beleidsterreinen als 
telecommunicatie, verkeer, landbouw, 
veiligheid of cultuur rekening te houden 
met het ruimtebeleid;

Or. de

Amendement 14
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
nog geen horizontale benadering gevolgd 
heeft om haar ruimtebeleid en de 
doelstellingen en voordelen ervan in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie 
op te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan voortaan ook op beleidsterreinen als 
telecommunicatie, verkeer, landbouw of 
cultuur rekening te houden met het 
ruimtebeleid;

3. stelt vast dat de Commissie tot dusverre 
nog geen horizontale benadering gevolgd 
heeft om haar ruimtebeleid en de 
doelstellingen en voordelen ervan in de 
verschillende beleidsterreinen van de Unie 
op te nemen; dringt er bij de Commissie op 
aan voortaan ook op beleidsterreinen als 
telecommunicatie, verkeer, milieu, 
landbouw of cultuur rekening te houden 
met het ruimtebeleid;

Or. en

Amendement 15
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan de 4. dringt er bij de Commissie op aan de 
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volgende onderwerpen met hoge prioriteit 
te behandelen: institutionele vraagstukken, 
Galileo en Copernicus, de 
ruimtevaartindustrie als motor voor 
economische groei en als 
werkgelegenheidsinstrument, toegang tot 
de ruimte, de rol van onderzoek en 
ontwikkeling, satellietcommunicatie en 
ruimteafval;

volgende onderwerpen met hoge prioriteit 
te behandelen: institutionele vraagstukken, 
Galileo en Copernicus, de 
ruimtevaartindustrie als motor voor 
economische groei en als 
werkgelegenheidsinstrument, 
effectbeoordeling van ruimtegerelateerde 
activiteiten, civiele toegang tot de ruimte, 
de rol van onderzoek en ontwikkeling, 
satellietcommunicatie en ruimteschroot;

Or. en

Amendement 16
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Commissie op aan de 
volgende onderwerpen met hoge prioriteit 
te behandelen: institutionele vraagstukken, 
Galileo en Copernicus, de 
ruimtevaartindustrie als motor voor 
economische groei en als 
werkgelegenheidsinstrument, toegang tot 
de ruimte, de rol van onderzoek en 
ontwikkeling, satellietcommunicatie en 
ruimteafval;

4. dringt er bij de Commissie op aan de 
volgende onderwerpen met hoge prioriteit 
te behandelen: institutionele vraagstukken, 
Galileo en Copernicus, de 
ruimtevaartindustrie als motor voor 
economische groei en als 
werkgelegenheidsinstrument, 
onafhankelijke toegang tot de ruimte, de 
rol van onderzoek en ontwikkeling, 
satellietcommunicatie en ruimtebewaking 
en -monitoring;

Or. en

Amendement 17
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de Commissie en de ESA op 
de fundamentele rechten van de burgers 
van de EU alsook hun recht op 
eerbiediging van hun privéleven, 
gezinsleven, woning en briefwisseling te 
beschermen;
(Dit amendement heeft tot doel individuen 
te beschermen tegen inbreuken op hun 
persoonlijke levenssfeer middels 
spionagesatellieten die zonder hun 
medeweten hun handel en wandel in de 
gaten houden.) 

Or. en

(Zie artikel 67 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 8 van 
het Europees Verdrag  tot bescherming van de rechten van de mens)

Amendement 18
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
versterkte operationele efficiëntie, alsmede 
politieke coördinatie en verantwoording op 
langere termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door de banden tussen de 
ESA en de EU nauwer aan te halen; 
dringt er bij de Commissie op aan 
nauwkeurig na te gaan of de ESA in de 
toekomst als interstatelijke organisatie in 
de bestuursstructuren van de Unie kan 
worden opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
versterkte operationele efficiëntie, alsmede 
politieke coördinatie en verantwoording op 
de langere termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door nauwere 
samenwerking tussen de ESA en de EU tot 
stand te brengen op een manier waarbij 
dubbel werk en overlappingen worden 
voorkomen; dringt er bij de Commissie op 
aan na te gaan of de ESA in de toekomst 
als interstatelijke organisatie in de 
bestuursstructuren van de Unie kan worden 
opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
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getransformeerd tot een Europees 
agentschap; de ESA en de EU moeten 
niettemin samenwerken om voorstellen te 
presenteren voor de wijze waarop de 
Europese ruimtevaartactiviteiten in de 
toekomst moeten worden georganiseerd;

Or. sv

Amendement 19
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
versterkte operationele efficiëntie, alsmede 
politieke coördinatie en verantwoording op 
langere termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door de banden tussen de 
ESA en de EU nauwer aan te halen; dringt 
er bij de Commissie op aan nauwkeurig na 
te gaan of de ESA in de toekomst als 
interstatelijke organisatie in de 
bestuursstructuren van de Unie kan worden 
opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; is ingenomen met 
de toetreding van Polen tot de ESA in 
september 2012 als 20e lid en spoort de 
overige EU-lidstaten die nog geen lid zijn 
aan zich alsnog aan te sluiten of ten 
minste nauwer met het agentschap samen 
te werken; stelt echter vast dat versterkte 
operationele efficiëntie, alsmede politieke 
coördinatie en verantwoording op langere 
termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door de banden tussen de 
ESA en de EU nauwer aan te halen; dringt 
er bij de Commissie op aan nauwkeurig na 
te gaan of de ESA in de toekomst als 
interstatelijke organisatie in de 
bestuursstructuren van de Unie kan worden 
opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

Or. en

Amendement 20
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
versterkte operationele efficiëntie, alsmede
politieke coördinatie en verantwoording op 
langere termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door de banden tussen de 
ESA en de EU nauwer aan te halen; 
dringt er bij de Commissie op aan 
nauwkeurig na te gaan of de ESA in de 
toekomst als interstatelijke organisatie in 
de bestuursstructuren van de Unie kan 
worden opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
er op langere termijn onderzoek moet 
worden gedaan naar manieren waarop de 
operationele efficiëntie alsook de politieke 
coördinatie en verantwoording kunnen 
worden versterkt; dringt er bij de 
Commissie op aan nauwkeurig na te gaan 
of de ESA in de toekomst als interstatelijke 
organisatie in de bestuursstructuren van de 
Unie kan worden opgenomen, waarbij de 
ESA niet noodzakelijkerwijs zou hoeven te 
worden getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

Or. en

Amendement 21
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia in de ruimtevaart voor 
Europa heeft behaald; stelt echter vast dat 
versterkte operationele efficiëntie, alsmede 
politieke coördinatie en verantwoording op 
langere termijn alleen kunnen worden 
bewerkstelligd door de banden tussen de 
ESA en de EU nauwer aan te halen; dringt 
er bij de Commissie op aan nauwkeurig na 
te gaan of de ESA in de toekomst als 
interstatelijke organisatie in de 

5. erkent de resultaten die de ESA in de 
afgelopen decennia met ruimtemissies
voor Europa heeft behaald; stelt echter vast 
dat versterkte operationele efficiëntie, 
alsmede politieke coördinatie en 
verantwoording op langere termijn alleen 
kunnen worden bewerkstelligd door de 
banden tussen de ESA en de EU nauwer 
aan te halen; dringt er bij de Commissie op 
aan nauwkeurig na te gaan of de ESA in de 
toekomst als interstatelijke organisatie in 
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bestuursstructuren van de Unie kan worden 
opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

de bestuursstructuren van de Unie kan 
worden opgenomen, waarbij de ESA niet 
noodzakelijkerwijs zou hoeven te worden 
getransformeerd tot een Europees 
agentschap;

Or. en

Amendement 22
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. pleit ervoor dat de Europese Unie in de 
tussentijd in nauwe samenwerking met de 
ESA het ruimtebeleid en de -
beleidsprogramma's van de lidstaten 
sterker zou moeten coördineren, om tot een 
echte Europese aanpak te komen; stelt vast 
dat de ruimtevaartindustrie alleen met 
behulp van een Europese aanpak in staat 
gesteld kan worden concurrerend te 
worden en ook te blijven;

6. pleit ervoor dat de Europese Unie in de 
tussentijd in nauwe samenwerking met de 
ESA het ruimtebeleid en de -
beleidsprogramma's van de lidstaten 
sterker zou moeten coördineren, om tot een 
echte Europese aanpak te komen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
belangen van de ESA en haar lidstaten; 
stelt vast dat de ruimtevaartindustrie alleen 
met behulp van een Europese aanpak in 
staat gesteld kan worden concurrerend te 
worden en ook te blijven;

Or. en

Amendement 23
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de bijdragen van de 
lidstaten aan de ESA geënt moeten zijn op 
het beginsel van geografisch rendement; 
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Or. en

Amendement 24
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt er bij de Commissie, de lidstaten 
en de ESA op aan een soort 
coördinatiegroep op te richten, waarvan de 
leden regelmatig bijeenkomen om de 
strategieën en maatregelen op het gebied 
van de ruimtevaart op elkaar af te 
stemmen, teneinde overlapping te 
voorkomen;

7. dringt er bij de Commissie, de lidstaten 
en de ESA op aan een soort 
coördinatiegroep op te richten, waarvan de 
leden regelmatig bijeenkomen om de 
strategieën en maatregelen op het gebied 
van de ruimtevaart op elkaar af te 
stemmen, teneinde overlapping te 
voorkomen en een gezamenlijke insteek te 
ontwikkelen voor internationale kwesties 
en fora;

Or. en

Amendement 25
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat de voltooiing van Galileo 
en de voortzetting van Copernicus als 
vlaggenschepen van het Europese 
ruimtebeleid de allerhoogste prioriteit 
moeten hebben, zodat de eerste Galileo-
diensten ook daadwerkelijk in 2014 voor 
de burger beschikbaar zullen zijn;

8. wijst erop dat de voltooiing van Galileo 
en de voortzetting van Copernicus als 
vlaggenschepen van het Europese 
ruimtebeleid prioriteit moeten hebben, 
zodat de eerste Galileo-diensten ook 
daadwerkelijk in 2014 voor de burger 
beschikbaar zullen zijn;

Or. en
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Amendement 26
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat EGNOS het eerste 
operationele Europese GNSS-programma 
is; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
actief te werken aan invoering van 
EGNOS op uiteenlopende gebieden als 
bijvoorbeeld het vervoer;

Or. en

Amendement 27
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat er in het verleden vertraging 
is opgelopen bij de opzet van het Europese 
satellietnavigatieprogramma Galileo; is 
verheugd dat er in de tussentijd vier 
satellieten in een baan om de aarde zijn 
gebracht; benadrukt dat de voordelen en 
het nut van met name Galileo en meer in 
het algemeen van de Europese ruimte-
industrie beter over het voetlicht moeten 
worden gebracht;

9. betreurt dat er in het verleden vertraging 
is opgelopen bij de opzet van het Europese 
satellietnavigatieprogramma Galileo; is 
verheugd dat er in de tussentijd vier 
satellieten in een baan om de aarde zijn 
gebracht; benadrukt dat de voordelen en 
het nut van met name Galileo en meer in 
het algemeen van de Europese ruimte-
industrie beter over het voetlicht moeten 
worden gebracht en verzoekt de 
Commissie bij toekomstige lanceringen 
van Galileo-satellieten zichtbare 
evenementen te organiseren in de 
hoofdsteden van de EU om Galileo en de 
toepassingsmogelijkheden van dit 
programma te promoten;

Or. de
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Amendement 28
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het van groot belang dat de EU 
de bevolking voorlicht, toekomstige 
ingenieurs aantrekt en informatie over 
EU-satellietnavigatie verspreidt, alsook 
alle soorten gebruikers er met 
maatregelen toe stimuleert gebruik te 
maken van op Galileo en EGNOS
gebaseerde technologieën;

Or. en

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt het feit dat het EGNOS-
systeem momenteel niet in de hele 
Europese Unie beschikbaar is en verzoekt 
om er een prioriteit van te maken dat 
systeem uit te breiden naar Zuid-, Oost-
en Zuidoost-Europa, zodat het in heel 
Europa gebruikt kan worden;

Or. ro

Amendement 30
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11



PE516.841v01-00 18/35 AM\1001221NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt vast dat niet alleen, maar met
name, het MKB behoefte heeft aan 
startsubsidies van publieke instanties, 
zodat zij over voldoende financiële 
middelen beschikken voor 
langetermijninvesteringen in onderzoek en 
ontwikkeling; is ervan overtuigd dat met 
behulp van publieke financiering en omdat 
er publieke afnemers zijn voor de 
producten en diensten van de ruimte-
industrie, innovatie wordt gestimuleerd en 
zo economische groei kan worden 
gegenereerd en werkgelegenheid kan 
worden gecreëerd;

11. stelt vast dat met name het MKB 
behoefte heeft aan op maat gesneden steun 
voor investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling; is ervan overtuigd dat met 
behulp van publieke financiering en omdat 
er publieke afnemers zijn voor de 
producten en diensten van de ruimte-
industrie, innovatie wordt gestimuleerd en 
zo economische groei kan worden 
gegenereerd en werkgelegenheid kan 
worden gecreëerd;

Or. en

Amendement 31
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat de EU de kans niet 
links mag laten liggen om de 
downstreammarkt voor satellietnavigatie 
te ontwikkelen en benadrukt het belang 
van een actieplan voor het Europees 
GNSS-Agentschap voor de verdere 
ontwikkeling van de GNSS-markt die 
cruciaal zal zijn voor de toekomst van de 
EU-economie;

Or. en

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. brengt opnieuw in herinnering dat 
met nieuwe satellietnavigatietoepassingen 
de veiligheid, de doeltreffendheid en de 
betrouwbaarheid van luchtvaart-, 
zeevaart-, wegvervoer-, en 
landbouwactiviteiten naar een hoger 
niveau kunnen worden getild en dat ook
de verkeersveiligheid, de inning van 
heffingen, het verkeers- en 
parkeerbeheer, vlootbeheer,
noodoproepen, het volgen en opsporen 
van goederenstromen, internetboekingen, 
de veiligheid van het zeevervoer, digitale 
tachografen, het diervervoer en het 
duurzaam landgebruik ermee kunnen 
worden verbeterd;

Or. en

Amendement 33
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat ondernemingen die niet 
behoren tot de ruimtevaartindustrie kunnen 
profiteren van talloze producten die het 
resultaat zijn van ruimteonderzoek; dringt 
er derhalve bij alle betrokkenen op aan toe 
te werken naar een vruchtbare uitwisseling 
tussen de ondernemingen van de 
ruimtevaartindustrie en ondernemingen die 
niet behoren tot de ruimtevaartindustrie om 
gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling 
van technologie die tot baanbrekende 
innovaties ten behoeve van de 
maatschappij kan leiden;

13. stelt vast dat ondernemingen die niet 
behoren tot de ruimtevaartindustrie kunnen 
profiteren van talloze producten die het 
resultaat zijn van ruimteonderzoek; dringt 
er derhalve bij alle betrokkenen op aan toe 
te werken naar een vruchtbare uitwisseling 
tussen de ondernemingen van de 
ruimtevaartindustrie en ondernemingen die 
niet behoren tot de ruimtevaartindustrie om 
gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling 
van technologie die tot baanbrekende 
innovaties ten behoeve van de 
maatschappij kan leiden; benadrukt het 
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belang van betere communicatie over de 
concrete voordelen die de 
ruimtevaartindustrie biedt voor het 
dagelijks leven van de Europeanen;

Or. fr

Amendement 34
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat ondernemingen die niet 
behoren tot de ruimtevaartindustrie kunnen 
profiteren van talloze producten die het 
resultaat zijn van ruimteonderzoek; dringt 
er derhalve bij alle betrokkenen op aan toe 
te werken naar een vruchtbare uitwisseling 
tussen de ondernemingen van de 
ruimtevaartindustrie en ondernemingen die 
niet behoren tot de ruimtevaartindustrie om 
gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling 
van technologie die tot baanbrekende 
innovaties ten behoeve van de 
maatschappij kan leiden;

13. stelt vast dat ondernemingen die niet 
behoren tot de ruimtevaartindustrie kunnen 
profiteren van producten die het resultaat 
zijn van ruimteonderzoek; dringt er 
derhalve bij alle betrokkenen op aan toe te 
werken naar een uitwisseling tussen de 
ondernemingen van de ruimtevaartindustrie 
en ondernemingen die niet behoren tot de 
ruimtevaartindustrie om gezamenlijk te 
werken aan de ontwikkeling van 
technologie die tot baanbrekende 
innovaties ten behoeve van de 
maatschappij kan leiden;

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat met name de branche van 
de dienstverlening uit de ruimte en robotica 

14. benadrukt dat met name de branche van 
de dienstverlening uit de ruimte en robotica 
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voor het MKB talrijke mogelijkheden 
bieden;

het MKB mogelijkheden zou kunnen
bieden;

Or. en

Amendement 36
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat alleen wanneer er
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken; stelt daarnaast vast dat er ook 
talent uit derde landen moet worden 
aangeworven;

16. benadrukt dat de beschikbaarheid van 
voldoende hoogopgeleiden een van de 
randvoorwaarden is voor een 
concurrerende Europese 
ruimtevaartindustrie; roept derhalve alle 
betrokkenen op de samenwerking tussen 
universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken; stelt daarnaast vast dat er ook 
talent uit derde landen moet worden 
aangeworven;

Or. en

Amendement 37
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken; stelt daarnaast vast dat er ook 

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken (bijvoorbeeld in de vorm van 
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talent uit derde landen moet worden 
aangeworven;

studiebezoeken aan de ESA of 
onderzoekscompetities voor Europese en 
niet-Europese onderzoekers); stelt 
daarnaast vast dat er ook talent uit derde 
landen moet worden aangeworven;

Or. en

Amendement 38
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken; stelt daarnaast vast dat er ook
talent uit derde landen moet worden
aangeworven;

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken; stelt daarnaast vast dat 
Europees talent weer teruggehaald moet 
worden uit derde landen;

Or. en

Amendement 39
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven;  roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 

16. benadrukt dat alleen wanneer er 
voldoende hoogopgeleiden beschikbaar 
zijn kan worden gewaarborgd dat de 
Europese ruimtevaartindustrie 
concurrerend kan blijven; roept derhalve 
alle betrokkenen op de samenwerking 
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tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken;  stelt daarnaast vast dat er ook 
talent uit derde landen moet worden 
aangeworven;

tussen universiteiten en bedrijfsleven te 
versterken en studenten, met name 
vrouwen, aan te moedigen deze 
studierichting te kiezen; stelt daarnaast 
vast dat er ook talent uit derde landen moet 
worden aangeworven;

Or. fr

Amendement 40
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten nationale 
studie- en opleidingsprogramma's op deze 
industrie af te stemmen en te bevorderen 
en met name de interesse van vrouwen te 
wekken voor deze technische beroepen en 
hen hiervoor op te leiden;

Or. de

Amendement 41
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van commerciële 
transacties voor de Europese ruimte-
industrie; wijst er tegelijkertijd op dat de 
toegang tot institutionele markten in derde 
landen voor de Europese economie voor 
een deel beperkt blijft; benadrukt het 
belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de Europese 
economie op internationaal niveau; doet in 

17. benadrukt het belang van commerciële 
transacties voor de Europese ruimte-
industrie; wijst er tegelijkertijd op dat de 
toegang tot institutionele markten in derde 
landen voor de Europese economie voor 
een deel beperkt blijft; benadrukt het 
belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de Europese 
economie op internationaal niveau; doet in 
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dit verband een dringend beroep op de 
Commissie om in het kader van 
handelsovereenkomsten (bijv. TTIP) te 
zorgen voor gelijke kansen en 
concurrentievoorwaarden;

dit verband een dringend beroep op de 
Commissie om zich in het kader van 
handelsovereenkomsten (bijv. TTIP) in te 
spannen voor gelijke kansen en 
concurrentievoorwaarden, ook wanneer 
het gaat om deelsystemen en 
componenten; onderstreept echter dat het 
belangrijk is dat Europa ook in de 
toekomst open is ten opzichte van derde 
landen;

Or. sv

Amendement 42
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van commerciële 
transacties voor de Europese ruimte-
industrie; wijst er tegelijkertijd op dat de 
toegang tot institutionele markten in derde 
landen voor de Europese economie voor 
een deel beperkt blijft; benadrukt het 
belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de Europese 
economie op internationaal niveau; doet in 
dit verband een dringend beroep op de 
Commissie om in het kader van 
handelsovereenkomsten (bijv. TTIP) te 
zorgen voor gelijke kansen en 
concurrentievoorwaarden;

17. benadrukt het belang van toegang tot 
de ruimte voor alle lidstaten, hetgeen 
gerealiseerd kan worden met steun van de 
Europese ruimte-industrie; wijst er 
tegelijkertijd op dat de toegang tot 
institutionele markten in derde landen voor 
de Europese economie voor een deel 
beperkt blijft; benadrukt het belang van 
gelijke concurrentievoorwaarden voor de 
Europese economie op internationaal 
niveau; doet in dit verband een dringend 
beroep op de Commissie om in het kader 
van handelsovereenkomsten (bijv. TTIP) te 
zorgen voor gelijke kansen en 
concurrentievoorwaarden;

Or. en

Amendement 43
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. benadrukt het belang van commerciële 
transacties voor de Europese ruimte-
industrie; wijst er tegelijkertijd op dat de 
toegang tot institutionele markten in derde 
landen voor de Europese economie voor 
een deel beperkt blijft; benadrukt het 
belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de Europese 
economie op internationaal niveau; doet in 
dit verband een dringend beroep op de 
Commissie om in het kader van 
handelsovereenkomsten  (bijv. TTIP) te 
zorgen voor gelijke kansen en 
concurrentievoorwaarden;

17. benadrukt het belang van commerciële 
transacties voor de Europese ruimte-
industrie; wijst er tegelijkertijd op dat de 
toegang tot institutionele markten in derde 
landen voor de Europese economie voor 
een deel beperkt blijft; benadrukt het 
belang van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor de Europese 
economie op internationaal niveau; doet in 
dit verband een dringend beroep op de 
Commissie om in het kader van 
handelsovereenkomsten (bijv. TTIP) te 
zorgen voor wederkerigheid, gelijke 
kansen en concurrentievoorwaarden;

Or. fr

Amendement 44
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de Europese ruimte-
industrie gebruik zou moeten maken van 
de bestaande Europese ruimte-
infrastructuur, die voor een deel is 
gefinancierd uit publieke middelen;

19. is van mening dat de Europese ruimte-
industrie profijt zou kunnen trekken van 
de bestaande Europese ruimte-
infrastructuur, die voor een deel is 
gefinancierd uit publieke middelen;

Or. en

Amendement 45
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) (na tussenkopje "De rol van onderzoek en ontwikkeling")
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd dat ook in het nieuwe 
kaderonderzoeksprogramma Horizon 
2020 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd 
in onderzoek en innovatie op het gebied 
van ruimtevaart; dringt er bij de 
Commissie bovendien op aan in het kader 
van Horizon 2020 een deel van het budget 
voor onderzoek en ontwikkeling ter 
beschikking te stellen van de toepassing 
van satellietcommunicatie;

Or. de

Amendement 46
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat er met name op het 
gebied van de onderzoeksactiviteiten meer 
coördinatie nodig is tussen de EU, de ESA 
en de lidstaten; roept de drie partijen op om 
een gemeenschappelijke routekaart voor 
onderzoek te ontwikkelen voor de periode 
tot 2020 en om prioriteiten en 
doelstellingen voor het ruimtebeleid te 
definiëren, die gezamenlijk moeten worden 
bereikt om de betrokken partijen met name 
in het bedrijfsleven planningszekerheid te 
bieden;

20. is van mening dat er met name op het 
gebied van de onderzoeksactiviteiten meer 
coördinatie nodig is tussen de EU, de ESA 
en de lidstaten; roept de drie partijen op om 
een gemeenschappelijke routekaart voor 
onderzoek te ontwikkelen voor de periode 
tot 2020 en om prioriteiten en 
doelstellingen voor het ruimtebeleid te 
definiëren, die gezamenlijk moeten worden 
bereikt om de betrokken partijen met name 
in het bedrijfsleven planningszekerheid te 
bieden; benadrukt het belang van 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van onderzoek;

Or. sv

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept dat de ontwikkeling 
van GNSS-toepassingen en -diensten 
essentieel is voor een volledige benutting 
van de investering in de infrastructuur die 
Galileo biedt. Ook is het van groot belang 
Galileo verder te ontwikkelen om het 
optimaal te laten functioneren; 
onderstreept de noodzaak om ervoor te 
zorgen dat er gepaste financiering wordt 
geboden voor onderzoek en ontwikkeling 
op het gebied van GNSS en de 
tenuitvoerlegging daarvan; betreurt het 
feit dat het korten van middelen voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
op EGNOS en Galileo gebaseerde 
toepassingen de technologische 
vooruitgang en de groei van de industriële 
capaciteit in de Europese Unie evenals 
een vanuit ecologisch opzicht effectieve 
tenuitvoerlegging ernstig vertraagt, en 
dringt er dan ook bij de Commissie op aan 
regelingen in te voeren die kleine en 
middelgrote ondernemingen in staat 
stellen gemakkelijker toegang te krijgen 
tot financiering;

Or. ro

Amendement 48
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 
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aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten;

aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten; pleit voor volledige 
open toegang tot satellietgegevens;

Or. en

Amendement 49
Béla Kovács

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 
aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten;

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 
aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
aansprakelijkheid voor door 
ruimteobjecten aangerichte schade, 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten;
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Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 
aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten;

21. stelt vast dat de ontwikkeling van 
innoverende toepassingen in Europa door 
uiteenlopende obstakels wordt afgeremd; 
herinnert de Commissie er in dit verband 
aan dat er een nog niet ontsloten markt 
bestaat voor de commerciële toepassing 
van satellietgegevens, die door 
aardobservatie- en satellietprogramma's 
werden gegenereerd; dringt er bij de 
Commissie op aan om na te gaan om welke 
obstakels het gaat (bijvoorbeeld 
onzekerheid over de beschikbaarheid van 
de diensten, veiligheidsbezwaren en 
bezwaren die verband houden met de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
onvoldoende bewustzijn van de 
mogelijkheden, gebrekkige 
interoperabiliteit) en om mogelijke 
oplossingen aan te dragen om deze 
markten te ontsluiten;

Or. en

Amendement 51
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. benadrukt dat satellietcommunicatie 
een belangrijke rol speelt binnen de 

22. benadrukt dat satellietcommunicatie 
een belangrijke rol speelt binnen de 
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Europese ruimte-industrie, omdat 
opdrachten uit deze sector zorgen voor een 
volledige benutting van de ruimteveren en 
draagraketten en daarmee bijdragen aan de 
doelstelling van een onafhankelijke 
toegang tot de ruimte van de EU; wijst in 
dit verband ook op de rol van de zgn. 
"hosted payloads", die bij de start van 
commerciële satellieten ontstaan en die 
kunnen worden gebruikt voor het testen 
van nieuwe producten en technologieën in 
de ruimte;

Europese ruimte-industrie, omdat 
opdrachten uit deze sector zorgen voor een 
volledige benutting van de ruimteveren en 
draagraketten en daarmee bijdragen aan de 
doelstelling van een onafhankelijke 
toegang tot de ruimte van de EU; wijst in 
dit verband ook op de rol van de zgn. 
"hosted payloads", die bij de start van 
commerciële satellieten ontstaan en die 
kunnen worden gebruikt voor het testen 
van nieuwe producten en technologieën in 
de ruimte en daardoor bijdragen tot de 
vermindering van kosten en tijd, zodat 
nieuwe diensten kunnen worden 
aangeboden;

Or. de

Amendement 52
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat satellietnetwerken voor 
breedbandaansluitingen in de gehele EU, 
met name in afgelegen gebieden, ertoe 
bijdragen dat de doelstellingen van de 
digitale agenda van de EU worden bereikt;

24. benadrukt dat satellietnetwerken voor 
breedbandaansluitingen in de gehele EU, 
met name in afgelegen gebieden, ertoe 
bijdragen dat de doelstellingen van de 
digitale agenda van de EU worden bereikt; 
verzoekt de Commissie daarom ten 
aanzien van de technologieneutraliteit in 
de mix van technologieën, zoals gepland 
voor de uitbreiding van het 
breedbandnetwerk, voldoende rekening te 
houden met het satellietinternet, zoals in 
het cohesiebeleid van de EU;

Or. de

Amendement 53
Herbert Reul
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de Commissie op aan de 
huidige beschikbaarheid alsmede de 
toekomstige behoefte aan radiofrequenties 
voor de satellietcommunicatie te 
analyseren en er op de volgende 
Wereldradioconferentie voor te zorgen dat 
er bij de toewijzing van mondiale en 
regionale radiofrequenties terdege rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
EU;

26. dringt er bij de Commissie op aan de 
huidige beschikbaarheid alsmede de 
toekomstige behoefte aan radiofrequenties 
voor de satellietcommunicatie te 
analyseren en er op de volgende 
Wereldradioconferentie voor te zorgen dat 
er bij de toewijzing van mondiale en 
regionale radiofrequenties terdege rekening 
wordt gehouden met de belangen van de 
EU en de belangen van de 
satellietcommunicatiesector;

Or. de

Amendement 54
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt dat Europa zijn 
technologische voorsprong in de 
satellietcommunicatie alleen kan behouden 
wanneer de onderzoeksinspanningen op dit 
gebied op Europees niveau worden 
voortgezet; is verheugd dat ook in het 
nieuwe kaderonderzoeksprogramma 
Horizon2020 1,7 miljard euro 
geïnvesteerd wordt in onderzoek en 
ontwikkeling op het gebied van 
ruimtevaart; dringt er bij de Commissie 
bovendien op aan in het kader van 
Horizon2020 een deel van het budget voor 
onderzoek en ontwikkeling ter 
beschikking te stellen van de toepassing 
van satellietcommunicatie;

28. benadrukt dat Europa zijn 
technologische voorsprong in de 
satellietcommunicatie alleen kan behouden 
wanneer de onderzoeksinspanningen op dit 
gebied op Europees niveau worden 
voortgezet;

Or. de
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Amendement 55
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Ruimteafval Ruimteschroot

Or. en

Amendement 56
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Ruimteafval Ruimteschroot

Or. en

Amendement 57
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat infrastructuren die 
worden ondersteund vanuit de ruimte de 
kern vormen van tal van diensten waar het 
bedrijfsleven en de samenleving in het 
dagelijks leven gebruik van maken; wijst 
erop dat het uivallen van deze 
infrastructuren, bijvoorbeeld door 
botsingen van satellieten met ruimteafval, 
de veiligheid van burgers en economische 

29. benadrukt dat infrastructuren die 
worden ondersteund vanuit de ruimte de 
kern vormen van tal van diensten waar het 
bedrijfsleven en de samenleving in het 
dagelijks leven gebruik van maken; wijst 
erop dat het uitvallen van deze 
infrastructuren, bijvoorbeeld door 
botsingen van satellieten met andere 
ruimteobjecten of ruimteschroot, de 
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subjecten zou kunnen ondermijnen; veiligheid van burgers en economische 
subjecten zou kunnen ondermijnen;

Or. en

Amendement 58
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat infrastructuren die 
worden ondersteund vanuit de ruimte de 
kern vormen van tal van diensten waar het 
bedrijfsleven en de samenleving in het 
dagelijks leven gebruik van maken; wijst 
erop dat het uivallen van deze 
infrastructuren, bijvoorbeeld door 
botsingen van satellieten met ruimteafval, 
de veiligheid van burgers en economische 
subjecten zou kunnen ondermijnen;

29. benadrukt dat infrastructuren die 
worden ondersteund vanuit de ruimte de 
kern vormen van tal van diensten waar het 
bedrijfsleven en de samenleving in het 
dagelijks leven gebruik van maken; wijst 
erop dat het uitvallen van deze 
infrastructuren, bijvoorbeeld door 
botsingen van satellieten met 
ruimteschroot, de veiligheid van burgers 
en economische subjecten zou kunnen 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 59
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt vast dat ruimteafval in 
toenemende mate een probleem wordt; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te werken aan een Global
Governance voor de ruimte; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de "Gedragscode voor de 
ruimte" die door de Europese Unie is 

30. stelt vast dat ruimteschroot in 
toenemende mate een probleem wordt; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te werken aan een Global 
Governance voor de ruimte; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie en de 
lidstaten op aan er via alle mogelijke 
diplomatieke kanalen voor te zorgen dat 
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opgesteld ook te laten ondertekenen door 
derde landen;

ook derde landen zich aansluiten bij de 
door de Europese Unie opgestelde 
"Gedragscode voor de ruimte";

Or. en

Amendement 60
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. stelt vast dat ruimteafval in 
toenemende mate een probleem wordt; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te werken aan een Global 
Governance voor de ruimte; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de "Gedragscode voor de 
ruimte" die door de Europese Unie is 
opgesteld ook te laten ondertekenen door 
derde landen;

30. stelt vast dat ruimteschroot in 
toenemende mate een probleem wordt; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan te werken aan een Global 
Governance voor de ruimte; dringt er 
tegelijkertijd bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de "Gedragscode voor de 
ruimte" die door de Europese Unie is 
opgesteld ook te laten ondertekenen door 
derde landen;

Or. en

Amendement 61
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. dringt er bij de Commissie op aan het
begin dit jaar ingediende voorstel voor een 
besluit tot instelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring zo snel 
mogelijk op Europees niveau vast te 

31. dringt er bij de Commissie op aan er 
mede voor te zorgen dat het begin dit jaar 
ingediende voorstel voor een besluit tot 
instelling van een 
ondersteuningsprogramma voor 
ruimtebewaking en -monitoring zo snel 
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stellen, om te zorgen voor meer 
onafhankelijkheid van de instellingen van 
de VS, die botsingswaarschuwingen 
afgeven;

mogelijk op Europees niveau wordt 
vastgesteld, om te zorgen voor meer 
onafhankelijkheid van de instellingen van 
de VS, die botsingswaarschuwingen 
afgeven;

Or. en


