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Amendamentul 1
Rachida Dati

Propunere de rezoluție 
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât industria spațială europeană 
generează anual o cifră de afaceri 
consolidată de aproximativ 6,5 miliarde 
EUR și are peste 34 500 de angajați 
permanenți cu înaltă calificare;

E. întrucât industria spațială europeană 
generează anual o cifră de afaceri 
consolidată de aproximativ 6,5 miliarde 
EUR și are peste 34 500 de angajați 
permanenți cu înaltă calificare și întrucât 
în această perioadă de dificultate 
economică importanța industriei 
respective ca sector cu un potențial de 
creștere și inovare puternic și ca un 
creator de locuri de muncă cu o valoare 
adăugată ridicată ar trebui adusă în prim 
plan;

Or. fr

Amendamentul 2
Rachida Dati

Propunere de rezoluție 
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în prezent nu există încă o 
coordonare suficientă a măsurilor în 
domeniul politicii spațiale între UE, statele 
membre și ESA și întrucât această situație 
a avut drept consecință o duplicare a 
structurilor și a împiedicat exploatarea 
efectelor de sinergie;

F. întrucât în prezent nu există încă o 
coordonare suficientă a măsurilor în 
domeniul politicii spațiale între UE, statele 
membre și ESA și întrucât această situație 
a avut drept consecință o duplicare a 
structurilor și a împiedicat exploatarea 
efectelor de sinergie; subliniază că 
introducerea unui cadru de guvernanță 
clar în sectorul spațial ar aduce economii 
uriașe în ceea ce privește eficiența;

Or. fr
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Amendamentul 3
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în prezent nu există încă o 
coordonare suficientă a măsurilor în 
domeniul politicii spațiale între UE, statele 
membre și ESA și întrucât această situație 
a avut drept consecință o duplicare a 
structurilor și a împiedicat exploatarea 
efectelor de sinergie;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 4
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât ESA nu are o relație formală cu 
Parlamentul European, neexistând astfel un 
feedback direct către cetățeni, așa cum 
există în alte domenii ale politicii Uniunii;

G. întrucât ESA, în calitate de organizație 
interguvernamentală, nu are o relație 
formală cu Parlamentul European, 
neexistând astfel un feedback direct către 
cetățeni, așa cum există în alte domenii ale 
politicii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 5
Rachida Dati

Propunere de rezoluție 
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât industria spațială este H. întrucât industria spațială este 
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caracterizată de investiții intensive și 
cunoaște cicluri de evoluție neobișnuit de 
lungi, astfel încât siguranța planificării are 
un rol hotărâtor pentru industria spațială;

caracterizată de investiții intensive și 
cunoaște cicluri de evoluție neobișnuit de 
lungi, astfel încât siguranța planificării are 
un rol hotărâtor pentru industria spațială și 
deoarece vizibilitatea pe care aceasta o 
oferă va beneficia în mod considerabil de 
pe urma faptului că există un cadru de 
reglementare stabil și un cadru de 
guvernanță clar;

Or. fr

Amendamentul 6
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât UE depinde în prezent de 
GNSS non-european militar, iar Galileo a 
fost conceput și dezvoltat și va rămâne sub 
controlul civil;

Or. en

Amendamentul 7
Herbert Reul

Propunere de rezoluție 
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât serviciile prin satelit au un rol 
important în furnizarea de informații 
sectoarelor în creștere ale societății 
digitale;

K. întrucât serviciile prin satelit au un rol 
important în furnizarea de informații 
sectoarelor în creștere ale societății digitale
și contribuie la atingerea scopurilor 
Agendei digitale a UE;

Or. de
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Amendamentul 8
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că toți actorii implicați în 
guvernarea politicilor spațiale ale UE, 
precum Comisia, Agenția GNSS 
european, ESA, agențiile naționale și 
agențiile specializate precum 
EUMETSAT, trebuie să fie interconectate 
și să funcționeze pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 9
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că agențiile naționale ar 
putea veni cu propuneri concrete în 
această direcție astfel încât să poată 
armoniza intrările provenite de la statele 
membre și să definească o viziune a UE;

Or. en

Amendamentul 10
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că Comisia trebuie, cât mai 
curând posibil, să ne prezinte o foaie de 
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parcurs clară pentru GMES/Copernicus 
și pentru dezvoltarea și desfășurarea 
diferiților sateliți „Santinele” și cadrul 
juridic și operațional propus pentru acest 
sistem complex.

Or. en

Amendamentul 11
Kent Johansson

Propunere de rezoluție 
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină intenția Comisiei de a adopta 
măsuri în vederea creării unui cadru de 
reglementare coerent privind spațiul, la 
nivelul UE; sprijină instituirea unei 
adevărate piețe interne a UE pentru 
produsele și serviciile spațiale;

2. sprijină intenția Comisiei de a adopta 
măsuri în vederea creării unui cadru de 
reglementare coerent privind spațiul, la 
nivelul UE; sprijină instituirea unei 
adevărate piețe interne a UE pentru 
produsele și serviciile spațiale; susține o 
concurență deschisă; consideră important 
faptul că politica ar trebui formulată și 
elaborată fără punerea sa în aplicare în 
mod advers care afectează sau 
denaturează condițiile de piață 
comerciale; observă că neutralitatea și 
transparența competitive constituie două 
elemente fundamentale ale elaborării 
unei politici spațiale europene;

Or. sv

Amendamentul 12
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că până acum nu există nicio 
abordare orizontală din partea Comisiei 

3. constată că până acum Comisia nu a 
integrat politica spațială și obiectivele sale
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care să vizeze ancorarea politicii spațiale 
și a obiectivelor și utilizărilor acesteia în 
diferitele domenii de politici ale Uniunii; 
îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de 
politica spațială și în domenii cum ar fi, de 
exemplu, telecomunicațiile, transportul, 
agricultura sau cultura;

în diferitele domenii ale politicii Uniunii
îndeamnă Comisia să facă acest lucru 
ținând seama de politica spațială în aceste
domenii cum ar fi, de exemplu, mediul,
telecomunicațiile, transportul, agricultura 
sau cultura;

Or. en

Amendamentul 13
Norbert Glante

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că până acum nu există nicio 
abordare orizontală din partea Comisiei 
care să vizeze ancorarea politicii spațiale și 
a obiectivelor și utilizărilor acesteia în 
diferitele domenii de politici ale Uniunii;
îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de 
politica spațială și în domenii cum ar fi, de 
exemplu, telecomunicațiile, transportul, 
agricultura sau cultura;

3. constată că până acum nu există nicio 
abordare orizontală din partea Comisiei 
care să vizeze ancorarea politicii spațiale și 
a obiectivelor și utilizărilor acesteia în 
diferitele domenii ale politicii Uniunii;
îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de 
politica spațială și în domenii cum ar fi, de 
exemplu, telecomunicațiile, transportul, 
agricultura, siguranța sau cultura;

Or. de

Amendamentul 14
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că până acum nu există nicio 
abordare orizontală din partea Comisiei 
care să vizeze ancorarea politicii spațiale și 
a obiectivelor și utilizărilor acesteia în 
diferitele domenii de politici ale Uniunii;

3. constată că până acum nu există nicio 
abordare orizontală din partea Comisiei 
care să vizeze ancorarea politicii spațiale și 
a obiectivelor și utilizărilor acesteia în 
diferitele domenii ale politicii Uniunii;
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îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de 
politica spațială și în domenii cum ar fi, de 
exemplu, telecomunicațiile, transportul, 
agricultura sau cultura;

îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de 
politica spațială și în domenii cum ar fi, de 
exemplu, telecomunicațiile, transportul,
mediul, agricultura sau cultura;

Or. en

Amendamentul 15
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. chestiuni instituționale, Galileo și 
Copernicus, industria spațială ca generator 
de creștere economică și de locuri de 
muncă, accesul la spațiu, rolul cercetării și 
dezvoltării, comunicațiile prin satelit și 
reziduurile spațiale;

4. chestiuni instituționale, Galileo și 
Copernicus, industria spațială ca generator 
de creștere economică și de locuri de 
muncă, evaluarea impactului activităților 
asociate cu spațiul, accesul cetățenilor la 
spațiu, rolul cercetării și dezvoltării, 
comunicațiile prin satelit și deșeurile 
spațiale;

Or. en

Amendamentul 16
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. chestiuni instituționale, Galileo și 
Copernicus, industria spațială ca generator 
de creștere economică și de locuri de 
muncă, accesul la spațiu, rolul cercetării și 
dezvoltării, comunicațiile prin satelit și
reziduurile spațiale;

4. chestiuni instituționale, Galileo și 
Copernicus, industria spațială ca generator 
de creștere economică și de locuri de 
muncă, accesul independent la spațiu, rolul 
cercetării și dezvoltării, comunicațiile prin 
satelit și supravegherea și urmărirea
spațială;

Or. en
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Amendamentul 17
Béla Kovács

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. apelează la Comisie și la ESA să
susțină drepturile fundamentale ale 
cetățenilor și dreptul de respectare a vieții 
private, a vieții de familie, a domiciliului 
și a corespondenței;
(Acest amendament a fost creat pentru a 
asigura confidențialitatea datelor cu 
caracter personal ale persoanelor 
împotriva urmăririi persoanelor fără 
știința lor de sateliții-spion.)

Or. en

(A se vedea articolul 67 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 8 din 
Convenția Europeană privind Drepturile Omului)

Amendamentul 18
Kent Johansson

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung, nu se 
poate ajunge la o eficiență operațională și 
la o coordonare și responsabilitate sporite 
decât printr-o apropiere a ESA de UE;
solicită Comisiei să analizeze cu cea mai 
mare atenție dacă, de exemplu, ESA ar 
putea fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung, nu se 
poate ajunge la o eficiență operațională și 
la o coordonare și responsabilitate sporite 
decât printr-o apropiere mai mare a ESA
de UE în cadrul cooperării lor într-un 
mod care permite dublarea efortului și 
evitarea suprapunerii; solicită Comisiei să 
analizeze dacă, de exemplu, ESA ar putea 
fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
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transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 
transformarea ESA într-o agenție 
europeană; consideră că ESA și UE ar 
trebui, totuși, să conlucreze pentru a 
prezenta propuneri cu privire la modul în 
care operațiunile spațiale europene ar 
trebui organizate pe viitor;

Or. sv

Amendamentul 19
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung, nu se 
poate ajunge la o eficiență operațională și 
la o coordonare și responsabilitate sporite 
decât printr-o apropiere a ESA de UE;
solicită Comisiei să analizeze cu cea mai 
mare atenție dacă, de exemplu, ESA ar 
putea fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 
transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; salută 
aderarea Poloniei la ESA în septembrie 
2012, devenind al douăzecilea membru al 
său și încurajează celelalte statele 
membre non-ESA să ia în considerare 
aderarea și consolidarea cooperării; 
constată, cu toate acestea, că, pe termen 
lung, nu se poate ajunge la o eficiență 
operațională și la o coordonare și 
responsabilitate sporite decât printr-o 
apropiere a ESA de UE; solicită Comisiei 
să analizeze cu cea mai mare atenție dacă, 
de exemplu, ESA ar putea fi legată în viitor 
de structurile de guvernanță ale Uniunii în 
calitate de organizație inter-statală, 
neconsiderându-se, în același timp, drept 
adecvată transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

Or. en

Amendamentul 20
Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung, nu se 
poate ajunge la o eficiență operațională și 
la o coordonare și responsabilitate sporite
decât printr-o apropiere a ESA de UE;
solicită Comisiei să analizeze cu cea mai 
mare atenție dacă, de exemplu, ESA ar 
putea fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 
transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în 
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung,
cercetarea trebuie realizată astfel încât să 
se ajungă la o eficiență operațională și la o 
coordonare și responsabilitate sporite;
solicită Comisiei să analizeze cu cea mai 
mare atenție dacă, de exemplu, ESA ar 
putea fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 
transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

Or. en

Amendamentul 21
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în
domeniul politicii spațiului; constată, cu 
toate acestea, că, pe termen lung, nu se 
poate ajunge la o eficiență operațională și 
la o coordonare și responsabilitate sporite 
decât printr-o apropiere a ESA de UE;
solicită Comisiei să analizeze cu cea mai 
mare atenție dacă, de exemplu, ESA ar 
putea fi legată în viitor de structurile de 
guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-
se, în același timp, drept adecvată 

5. recunoaște succesele realizate de ESA 
pentru Europa în ultimele decenii în
misiuni spațiale; constată, cu toate acestea, 
că, pe termen lung, nu se poate ajunge la o 
eficiență operațională și la o coordonare și 
responsabilitate sporite decât printr-o 
apropiere a ESA de UE; solicită Comisiei 
să analizeze cu cea mai mare atenție dacă, 
de exemplu, ESA ar putea fi legată în viitor 
de structurile de guvernanță ale Uniunii în 
calitate de organizație inter-statală, 
neconsiderându-se, în același timp, drept 
adecvată transformarea ESA într-o agenție 
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transformarea ESA într-o agenție 
europeană;

europeană;

Or. en

Amendamentul 22
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție 
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că, între timp, Uniunea
Europeană, în foarte strânsă cooperare cu 
ESA, ar trebui să coordoneze mai intens 
politica și programele spațiale ale statelor 
membre, pentru a adopta o adevărată 
abordare europeană; constată că doar prin 
intermediul unei abordări europene i se 
poate oferi industriei spațiale oportunitatea 
de a deveni și de a rămâne competitivă;

6. consideră că, între timp, Uniunea 
Europeană, în foarte strânsă cooperare cu 
ESA, ar trebui să coordoneze mai intens 
politica și programele spațiale ale statelor 
membre, pentru a adopta o adevărată 
abordare europeană, fiind totodată necesar 
să se asigure că interesele ESA și ale 
statelor sale membre sunt respectate;
constată că doar prin intermediul unei 
abordări europene i se poate oferi industriei 
spațiale oportunitatea de a deveni și de a 
rămâne competitivă;

Or. en

Amendamentul 23
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că principiul „juste retour” 
ar trebui respectat ca element-cheie al 
contribuțiilor statelor membre către ESA;

Or. en
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Amendamentul 24
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei, statelor membre și 
ESA să instituie un tip de grup de 
coordonare ai cărui membri ar trebui să 
coordoneze, în cadrul unor reuniuni 
regulate, strategiile și măsurile în domeniul 
politicii spațiului, pentru a evita duplicarea 
structurilor;

7. solicită Comisiei, statelor membre și 
ESA să instituie un tip de grup de 
coordonare ai cărui membri ar trebui să 
coordoneze, în cadrul unor reuniuni 
regulate, strategiile și măsurile în domeniul 
politicii spațiului, pentru a evita duplicarea 
structurilor și a elabora o abordare 
comună a problemelor și forurilor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 25
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că finalizarea Galileo și 
continuarea Copernicus ar trebui să aibă 
prioritate absolută, dat fiind statutul 
emblematic al acestora în cadrul politicii 
spațiale europene, astfel încât primele 
servicii Galileo să poată fi deschise în mod 
real publicului în 2014;

8. subliniază că finalizarea Galileo și 
continuarea Copernicus ar trebui să aibă 
prioritate, dat fiind statutul emblematic al 
acestora în cadrul politicii spațiale 
europene, astfel încât primele servicii 
Galileo să poată fi deschise în mod real 
publicului în 2014;

Or. en

Amendamentul 26
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție 
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că EGNOS este primul 
program operațional GNSS european; 
invită Comisia și statele membre să 
promoveze și să pună în aplicare 
utilizarea EGNOS în diferite domenii, 
precum transporturile;

Or. en

Amendamentul 27
Norbert Glante

Propunere de rezoluție 
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că, în trecut, au avut loc 
amânări în instituirea programului de 
navigație prin satelit Galileo; salută faptul 
că, între timp, au fost lansați patru sateliți 
pe orbita terestră; subliniază că avantajele 
și utilitatea Galileo în special și ale unei 
industrii spațiale europene în general ar 
trebui comunicate societății în mod mai 
eficient;

9. regretă faptul că, în trecut, au avut loc 
amânări în instituirea programului de 
navigație prin satelit Galileo; salută faptul 
că, între timp, au fost lansați patru sateliți 
pe orbita terestră; subliniază că avantajele 
și utilitatea Galileo în special și ale unei 
industrii spațiale europene în general ar 
trebui comunicate societății în mod mai 
eficient și invită Comisia, în coroborare 
cu lansările viitoare de sateliți Galileo, să 
organizeze evenimente publice de vârf în 
capitalele UE pentru a promova Galileo și 
eventualele sale aplicații;

Or. de

Amendamentul 28
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că UE trebuie să 
instruiască oamenii, să atragă viitori 
ingineri, să răspândească informații 
privind navigația prin satelit a UE și să 
propună o serie de stimulente pentru toți 
utilizatorii pentru a utiliza tehnologiile 
facilitate de Galileo și Egnos;

Or. en

Amendamentul 29
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă că, în prezent, sistemul 
EGNOS nu acoperă întregul teritoriu al 
Uniunii Europene și solicită extinderea 
prioritară a sistemului EGNOS în sudul, 
estul și sud-estul Europei, astfel încât să 
fie posibilă utilizarea sa în întreaga 
Europă;

Or. ro

Amendamentul 30
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. constată că nu numai IMM-urile, dar 
acestea în mod special, necesită un tip de 
finanțare inițială rapidă din partea 
sectorului public, astfel încât să aibă la 

11. constată că, în special IMM-urile,
solicită sprijin adaptat pentru investiții în 
C-D; este convins că finanțarea publică și 
existența unor clienți publici pentru 
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dispoziție fonduri suficiente pentru 
investițiile pe termen lung în cercetare și 
dezvoltare; este convins că finanțarea 
publică și existența unor clienți publici 
pentru produsele și serviciile industriei 
spațiului pot stimula inovările și genera, 
astfel, creștere economică și locuri de 
muncă;

produsele și serviciile industriei spațiului 
pot stimula inovările și genera, astfel, 
creștere economică și locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 31
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că UE nu trebuie să 
piardă oportunitatea de a dezvolta o piață 
din aval pentru serviciile de navigație prin 
satelit și subliniază importanța unui plan 
de acțiune pentru Agenția GNSS 
european pentru a extinde piața GNSS, 
care va fi esențială pentru viitorul 
economiei UE;

Or. en

Amendamentul 32
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. reamintește că noile aplicații de 
navigație prin satelit pot spori siguranța, 
eficacitatea și fiabilitatea activităților din 
sectoarele aviatic, maritim, rutier și 
agricol,
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a siguranței rutiere, a colectării taxelor, a 
gestionării traficului și a parcărilor, a 
gestionării flotei, a apelurilor de urgență, 
a urmăririi și monitorizării mărfurilor, a 
rezervării online, a siguranței navelor, a 
tahografelor digitale, a transportului de 
animale și a terenurilor sustenabile;

Or. en

Amendamentul 33
Rachida Dati

Propunerea de rezoluție 
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că întreprinderile care nu 
aparțin industriei spațiale pot profita de pe 
urma nenumăratelor produse apărute în 
urma cercetării spațiale; prin urmare, 
solicită tuturor părților implicate să 
dezvolte schimburi avantajoase între actorii 
din cadrul industriei spațiale și al celei 
nespațiale și să lucreze în parteneriat 
pentru a dezvolta tehnologii care pot 
conduce la inovări deschizătoare de
drumuri în beneficiul societății;

13. observă că întreprinderile care nu 
aparțin industriei spațiale pot profita de pe 
urma nenumăratelor produse apărute în 
urma cercetării spațiale; prin urmare, 
solicită tuturor părților implicate să 
dezvolte schimburi avantajoase între actorii 
din cadrul industriei spațiale și al celei 
nespațiale și să lucreze în parteneriat 
pentru a dezvolta tehnologii care pot 
conduce la inovări deschizătoare de 
drumuri în beneficiul societății; subliniază 
valoarea unei publicități mai mari a 
beneficiilor tangibile pe care industria 
spațială le poate aduce în viața zilnică a 
europenilor;

Or. fr

Amendamentul 34
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă că întreprinderile care nu 
aparțin industriei spațiale pot profita de pe
urma nenumăratelor produse apărute în 
urma cercetării spațiale; prin urmare, 
solicită tuturor părților implicate să 
dezvolte schimburi avantajoase între 
actorii din cadrul industriei spațiale și al 
celei nespațiale și să lucreze în parteneriat 
pentru a dezvolta tehnologii care pot 
conduce la inovări deschizătoare de 
drumuri în beneficiul societății;

13. observă că întreprinderile care nu 
aparțin industriei spațiale pot profita de pe 
urma produselor apărute în urma cercetării 
spațiale; prin urmare, solicită tuturor 
părților implicate să dezvolte schimburi 
între actorii din cadrul industriei spațiale și 
al celei nespațiale și să lucreze în 
parteneriat pentru a dezvolta tehnologii 
care pot conduce la inovări deschizătoare 
de drumuri în beneficiul societății;

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că în special serviciile 
spațiale din sectorul economic și robotica
oferă multe oportunități de piață pentru
întreprinderile mici și mijlocii (IMM);

14. subliniază că serviciile spațiale din 
sectorul economic și robotica pot oferi
multe oportunități de piață pentru IMM-
uri;

Or. en

Amendamentul 36
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că doar prin intermediul 
unei disponibilități suficiente a unor 

16. subliniază că disponibilitatea 
suficientă a unor angajați cu înalte 
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angajați cu înalte calificări poate fi 
garantat faptul că industria spațială 
europeană rămâne competitivă; solicită, 
prin urmare, tuturor părților interesate să 
aprofundeze cooperarea între universități și 
industrie; observă, în continuare, că 
achiziționarea de talente din țările terțe este 
indispensabilă;

calificări este una dintre bazele unei 
industrii spațiale europene competitive;
solicită, prin urmare, tuturor părților 
interesate să aprofundeze cooperarea între 
universități și industrie; observă, în 
continuare, că achiziționarea de talente din 
țările terțe este indispensabilă;

Or. en

Amendamentul 37
Béla Kovács

Propunere de rezoluție 
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 
înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie;
observă, în continuare, că achiziționarea de 
talente din țările terțe este indispensabilă;

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 
înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie (în 
forme precum vizite de studiu la ESA, 
competiții în domeniul cercetării pentru 
cercetătorii europeni și non-europeni);
observă, în continuare, că achiziționarea de 
talente din țările terțe este indispensabilă;

Or. en

Amendamentul 38
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 
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înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie;
observă, în continuare, că achiziționarea
de talente din țările terțe este 
indispensabilă;

înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie;
observă, în continuare, că atragerea de 
talente europene din țările terțe este 
indispensabilă;

Or. en

Amendamentul 39
Rachida Dati

Propunere de rezoluție 
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 
înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie;
observă, în continuare, că achiziționarea de 
talente din țările terțe este indispensabilă;

16. subliniază că doar prin intermediul unei 
disponibilități suficiente a unor angajați cu 
înalte calificări poate fi garantat faptul că 
industria spațială europeană rămâne 
competitivă; solicită, prin urmare, tuturor 
părților interesate să aprofundeze 
cooperarea între universități și industrie și 
să încurajeze studenții și, în special, 
studentele, să urmeze cariere în industria 
respectivă; observă, în continuare, că 
achiziționarea de talente din țările terțe este 
indispensabilă;

Or. fr

Amendamentul 40
Norbert Glante

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să direcționeze 
studiul național și programele de instruire 
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către acest sector al economiei și să le 
promoveze, precum și să încurajeze 
femeile, în special, să aibă un interes în 
posturile tehnice respective și să 
instruiască femeile pentru acestea;

Or. de

Amendamentul 41
Kent Johansson

Propunere de rezoluție 
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța vânzărilor 
comerciale pentru industria spațială 
europeană; observă, în același timp, că 
accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să 
garanteze oportunități egale și condiții 
concurențiale echitabile în contextul 
acordurilor comerciale (de exemplu, 
TTIP);

17. subliniază importanța vânzărilor 
comerciale pentru industria spațială 
europeană; observă, în același timp, că 
accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să 
promoveze oportunități egale și condiții 
concurențiale echitabile în contextul 
acordurilor comerciale (de exemplu, 
TTIP), inclusiv în ceea ce privește nivelul 
și componentele subsistemului; subliniază 
totuși că este important ca Europa să 
rămână deschisă țărilor terțe și pe viitor;

Or. sv

Amendamentul 42
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța vânzărilor 
comerciale pentru industria spațială 
europeană; observă, în același timp, că 
accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să garanteze 
oportunități egale și condiții concurențiale 
echitabile în contextul acordurilor 
comerciale (de exemplu, TTIP);

17. subliniază importanța accesului la 
spațiu pentru toate statele membre, care 
poate fi atins cu sprijinul industriei 
spațiale europene; observă, în același timp, 
că accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să garanteze 
oportunități egale și condiții concurențiale 
echitabile în contextul acordurilor 
comerciale (de exemplu, TTIP);

Or. en

Amendamentul 43
Rachida Dati

Propunere de rezoluție 
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază importanța vânzărilor 
comerciale pentru industria spațială 
europeană; observă, în același timp, că 
accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să garanteze 
oportunități egale și condiții concurențiale 
echitabile în contextul acordurilor 
comerciale (de exemplu, TTIP);

17. subliniază importanța vânzărilor 
comerciale pentru industria spațială 
europeană; observă, în același timp, că 
accesul la piețele instituționale din țările 
terțe rămâne parțial blocat pentru industria 
europeană; subliniază importanța unor
„condiții echitabile” pentru industria 
spațială europeană la nivel internațional;
solicită, prin urmare, Comisiei să garanteze
reciprocitate, oportunități egale și condiții 
concurențiale echitabile în contextul 
acordurilor comerciale (de exemplu, 
TTIP);

Or. fr

Amendamentul 44
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție 
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că industria spațială 
europeană ar trebui să utilizeze
infrastructura spațială europeană existentă, 
finanțată parțial din fonduri publice 
europene;

19. consideră că industria spațială 
europeană poate beneficia de infrastructura 
spațială europeană existentă, finanțată 
parțial din fonduri publice europene;

Or. en

Amendamentul 45
Norbert Glante

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 a (nou) (după subtitlul „Rolul cercetării și al dezvoltării”)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută faptul că, în cadrul noului 
program-cadru pentru cercetare „Orizont 
2020”, urmează să fie investite 1,5 
miliarde Euro în cercetare și inovare; 
solicită, de asemenea, Comisiei ca, în 
contextul „Orizont 2020”, să pună la 
dispoziție o parte din buget programelor 
de cercetare și dezvoltare aferente 
aplicațiilor comunicațiilor prin satelit;

Or. de

Amendamentul 46
Kent Johansson

Propunere de rezoluție 
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că, în special în domeniul 
activităților de cercetare, este necesară o 

20. consideră că, în special în domeniul 
activităților de cercetare, este necesară o 
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mai mare coordonare între UE, ESA și 
statele membre; îndeamnă cei trei actori să 
dezvolte o „foaie de parcurs privind 
cercetarea” comună pentru perioada de 
până la sfârșitul anului 2020, pentru a 
defini prioritățile și obiectivele politicii 
spațiale care ar trebui realizate împreună, 
astfel încât să se asigure o planificare 
sigură pentru actorii implicați, în special în 
cadrul industriei;

mai mare coordonare între UE, ESA și 
statele membre; îndeamnă cei trei actori să 
dezvolte o „foaie de parcurs privind 
cercetarea” comună pentru perioada de 
până la sfârșitul anului 2020, pentru a 
defini prioritățile și obiectivele politicii 
spațiale care ar trebui realizate împreună, 
astfel încât să se asigure o planificare 
sigură pentru actorii implicați, în special în 
cadrul industriei; subliniază importanța 
cooperării pentru cercetare cu țările 
terțe;.

Or. sv

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că dezvoltarea aplicațiilor 
și serviciilor GNSS este esențială pentru a 
asigura că investiția în infrastructura pe 
care o reprezintă Galileo este pe deplin 
exploatată și că sistemul Galileo este 
dezvoltat la capacitate maximă; insistă 
asupra necesității asigurării unui nivel 
adecvat de finanțare pentru cercetarea și 
dezvoltarea GNSS, precum și pentru 
implementarea sa; regretă faptul că 
fondurile reduse alocate cercetării și 
inovării în domeniul aplicațiilor bazate pe 
sistemele EGNOS sau Galileo întârzie 
considerabil progresul tehnologic și 
creșterea capacității industriale, precum și 
o implementare eficace din punct de 
vedere ecologic, în Uniunea Europeană 
și, prin urmare, îndeamnă Comisia să 
introducă opțiuni care să faciliteze 
accesul la finanțare pentru întreprinderile 
mici și mijlocii;

Or. ro
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Amendamentul 48
Kent Johansson

Propunere de rezoluție 
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 
obstacole (cum ar fi de exemplu 
nesiguranța în ceea ce privește 
disponibilitatea serviciilor, rezerve cu 
privire la securitate și protecția datelor și 
neconștientizarea potențialului) și să 
prezinte propuneri și soluții vizând 
modalitățile de dezvoltare a acestor piețe;

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 
obstacole (cum ar fi de exemplu 
nesiguranța în ceea ce privește 
disponibilitatea serviciilor, rezerve cu 
privire la securitate și protecția datelor și 
neconștientizarea potențialului) și să 
prezinte propuneri și soluții vizând 
modalitățile de dezvoltare a acestor piețe;
solicită accesul deplin și deschis la datele 
din satelit;

Or. en

Amendamentul 49
Béla Kovács

Propunere de rezoluție 
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 
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obstacole (cum ar fi de exemplu 
nesiguranța în ceea ce privește 
disponibilitatea serviciilor, rezerve cu 
privire la securitate și protecția datelor și 
neconștientizarea potențialului) și să 
prezinte propuneri și soluții vizând 
modalitățile de dezvoltare a acestor piețe;

obstacole (cum ar fi, de exemplu, 
răspunderea pentru daunele cauzate de 
obiectele spațiale, nesiguranța în ceea ce 
privește disponibilitatea serviciilor, rezerve 
cu privire la securitate și protecția datelor 
și neconștientizarea potențialului) și să 
prezinte propuneri și soluții vizând 
modalitățile de dezvoltare a acestor piețe;

Or. en

Amendamentul 50
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 
obstacole (cum ar fi de exemplu 
nesiguranța în ceea ce privește 
disponibilitatea serviciilor, rezerve cu 
privire la securitate și protecția datelor și 
neconștientizarea potențialului) și să 
prezinte propuneri și soluții vizând 
modalitățile de dezvoltare a acestor piețe;

21. constată că, în Europa, există mai multe 
obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest 
context, Comisiei că există o piață 
neexploatată pentru valorificarea 
comercială a datelor spațiale generate de 
programe de satelit și de observare a 
Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze 
un studiu pentru a identifica aceste 
obstacole (cum ar fi, de exemplu, 
nesiguranța în ceea ce privește 
disponibilitatea serviciilor, rezerve cu 
privire la securitate și protecția datelor și 
neconștientizarea potențialului, lipsa 
interoperabilității) și să prezinte propuneri 
și soluții vizând modalitățile de dezvoltare 
a acestor piețe;

Or. en

Amendamentul 51
Herbert Reul
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Propunere de rezoluție 
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că comunicațiile prin satelit 
au un rol important în cadrul industriei 
spațiale europene, deoarece contractele din 
acest sector oferă o utilizare continuă a 
navelor spațiale și a lansatoarelor, 
contribuind astfel la obiectivul vizând un 
acces independent la spațiu pentru UE;
atrage atenția în acest context asupra 
rolului capacității independente de sarcină 
utilă, care devine disponibilă în momentul 
lansării sateliților comerciali (așa-numitele
„hosted payloads”), ce pot fi utilizate la 
testarea unor noi produse și tehnologii în 
spațiu;

22. subliniază că comunicațiile prin satelit 
au un rol important în cadrul industriei 
spațiale europene, deoarece contractele din 
acest sector oferă o utilizare continuă a 
navelor spațiale și a lansatoarelor, 
contribuind astfel la obiectivul vizând un 
acces independent la spațiu pentru UE;
atrage atenția în acest context asupra 
rolului capacității independente de sarcină 
utilă, care devine disponibilă în momentul 
lansării sateliților comerciali (așa-numitele
„hosted payloads”), ce pot fi utilizate la 
testarea unor noi produse și tehnologii în 
spațiu și contribuie astfel la reducerea atât 
a costurilor, cât și a timpului necesar 
pentru a putea oferi servicii noi;

Or. de

Amendamentul 52
Herbert Reul

Propunere de rezoluție 
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că rețelele prin satelit 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Agendei digitale a UE în ceea ce privește 
acoperirea integrală a UE cu internet de 
bandă largă, în special în regiunile
îndepărtate;

24. subliniază că rețelele prin satelit 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Agendei digitale a UE în ceea ce privește 
acoperirea integrală a UE cu internet de 
bandă largă, în special în regiunile 
îndepărtate; invită Comisia, prin urmare, 
să asigure că, cu referire la neutralitatea 
tehnologică, internetul prin satelit este 
luat în considerare în mod corespunzător 
în mixul tehnologic de utilizat pentru a 
extinde banda largă, de exemplu, în 
politica de coeziune a UE;

Or. de
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Amendamentul 53
Herbert Reul

Propunere de rezoluție 
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită, prin urmare, Comisiei să 
analizeze disponibilitatea actuală și nevoile 
viitoare în ceea ce privește frecvențele de 
radio pentru comunicațiile prin satelit și să 
garanteze, în cadrul următoarei Conferințe 
Mondiale pentru Radiocomunicații, că 
interesele UE în domeniul alocării 
spectrului la nivel mondial și regional sunt 
apărate în mod adecvat;

26. solicită, prin urmare, Comisiei să 
analizeze disponibilitatea actuală și nevoile 
viitoare în ceea ce privește frecvențele 
radio pentru comunicațiile prin satelit și să 
garanteze, în cadrul următoarei Conferințe 
Mondiale pentru Radiocomunicații, că 
interesele UE și cele ale industriei 
comunicațiilor în domeniul alocării 
spectrului la nivel mondial și regional sunt 
apărate în mod adecvat;

Or. de

Amendamentul 54
Norbert Glante

Propunere de rezoluție 
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că Europa nu își poate 
menține avansul tehnologic în ceea ce 
privește comunicațiile prin satelit decât 
dacă sunt continuate eforturile de cercetare 
în acest domeniu la nivel european; salută 
faptul că, în cadrul noului program-cadru 
pentru cercetare „Orizont 2020”, urmează 
să fie investite 1,7 miliarde Euro în 
cercetare și inovare; solicită, de 
asemenea, Comisiei ca, în contextul 
„Orizont 2020”, să pună la dispoziție o 
parte din buget programelor de cercetare 
și dezvoltare aferente aplicațiilor 
comunicațiilor prin satelit;

28. subliniază că Europa nu își poate 
menține avansul tehnologic în ceea ce 
privește comunicațiile prin satelit decât 
dacă sunt continuate eforturile de cercetare 
în acest domeniu la nivel european;
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Or. de

Amendamentul 55
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Subtitlul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Reziduurile spațiale Deșeurile spațiale

Or. en

Amendamentul 56
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Subtitlul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Reziduurile spațiale Deșeurile spațiale

Or. en

Amendamentul 57
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că infrastructura bazată în 
spațiu constituie fundamentul pentru 
numeroase servicii utilizate de industrie și 
societate în viața de zi cu zi; observă că 
lipsa accesului la această infrastructură, de 
exemplu în urma unor coliziuni între 
sateliți și reziduuri spațiale, ar putea afecta 
în mod negativ siguranța actorilor 

29. subliniază că infrastructura bazată în 
spațiu constituie fundamentul pentru 
numeroase servicii utilizate de industrie și 
societate în viața de zi cu zi; observă că 
lipsa accesului la această infrastructură, de 
exemplu, în urma unor coliziuni între 
sateliți și alte obiecte sau deșeuri spațiale, 
ar putea afecta în mod negativ siguranța 
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economici și a cetățenilor; actorilor economici și a cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 58
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că infrastructura bazată în 
spațiu constituie fundamentul pentru 
numeroase servicii utilizate de industrie și 
societate în viața de zi cu zi; observă că 
lipsa accesului la această infrastructură, de 
exemplu în urma unor coliziuni între 
sateliți și reziduuri spațiale, ar putea afecta 
în mod negativ siguranța actorilor 
economici și a cetățenilor;

29. subliniază că infrastructura bazată în 
spațiu constituie fundamentul pentru 
numeroase servicii utilizate de industrie și 
societate în viața de zi cu zi; observă că 
lipsa accesului la această infrastructură, de 
exemplu, în urma unor coliziuni între 
sateliți și deșeuri spațiale, ar putea afecta 
în mod negativ siguranța actorilor 
economici și a cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 59
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluție 
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că reziduurile spațiale devin o 
problemă tot mai mare; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
coopereze în vederea realizării unei 
guvernanțe globale pentru spațiu; solicită, 
în același timp, Comisiei și statelor 
membre să încurajeze țările terțe să 
semneze „Codul de conduită privind 
spațiul cosmic” redactat de către Uniunea 
Europeană;

30. constată că deșeurile spațiale devin o 
problemă tot mai mare; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
coopereze în vederea realizării unei 
guvernanțe globale pentru spațiu; solicită, 
în același timp, Comisiei și statelor 
membre să încurajeze țările terțe să 
semneze „Codul de conduită privind 
spațiul cosmic” redactat de către Uniunea 
Europeană prin toate canalele 
diplomatice;
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Or. en

Amendamentul 60
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. constată că reziduurile spațiale devin o 
problemă tot mai mare; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
coopereze în vederea realizării unei 
guvernanțe globale pentru spațiu; solicită, 
în același timp, Comisiei și statelor 
membre să încurajeze țările terțe să 
semneze „Codul de conduită privind 
spațiul cosmic” redactat de către Uniunea 
Europeană;

30. constată că deșeurile spațiale devin o 
problemă tot mai mare; solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
coopereze în vederea realizării unei 
guvernanțe globale pentru spațiu; solicită, 
în același timp, Comisiei și statelor 
membre să încurajeze țările terțe să 
semneze „Codul de conduită privind 
spațiul cosmic” redactat de către Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 61
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție 
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Comisiei să instituie la nivel 
european cât mai repede posibil programul
de sprijin pentru supravegherea și 
urmărirea spațială, propus la începutul 
acestui an, pentru a garanta o independență 
tot mai mare față de instituțiile din SUA 
care emit avertizări privind coliziunile;

31. solicită Comisiei să sprijine stabilirea
la nivel european cât mai repede posibil a 
programului de sprijin pentru 
supravegherea și urmărirea spațială, propus 
la începutul acestui an, pentru a garanta o 
independență tot mai mare față de 
instituțiile din SUA care emit avertizări 
privind coliziunile;

Or. en
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