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Predlog spremembe 1
Rachida Dati

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker evropska vesoljska industrija za 
polni delovni čas zaposluje več kot 34.500 
visokokvalificiranih oseb in ker njen 
skupni letni promet znaša približno
6,5 milijarde EUR;

E. ker evropska vesoljska industrija za 
polni delovni čas zaposluje več kot 34.500 
visokokvalificiranih oseb, ker njen skupni 
letni promet znaša približno 6,5 milijarde 
EUR in ker je pomenu te industrije kot 
sektorja z velikim potencialom rasti in 
inovacij ter kot ustvarjalca delovnih mest 
z visoko dodano vrednostjo v tem obdobju 
težkih gospodarskih razmer treba 
nameniti posebno pozornost;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Rachida Dati

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je usklajevanje ukrepov na področju 
vesolja med EU, državami članicami in 
Evropsko vesoljsko agencijo še vedno 
pomanjkljivo in zato prihaja do podvajanja 
struktur in neizkoriščenosti sinergijskih 
učinkov;

F. ker je usklajevanje ukrepov na področju 
vesolja med EU, državami članicami in 
Evropsko vesoljsko agencijo še vedno 
pomanjkljivo in zato prihaja do podvajanja 
struktur in neizkoriščanja sinergijskih 
učinkov; poudarja, da bi uvedba jasnega 
okvira upravljanja v vesoljski sektor 
omogočila izjemno povečanje 
učinkovitosti;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Vittorio Prodi
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je usklajevanje ukrepov na področju
vesolja med EU, državami članicami in 
Evropsko vesoljsko agencijo še vedno 
pomanjkljivo in zato prihaja do podvajanja 
struktur in neizkoriščenosti sinergijskih 
učinkov;

F. ker je usklajevanje ukrepov na področju
vesoljske politike med EU, državami 
članicami in Evropsko vesoljsko agencijo 
še vedno pomanjkljivo in zato prihaja do 
podvajanja struktur in neizkoriščanja
sinergijskih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker Evropska vesoljska agencija nima 
uradnega odnosa z Evropskim 
parlamentom in zato državljani ne dobijo 
neposrednih povratnih informacij, kot je to 
običajno na drugih področjih politike 
Unije;

G. ker Evropska vesoljska agencija kot 
medvladna organizacija nima uradnega 
odnosa z Evropskim parlamentom in zato 
državljani ne dobijo neposrednih povratnih 
informacij, kot je to običajno na drugih 
področjih politike Unije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rachida Dati

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker vesoljska industrija zahteva obsežne 
naložbe in ima neobičajno dolge razvojne 
cikle, zato je zanesljivost načrtovanja zanjo 
bistvenega pomena;

H. ker vesoljska industrija zahteva obsežne 
naložbe in ima neobičajno dolge razvojne 
cikle, zato je zanesljivost načrtovanja zanjo 
bistvenega pomena, in ker se bo 
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preglednost, ki jo to zagotavlja, zaradi 
obstoja stabilnega regulativnega okvira in 
jasnega okvira upravljanja močno 
povečala;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je EU zdaj odvisna od 
neevropskega vojaškega GNSS, program 
Galileo pa je bil zasnovan in razvit pod 
civilnim nadzorom, kjer bo ostal tudi v 
prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 7
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker imajo satelitske storitve pomembno 
vlogo pri zagotavljanju informacij za 
rastoče sektorje digitalne družbe;

K. ker imajo satelitske storitve pomembno 
vlogo pri zagotavljanju informacij za 
rastoče sektorje digitalne družbe in 
prispevajo k doseganju ciljev digitalne 
agende EU;

Or. de

Predlog spremembe 8
Marian-Jean Marinescu
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da morajo biti vsi akterji, ki 
sodelujejo pri upravljanju prihodnjih 
vesoljskih politik EU, kot so Komisija, 
Agencija za evropski GNSS, Evropska 
vesoljska agencija, nacionalne agencije in 
specializirane agencije, kot je Evropska 
organizacija za uporabo meteoroloških 
satelitov (EUMETSAT), medsebojno 
povezani in morajo dolgoročno delovati; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 1b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. meni, da bi nacionalne agencije lahko 
predstavile konkretne predloge v tej smeri, 
da bi Komisija lahko uskladila prispevke 
držav članic in opredelila vizijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poudarja, da mora Komisija čim prej 
pripraviti jasen načrt za program 
GMES/Copernicus ter za razvoj in uvedbo 
satelitov Sentinel ter pravnega in 
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operativnega okvira, ki je predlagan za ta 
kompleksen sistem; 

Or. en

Predlog spremembe 11
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. podpira načrt Komisije, da sprejme 
ukrepe za vzpostavitev skladnega 
regulativnega okvira EU za vesolje;
zagovarja vzpostavitev pravega notranjega 
trga EU za vesoljske izdelke in storitve;

2. podpira načrt Komisije, da sprejme 
ukrepe za vzpostavitev skladnega 
regulativnega okvira EU za vesolje;
zagovarja vzpostavitev pravega notranjega 
trga EU za vesoljske izdelke in storitve;
zagovarja odprto konkurenco; meni, da je 
pomembno, da se politika oblikuje in 
razvije tako, da njeno izvajanje nima 
škodljivega vpliva na tržne pogoje oziroma 
jih ne izkrivlja; meni, da sta konkurenčna 
nevtralnost in preglednost dva pomembna 
temelja razvoja evropske vesoljske 
politike;

Or. sv

Predlog spremembe 12
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni
sprejela horizontalnega pristopa, s 
katerim bi vesoljsko politiko ter njene cilje 
in koristi vključila v različne politike 
Unije; poziva Komisijo, naj vesoljsko 
politiko v prihodnje upošteva tudi na 
področjih, kot so telekomunikacije, promet, 

3. ugotavlja, da Komisija vesoljske politike 
in njenih ciljev še ni vključila v različne 
politike Unije; poziva Komisijo, naj to 
stori, tako da vesoljsko politiko v 
prihodnje upošteva na področjih, kot so
okolje, telekomunikacije, promet, 
kmetijstvo ali kultura;
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kmetijstvo ali kultura;

Or. en

Predlog spremembe 13
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni 
sprejela horizontalnega pristopa, s katerim 
bi vesoljsko politiko ter njene cilje in 
koristi vključila v različne politike Unije;
poziva Komisijo, naj vesoljsko politiko v 
prihodnje upošteva tudi na področjih, kot 
so telekomunikacije, promet, kmetijstvo ali 
kultura;

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni 
sprejela horizontalnega pristopa, s katerim 
bi vesoljsko politiko ter njene cilje in 
koristi vključila v različne politike Unije;
poziva Komisijo, naj vesoljsko politiko v 
prihodnje upošteva tudi na področjih, kot 
so telekomunikacije, promet, kmetijstvo, 
varnost ali kultura;

Or. de

Predlog spremembe 14
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni 
sprejela horizontalnega pristopa, s katerim 
bi vesoljsko politiko ter njene cilje in 
koristi vključila v različne politike Unije;
poziva Komisijo, naj vesoljsko politiko v 
prihodnje upošteva tudi na področjih, kot 
so telekomunikacije, promet, kmetijstvo ali 
kultura;

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni 
sprejela horizontalnega pristopa, s katerim 
bi vesoljsko politiko ter njene cilje in 
koristi vključila v različne politike Unije;
poziva Komisijo, naj vesoljsko politiko v 
prihodnje upošteva tudi na področjih, kot 
so telekomunikacije, promet, okolje,
kmetijstvo ali kultura;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj kot prednostne 
naloge obravnava naslednja tematska 
področja: institucionalna vprašanja, Galileo 
in Copernicus, vesoljska industrija kot 
gonilo rasti in instrument za zaposlovanje, 
dostop do vesolja, vloga raziskav in 
razvoja, satelitska komunikacija ter 
vesoljski odpadki;

4. poziva Komisijo, naj kot prednostne 
naloge obravnava naslednja tematska 
področja: institucionalna vprašanja,
projekta Galileo in Copernicus, vesoljsko 
industrijo kot gonilo rasti in instrument za 
zaposlovanje, oceno učinka z vesoljem 
povezanih dejavnosti, dostop civilnih oseb
do vesolja, vlogo raziskav in razvoja,
satelitsko komunikacijo ter vesoljske 
odpadke;

Or. en

Predlog spremembe 16
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj kot prednostne 
naloge obravnava naslednja tematska 
področja: institucionalna vprašanja, Galileo 
in Copernicus, vesoljska industrija kot 
gonilo rasti in instrument za zaposlovanje, 
dostop do vesolja, vloga raziskav in 
razvoja, satelitska komunikacija ter 
vesoljski odpadki;

4. poziva Komisijo, naj kot prednostne 
naloge obravnava naslednja tematska 
področja: institucionalna vprašanja,
projekta Galileo in Copernicus, vesoljsko 
industrijo kot gonilo rasti in instrument za 
zaposlovanje, neodvisen dostop do vesolja,
vlogo raziskav in razvoja, satelitsko 
komunikacijo ter nadzor in sledenje v 
vesolju;

Or. en

Predlog spremembe 17
Béla Kovács
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in Evropsko vesoljsko 
agencijo, naj podpirata temeljne pravice 
državljanov EU ter pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja, 
stanovanja in korespondence;
(Namen tega predloga spremembe je 
zagotoviti zasebnost posameznikov z 
zaščito slednjih pred sledenjem z 
vohunskimi sateliti brez njihovega 
védenja.)

Or. en

(Glej člen 67 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 8 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah.)

Predlog spremembe 18
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s
približevanjem Evropske vesoljske 
agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, 
naj kar se da natančno preveri, ali bi bilo 
mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko 
agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri 
čemer sprememba Evropske vesoljske 
agencije v evropsko agencijo ne bi bila 
smiselna;

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s
tesnejšim sodelovanjem Evropske 
vesoljske agencije in Evropske unije na 
način, ki preprečuje podvajanje dela in 
prekrivanje; poziva Komisijo, naj preveri, 
ali bi bilo mogoče v prihodnje Evropsko 
vesoljsko agencijo kot meddržavno 
organizacijo vključiti v strukture 
upravljanja Unije, pri čemer sprememba 
Evropske vesoljske agencije v evropsko 
agencijo ne bi bila smiselna; meni, da bi 
Evropska vesoljska agencija in EU vseeno 
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morali sodelovati pri pripravi predlogov o 
tem, kako naj bi se v prihodnje 
organizirale evropske vesoljske operacije;

Or. sv

Predlog spremembe 19
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s 
približevanjem Evropske vesoljske 
agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, 
naj kar se da natančno preveri, ali bi bilo 
mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko 
agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri 
čemer sprememba Evropske vesoljske 
agencije v evropsko agencijo ne bi bila 
smiselna;

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; pozdravlja 
pridružitev Poljske Evropski vesoljski 
agenciji septembra 2012, s čimer je 
Poljska postala 20. članica te agencije, in 
poziva preostale države članice, ki še niso 
članice te agencije, naj razmislijo o 
pridružitvi in tesnejšem sodelovanju; 
vendar ugotavlja, da je mogoče okrepljeno 
operativno učinkovitost ter politično 
usklajevanje in odgovornost dolgoročno 
doseči le s približevanjem Evropske 
vesoljske agencije Evropski uniji; poziva 
Komisijo, naj kar se da natančno preveri, 
ali bi bilo mogoče v prihodnje Evropsko 
vesoljsko agencijo kot meddržavno 
organizacijo vključiti v strukture 
upravljanja Unije, pri čemer sprememba 
Evropske vesoljske agencije v evropsko 
agencijo ne bi bila smiselna;

Or. en

Predlog spremembe 20
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s 
približevanjem Evropske vesoljske 
agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, 
naj kar se da natančno preveri, ali bi bilo 
mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko 
agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri 
čemer sprememba Evropske vesoljske 
agencije v evropsko agencijo ne bi bila 
smiselna;

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je dolgoročno treba poiskati načine za 
dosego okrepljene operativne 
učinkovitosti ter političnega usklajevanja 
in odgovornosti; poziva Komisijo, naj kar 
se da natančno preveri, ali bi bilo mogoče v 
prihodnje Evropsko vesoljsko agencijo kot 
meddržavno organizacijo vključiti v 
strukture upravljanja Unije, pri čemer 
sprememba Evropske vesoljske agencije v 
evropsko agencijo ne bi bila smiselna;

Or. en

Predlog spremembe 21
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki 
jih je Evropska vesoljska agencija dosegla 
v preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s 
približevanjem Evropske vesoljske 
agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, 
naj kar se da natančno preveri, ali bi bilo 
mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko 
agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri 
čemer sprememba Evropske vesoljske 
agencije v evropsko agencijo ne bi bila 
smiselna;

5. priznava uspehe vesoljskih misij, ki jih 
je Evropska vesoljska agencija dosegla v 
preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da 
je mogoče okrepljeno operativno 
učinkovitost ter politično usklajevanje in 
odgovornost dolgoročno doseči le s 
približevanjem Evropske vesoljske 
agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, 
naj kar se da natančno preveri, ali bi bilo 
mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko 
agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri 
čemer sprememba Evropske vesoljske 
agencije v evropsko agencijo ne bi bila 
smiselna;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi morala Evropska unija 
medtem v tesnem sodelovanju z Evropsko 
vesoljsko agencijo bolje usklajevati 
vesoljsko politiko in programe držav 
članic, da bi dosegla pravi evropski pristop;
ugotavlja, da je le na ta način mogoče 
izboljšati in ohraniti konkurenčnost 
vesoljske industrije;

6. meni, da bi morala Evropska unija 
medtem v tesnem sodelovanju z Evropsko 
vesoljsko agencijo bolje usklajevati 
vesoljsko politiko in programe držav 
članic, da bi dosegla pravi evropski pristop, 
hkrati pa zagotoviti spoštovanje interesov 
Evropske vesoljske agencije in držav 
članic; ugotavlja, da je le na ta način 
mogoče izboljšati in ohraniti 
konkurenčnost vesoljske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo treba načelo 
pravične geografske porazdelitve donosa v 
smislu dodelitve naročil spoštovati kot 
ključni element prispevkov držav članic 
Evropski vesoljski agenciji;

Or. en

Predlog spremembe 24
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, države članice in 
Evropsko vesoljsko agencijo, naj 
ustanovijo neke vrste koordinacijsko 
skupino, katere člani bodo na rednih 
srečanjih medsebojno usklajevali strategije 
in ukrepe na področju vesolja, da bi se 
izognili podvajanju struktur;

7. poziva Komisijo, države članice in 
Evropsko vesoljsko agencijo, naj 
ustanovijo neke vrste koordinacijsko 
skupino, katere člani bodo na rednih 
srečanjih medsebojno usklajevali strategije 
in ukrepe na področju vesolja, da bi se 
izognili podvajanju struktur ter razvili 
skupni pristop do mednarodnih vprašanj 
in forumov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da morata biti dokončanje 
projekta Galileo in nadaljevanje projekta 
Copernicus kot vodilna projekta evropske 
vesoljske politike prednostni nalogi, da bi 
bilo dejansko mogoče že leta 2014 
državljanom omogočiti prve storitve 
projekta Galileo;

8. poudarja, da morata biti dokončanje 
projekta Galileo in nadaljevanje projekta 
Copernicus kot vodilnih projektov
evropske vesoljske politike prednostni 
nalogi, da bi bilo dejansko mogoče že leta 
2014 državljanom omogočiti prve storitve 
projekta Galileo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je EGNOS prvi 
operativni evropski program GNSS; 
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poziva Komisijo in države članice, naj 
uporabo programa EGNOS spodbujajo in 
uvajajo na različnih področjih, kot je 
promet; 

Or. en

Predlog spremembe 27
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je v preteklosti prihajalo do 
zastojev pri izgradnji evropskega 
satelitskega navigacijskega sistema 
Galileo; pozdravlja dejstvo, da od tedaj že 
štirje sateliti krožijo v zemljini orbiti;
poudarja, da je treba javnosti bolje 
predstaviti prednosti in koristi posebej 
projekta Galileo ter bolj na splošno 
evropske vesoljske industrije;

9. obžaluje, da je v preteklosti prihajalo do 
zastojev pri izgradnji evropskega 
satelitskega navigacijskega sistema 
Galileo; pozdravlja dejstvo, da od tedaj že 
štirje sateliti krožijo v Zemljini orbiti;
poudarja, da je treba javnosti bolje 
predstaviti prednosti in koristi posebej 
projekta Galileo ter bolj na splošno 
evropske vesoljske industrije, in poziva 
Komisijo, naj v povezavi s prihodnjimi 
izstrelitvami satelitov Galileo organizira 
odmevne javne dogodke v prestolnicah 
EU in tako promovira projekt Galileo in 
njegove možnosti uporabe;

Or. de

Predlog spremembe 28
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da mora EU poučevati ljudi, 
pritegniti prihodnje inženirje, širiti 
informacije o satelitski navigaciji EU ter 
predlagati sklop spodbud za vse 
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uporabnike, da bi uporabljali tehnologije, 
ki jih omogočata programa Galileo in 
Egnos;

Or. en

Predlog spremembe 29
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. obžaluje, da sistem EGNOS trenutno 
ne pokriva celotne Evropske unije, in 
poziva k prednostni razširitvi tega sistema 
na južno, vzhodno in jugovzhodno 
Evropo, s čimer bi omogočili njegovo 
uporabo po celi Evropi;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da zlasti mala in srednja 
podjetja, pa ne samo ona, potrebujejo neke 
vrste hitro financiranje javnih organov, 
da bi imela na voljo dovolj finančnih 
sredstev za dolgoročne naložbe v raziskave 
in razvoj; je prepričan, da je z javnim 
financiranjem in prisotnostjo javnih 
prejemnikov izdelkov in storitev vesoljske 
industrije moč spodbuditi inovacije ter tako 
ustvariti gospodarsko rast in delovna 
mesta;

11. ugotavlja, da zlasti mala in srednja 
podjetja potrebujejo njim prilagojeno 
podporo za naložbe v raziskave in razvoj;
je prepričan, da je z javnim financiranjem 
in prisotnostjo javnih prejemnikov 
izdelkov in storitev vesoljske industrije 
moč spodbuditi inovacije ter tako ustvariti 
gospodarsko rast in delovna mesta;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ponovno opozarja, da EU ne sme 
zamuditi priložnosti za razvoj prodajnega 
trga satelitske navigacije, in poudarja 
pomen akcijskega načrta Agencije za 
evropski GNSS za razširitev trga GNSS, ki 
bo bistvenega pomena za prihodnost 
gospodarstva EU; 

Or. en

Predlog spremembe 32
Marian-Jean Marinescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. opozarja, da lahko nove uporabe 
satelitske navigacije povečajo varnost, 
učinkovitost in zanesljivost dejavnosti v 
letalskem, pomorskem, cestnem in 
kmetijskem sektorju
ter na področjih varnosti v cestnem 
prometu, plačevanja pristojbin, 
upravljanja prometa in parkiranja, 
upravljanja voznih parkov, klicev v nujnih 
primerih, iskanja in spremljanja blaga, 
spletnih rezervacij, varnosti na morju, 
digitalnih tahografov, prevoza živali in 
trajnostne rabe zemljišč; 

Or. en
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Predlog spremembe 33
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da lahko imajo podjetja iz 
nevesoljskih industrijskih panog koristi od 
številnih proizvodov, ki so rezultat 
vesoljskih raziskav; zato poziva vse 
udeležene strani, naj vzpostavijo plodno 
sodelovanje med akterji vesoljske in 
nevesoljske industrije ter partnersko 
sodelujejo pri razvoju tehnologij, ki bi 
lahko privedle do revolucionarnih inovacij 
v korist družbe;

13. ugotavlja, da lahko imajo podjetja iz 
nevesoljskih industrijskih panog koristi od 
številnih proizvodov, ki so rezultat 
vesoljskih raziskav; zato poziva vse 
udeležene strani, naj vzpostavijo plodno 
sodelovanje med akterji vesoljske in 
nevesoljske industrije ter partnersko 
sodelujejo pri razvoju tehnologij, ki bi 
lahko privedle do revolucionarnih inovacij 
v korist družbe; poudarja pomen boljšega 
seznanjanja javnosti z oprijemljivimi 
koristmi, ki jih lahko vesoljska industrija 
prinese v vsakdanje življenje Evropejcev;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da lahko imajo podjetja iz 
nevesoljskih industrijskih panog koristi od
številnih proizvodov, ki so rezultat 
vesoljskih raziskav; zato poziva vse 
udeležene strani, naj vzpostavijo plodno
sodelovanje med akterji vesoljske in 
nevesoljske industrije ter partnersko 
sodelujejo pri razvoju tehnologij, ki bi 
lahko privedle do revolucionarnih inovacij 
v korist družbe;

13. ugotavlja, da lahko imajo podjetja iz 
nevesoljskih industrijskih panog koristi od 
proizvodov, ki so rezultat vesoljskih 
raziskav; zato poziva vse udeležene strani, 
naj vzpostavijo sodelovanje med akterji 
vesoljske in nevesoljske industrije ter 
partnersko sodelujejo pri razvoju 
tehnologij, ki bi lahko privedle do 
revolucionarnih inovacij v korist družbe;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi lahko zlasti 
gospodarska panoga vesoljskih storitev in 
robotike omogočila številne priložnosti na 
trgu predvsem za mala in srednja podjetja;

14. poudarja, da lahko zlasti gospodarska 
panoga vesoljskih storitev in robotike
omogoči številne priložnosti na trgu za 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz 
tretjih držav nepogrešljivo;

16. poudarja, da je zadostna razpoložljivost
visokokvalificiranih delavcev eden od 
temeljev konkurenčnosti evropske 
vesoljske industrije; zato poziva vse 
udeležene akterje, naj poglobijo 
sodelovanje med univerzami in 
gospodarstvom; vrh tega ugotavlja, da je 
pridobivanje talentov iz tretjih držav 
nepogrešljivo;

Or. en

Predlog spremembe 37
Béla Kovács
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz 
tretjih držav nepogrešljivo;

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom (npr. v obliki 
študijskih obiskov pri Evropski vesoljski 
agenciji ter tekmovanj za evropske in 
neevropske raziskovalce); vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz 
tretjih držav nepogrešljivo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz 
tretjih držav nepogrešljivo;

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pritegnitev evropskih
talentov nazaj iz tretjih držav
nepogrešljiva;

Or. en

Predlog spremembe 39
Rachida Dati
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz 
tretjih držav nepogrešljivo;

16. poudarja, da je le z zadostno 
razpoložljivostjo visokokvalificiranih 
delavcev moč zagotoviti nadaljnjo 
konkurenčnost evropske vesoljske 
industrije; zato poziva vse udeležene 
akterje, naj poglobijo sodelovanje med 
univerzami in gospodarstvom ter študente 
– in še zlasti študentke – spodbujajo k 
nadaljevanju njihove poklicne poti v tej 
panogi; vrh tega ugotavlja, da je 
pridobivanje talentov iz tretjih držav 
nepogrešljivo;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj nacionalne 
študijske programe in programe 
usposabljanja prilagodijo temu sektorju 
gospodarstva in jih spodbujajo, vrh tega 
pa naj vzbudijo zlasti zanimanje žensk za
te tehnične poklice in jih zanje 
usposobijo; 

Or. de

Predlog spremembe 41
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja pomen komercialne prodaje 
za evropsko vesoljsko industrijo; obenem 
opozarja, da je dostop do institucionalnih 
trgov v tretjih državah deloma zaprt za 
evropsko gospodarstvo; poudarja pomen
enakih izhodiščnih pogojev za evropsko 
gospodarstvo na mednarodni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih 
sporazumov (npr. čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb) poskrbi za
enake možnosti in pravične pogoje 
konkurence;

17. poudarja pomen komercialne prodaje 
za evropsko vesoljsko industrijo; obenem 
opozarja, da je dostop do institucionalnih 
trgov v tretjih državah deloma zaprt za 
evropsko gospodarstvo; poudarja pomen 
enakih izhodiščnih pogojev za evropsko 
gospodarstvo na mednarodni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih 
sporazumov (npr. čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb) spodbuja
enake možnosti in pravične pogoje 
konkurence, vključno kar zadeva 
podsistemsko raven in sestavne dele;
vendar poudarja, da je za Evropo 
pomembno, da tudi v prihodnje ostane 
odprta za tretje države;

Or. sv

Predlog spremembe 42
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja pomen komercialne prodaje 
za evropsko vesoljsko industrijo; obenem 
opozarja, da je dostop do institucionalnih 
trgov v tretjih državah deloma zaprt za 
evropsko gospodarstvo; poudarja pomen 
enakih izhodiščnih pogojev za evropsko 
gospodarstvo na mednarodni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih 
sporazumov (npr. čezatlantsko partnerstvo
na področju trgovine in naložb) poskrbi za 
enake možnosti in pravične pogoje 
konkurence;

17. poudarja pomen dostopa vseh držav 
članic do vesolja, kar je moč doseči s 
podporo evropske vesoljske industrije;  
obenem opozarja, da je dostop do 
institucionalnih trgov v tretjih državah 
deloma zaprt za evropsko gospodarstvo;
poudarja pomen enakih izhodiščnih 
pogojev za evropsko gospodarstvo na 
mednarodni ravni; zato poziva Komisijo, 
naj v okviru trgovinskih sporazumov (npr. 
čezatlantsko partnerstvo na področju 
trgovine in naložb) poskrbi za enake 
možnosti in pravične pogoje konkurence;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Rachida Dati

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja pomen komercialne prodaje 
za evropsko vesoljsko industrijo; obenem 
opozarja, da je dostop do institucionalnih 
trgov v tretjih državah deloma zaprt za 
evropsko gospodarstvo; poudarja pomen 
enakih izhodiščnih pogojev za evropsko 
gospodarstvo na mednarodni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih 
sporazumov (npr. čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb) poskrbi za 
enake možnosti in pravične pogoje 
konkurence;

17. poudarja pomen komercialne prodaje 
za evropsko vesoljsko industrijo; obenem 
opozarja, da je dostop do institucionalnih 
trgov v tretjih državah deloma zaprt za 
evropsko gospodarstvo; poudarja pomen 
enakih izhodiščnih pogojev za evropsko 
gospodarstvo na mednarodni ravni; zato 
poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih 
sporazumov (npr. čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb) poskrbi za
vzajemnost, enake možnosti in pravične 
pogoje konkurence;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi se morala evropska 
vesoljska industrija opreti na obstoječo 
vesoljsko infrastrukturo, ki je bila delno 
financirana z evropskimi javnimi sredstvi;

19. meni, da bi evropska vesoljska 
industrija lahko izkoristila obstoječo 
vesoljsko infrastrukturo, ki je bila delno 
financirana z evropskimi javnimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 45
Norbert Glante
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo) (za podnaslovom „Vloga raziskav in razvoja“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja dejstvo, da naj bi se tudi v 
novem okvirnem raziskovalnem programu 
Obzorje 2020 v raziskave in inovacije na 
področju vesolja vložilo 1,5 milijarde 
EUR; poleg tega poziva Komisijo, naj v 
okviru Obzorja 2020 del proračuna dodeli 
za raziskave in razvoj uporabe satelitske 
komunikacije;

Or. de

Predlog spremembe 46
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je zlasti na področju raziskav 
potrebno tesnejše usklajevanje med EU, 
Evropsko agencijo za vesolje ter državami 
članicami; poziva vse tri, naj oblikujejo 
skupni načrt raziskav za obdobje do leta 
2020 ter opredelijo prednostne naloge in 
cilje vesoljske politike, ki jih je treba 
doseči skupaj, da bi udeleženim akterjem, 
zlasti v gospodarstvu, zagotovili varnost 
načrtovanja;

20. meni, da je zlasti na področju raziskav 
potrebno tesnejše usklajevanje med EU, 
Evropsko agencijo za vesolje ter državami 
članicami; poziva vse tri, naj oblikujejo 
skupni načrt raziskav za obdobje do leta 
2020 ter opredelijo prednostne naloge in 
cilje vesoljske politike, ki jih je treba 
doseči skupaj, da bi udeleženim akterjem, 
zlasti v gospodarstvu, zagotovili varnost 
načrtovanja; poudarja pomen sodelovanja 
s tretjimi državami na področju raziskav;

Or. sv

Predlog spremembe 47
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je za to, da se zagotovi, 
da je naložba v infrastrukturo, ki jo 
predstavlja projekt Galileo, v celoti 
izkoriščena in da se sistem Galileo razvije 
do svoje polne zmogljivosti, razvoj 
aplikacij in storitev GNSS bistvenega 
pomena; poudarja, da je za raziskave in 
razvoj na področju GNSS in za njegovo 
izvajanje treba zagotoviti ustrezna 
finančna sredstva; obžaluje, da 
zmanjšanje finančnih sredstev, ki so 
dodeljena raziskavam in inovacijam na 
področju aplikacij na osnovi programov 
EGNOS in Galileo, v Evropski uniji 
občutno zavira tehnološki napredek in 
rast industrijske zmogljivosti, pa tudi 
okoljsko učinkovito izvajanje, zato poziva 
Komisijo, naj predstavi rešitve, ki bodo 
malim in srednjim podjetjem omogočile 
lažji dostop do sredstev; 

Or. ro

Predlog spremembe 48
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 
v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot 
npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo 
glede varnosti in varstva podatkov, 
pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu) 

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 
v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja Zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot
so npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo 
glede varnosti in varstva podatkov, 
pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu) 
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ter poiskala morebitne predloge rešitev za 
dostop do teh trgov;

ter poiskala morebitne predloge rešitev za 
dostop do teh trgov; poziva k popolnemu 
in odprtemu dostopu do vesoljskih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Béla Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 
v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot 
npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo 
glede varnosti in varstva podatkov, 
pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu) 
ter poiskala morebitne predloge rešitev za 
dostop do teh trgov;

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 
v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja Zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot 
so npr. odgovornost za škodo, ki jo 
povzročijo vesoljski objekti, negotovost 
glede razpoložljivosti storitev, pomisleki v 
zvezi z zakonodajo glede varnosti in 
varstva podatkov, pomanjkanje 
ozaveščenosti o potencialu) ter poiskala 
morebitne predloge rešitev za dostop do 
teh trgov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab 
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v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot 
npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo 
glede varnosti in varstva podatkov, 
pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu) 
ter poiskala morebitne predloge rešitev za 
dostop do teh trgov;

v Evropi zavirajo različne ovire; zato 
opominja Komisijo, da obstaja 
neizkoriščen trg za komercialno uporabo 
vesoljskih podatkov, pridobljenih s 
programi opazovanja Zemlje in satelitskimi 
programi; poziva Komisijo, naj izvede 
študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot 
so npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo 
glede varnosti in varstva podatkov, 
pomanjkanje ozaveščenosti o potencialu in 
nezadostna interoperabilnost) ter poiskala 
morebitne predloge rešitev za dostop do 
teh trgov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ima satelitska 
komunikacija pomembno vlogo v evropski 
vesoljski industriji, saj naročila iz te 
panoge zagotavljajo trajno izkoriščenost 
zmogljivosti vesoljskih plovil in nosilnih 
raket ter tako prispevajo k cilju 
neodvisnega dostopa do vesolja za EU; v 
zvezi s tem opozarja tudi na vlogo 
neodvisne rabe uporabnega tovora, ki je
na voljo ob izstrelu komercialnih satelitov
(tako imenovani hosted payload) in ki ga je 
moč uporabiti za preizkus novih 
proizvodov in tehnologij v vesolju;

22. poudarja, da ima satelitska 
komunikacija pomembno vlogo v evropski 
vesoljski industriji, saj naročila iz te 
panoge zagotavljajo trajno izkoriščenost 
zmogljivosti vesoljskih plovil in nosilnih 
raket ter tako prispevajo k cilju 
neodvisnega dostopa do vesolja za EU; v 
zvezi s tem opozarja tudi na vlogo 
neodvisnih tovornih zmogljivosti, ki so na 
voljo ob izstrelu komercialnih satelitov
(tako imenovani hosted payload) in ki jih
je moč uporabiti za preizkus novih 
proizvodov in tehnologij v vesolju ter tako 
pripomorejo k zmanjšanju stroškov in 
skrajšanju časa, ki so potrebni, da bi bilo 
mogoče ponuditi nove storitve;

Or. de
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Predlog spremembe 52
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da satelitska omrežja 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev digitalne 
agende EU, da se doseže popolno pokritje 
EU s širokopasovnimi priključki zlasti v 
odročnih regijah ;

24. poudarja, da satelitska omrežja 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev digitalne 
agende EU, da se doseže popolno pokritje 
EU s širokopasovnimi priključki zlasti v 
odročnih regijah ; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da se satelitski internet, ob 
upoštevanju tehnološke nevtralnosti, 
ustrezno upošteva v tehnološki 
kombinaciji, ki naj bi se uporabila za 
širjenje širokopasovnih povezav, na 
primer v kohezijski politiki EU;

Or. de

Predlog spremembe 53
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. zato poziva Komisijo, naj analizira 
sedanjo razpoložljivost in prihodnje 
povpraševanje po radijskih frekvencah za 
satelitske komunikacije ter na naslednji 
svetovni konferenci o radiokomunikacijah 
poskrbi, da bodo pri delitvi svetovnih in 
regionalnih radijskih frekvenc interesi EU 
ustrezno zastopani;

26. zato poziva Komisijo, naj analizira 
sedanjo razpoložljivost radijskih frekvenc
in prihodnje potrebe po njih za satelitske 
komunikacije ter na naslednji svetovni 
konferenci o radiokomunikacijah poskrbi, 
da bodo pri delitvi svetovnih in regionalnih 
radijskih frekvenc interesi EU in interesi 
panoge satelitskih komunikacij ustrezno 
zastopani;

Or. de

Predlog spremembe 54
Norbert Glante
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da lahko Evropa svojo 
tehnološko prednost na področju satelitskih 
komunikacij ohrani le, če se bodo 
raziskovalna prizadevanja na tem področju 
nadaljevala na evropski ravni; pozdravlja 
dejstvo, da naj bi se tudi v novem 
okvirnem programu za raziskovanje 
Obzorje 2020 vložilo v raziskave in 
inovacije na področju vesolja 1,7 
milijarde EUR ; poleg tega poziva 
Komisijo, naj v okviru Obzorja 2020 del 
proračuna dodeli za raziskave in razvoj 
uporabe satelitske komunikacije;

28. poudarja, da lahko Evropa svojo 
tehnološko prednost na področju satelitskih 
komunikacij ohrani le, če se bodo 
raziskovalna prizadevanja na tem področju 
nadaljevala na evropski ravni;

Or. de

Predlog spremembe 55
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Podnaslov 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vesoljski odpadki (Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 56
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Podnaslov 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Vesoljski odpadki (Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 57
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so vesoljske infrastrukture 
hrbtenica raznolikih storitev, ki se 
vsakodnevno uporabljajo v gospodarstvu in 
družbi; opozarja, da bi izpad teh 
infrastruktur, denimo zaradi trkov med 
sateliti in vesoljskimi odpadki, utegnil 
imeti negativne posledice za varnost 
gospodarskih subjektov in državljanov;

29. poudarja, da so vesoljske infrastrukture 
hrbtenica raznolikih storitev, ki se 
vsakodnevno uporabljajo v gospodarstvu in 
družbi; opozarja, da bi izpad teh 
infrastruktur, denimo zaradi trkov med 
sateliti ter drugimi vesoljskimi objekti in 
odpadki, utegnil imeti negativne posledice 
za varnost gospodarskih subjektov in 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da so vesoljske infrastrukture 
hrbtenica raznolikih storitev, ki se 
vsakodnevno uporabljajo v gospodarstvu in 
družbi; opozarja, da bi izpad teh 
infrastruktur, denimo zaradi trkov med 
sateliti in vesoljskimi odpadki, utegnil 
imeti negativne posledice za varnost 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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gospodarskih subjektov in državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 59
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da postajajo vesoljski 
odpadki vse večja težava; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj sodelujejo 
pri vzpostavitvi svetovnega upravljanja 
vesolja; obenem poziva Komisijo in države 
članice, naj tretje države spodbudijo k 
podpisu tako imenovanega kodeksa 
ravnanja za dejavnosti v vesolju, ki ga je 
pripravila EU;

30. ugotavlja, da postajajo vesoljski 
odpadki vse večja težava; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj sodelujejo 
pri vzpostavitvi svetovnega upravljanja 
vesolja; obenem poziva Komisijo in države 
članice, naj tretje države po vseh 
diplomatskih poteh spodbudijo k podpisu 
tako imenovanega kodeksa ravnanja za 
dejavnosti v vesolju, ki ga je pripravila EU;

Or. en

Predlog spremembe 60
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ugotavlja, da postajajo vesoljski 
odpadki vse večja težava; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj sodelujejo 
pri vzpostavitvi svetovnega upravljanja 
vesolja; obenem poziva Komisijo in države 
članice, naj tretje države spodbudijo k 
podpisu tako imenovanega kodeksa 
ravnanja za dejavnosti v vesolju, ki ga je 
pripravila EU;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en
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Predlog spremembe 61
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva Komisijo, naj na začetku tega 
leta predlagani podporni program za 
nadzor in sledenje v vesolju kar se da hitro 
vzpostavi na evropski ravni, da bi 
zagotovila vse večjo neodvisnost od 
institucij ZDA, ki objavljajo opozorila pred 
morebitnimi trki;

31. poziva Komisijo, naj kar se da hitro na
evropski ravni podpre vzpostavitev na
začetku tega leta predlaganega 
podpornega programa za nadzor in 
sledenje v vesolju, da bi zagotovila vse 
večjo neodvisnost od institucij ZDA, ki 
objavljajo opozorila pred morebitnimi trki;

Or. en


