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Amendement 1
Vladimír Remek

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de technologie van de 
satellietnavigatiesystemen een revolutie in 
het verkeer te land, ter zee en in de lucht 
teweeg kan brengen, wat tot een geringere 
belasting door het verkeer en tot minder 
uitstoot van kooldioxide leidt en logistiek 
en veiligheid verbetert,

B. overwegende dat de technologie van de 
satellietnavigatiesystemen een revolutie in 
alle soorten van verkeer teweegbrengt, in 
het bijzonder in het verkeer te land, ter zee 
en in de lucht, wat tot optimalisering van
het verkeer en tot minder uitstoot van 
kooldioxide leidt en logistiek en veiligheid 
verbetert,

Or. cs

Amendement 2
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de technologie van 
de satellietnavigatiesystemen 
gesynchroniseerd moet worden voor alle 
vormen van transport zodat deze 
probleemloos kunnen worden 
gecombineerd, bijvoorbeeld in logistieke 
centra waar het vlotte transport van 
goederen centraal staat;

Or. en

Amendement 3
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt dat prioriteit wordt gegeven 
aan de ontwikkeling van GNSS-
toepassingen die tot doel hebben voor 
meer duurzaamheid op het vlak van 
transport te zorgen, zoals efficiënt 
transportbeheer en efficiënte logistiek, 
betaling voor het weggebruik, planning 
van een duurzaam bodemgebruik en 
duurzaam grondstoffenbeheer, 
handhaving van milieuwetgeving en 
milieutoezicht (bescherming van bossen 
en zeeën); 

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat het wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem deel uitmaakt 
van de kerndoelstellingen inzake 
innovatie van de EU 2020-strategie, 
aangezien het bijdraagt tot de 
verwezenlijking van een economie en 
groei die milieuvriendelijker zijn en meer 
samenhang vertonen en van een 
duurzamere mobiliteit, en eveneens een 
rol speelt bij het aanpakken van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat het wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem – net zoals het 
internet – niet zozeer een zelfstandige
dienst vormt als wel de verstrekking van 
diensten mogelijk maakt,  doordat het 
dienstdoet als een katalysator voor 
economische activiteiten en op die manier 
bijdraagt tot een grotere toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid in een brede 
waaier van gerelateerde sectoren 
(upstream en downstream markten) en 
aldus op macro-economisch niveau 
sociaaleconomische voordelen oplevert 
voor de samenleving in haar geheel;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat de downstream 
GNSS-markt in de EU in 2010 goed was 
voor naar schatting 17 miljard euro, 
rekening houdend met de inkomsten van 
bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn 
bij satellietnavigatie zoals fabrikanten van 
ontvangers, ontwikkelaars van 
navigatiesoftware enzovoort;

Or. en

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 



PE454.605v01-00 6/9 AM\852273NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat een gemiddeld 
bedrag van 15 miljoen euro per jaar voor 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak 
van GNSS-toepassingen en -diensten 
ontoereikend is, en vraagt de Commissie 
en de lidstaten om dit bedrag aanzienlijk 
te verhogen en zo de noodzakelijke 
middelen beschikbaar te maken voor de 
ontwikkeling van het wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem;

Or. en

Amendement 8
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat stabiliteit, 
berekenbaarheid en transparantie bij de 
invoering van het GNSS-programma van 
doorslaggevend belang zijn voor de 
ontwikkeling van de toepassingen;

2. is van mening dat stabiliteit, 
berekenbaarheid en transparantie bij de 
invoering van het GNSS-programma van 
doorslaggevend belang zijn voor de 
ontwikkeling van de toepassingen; is van 
mening dat efficiëntie, compatibiliteit en 
interoperabiliteit essentiële eigenschappen 
zijn van een goed werkend systeem en 
goed werkende toepassingen; 

Or. en

Amendement 9
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt in dit verband om betere 
interne coördinatie met betrekking tot 
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Egnos en Galileo, wat noodzakelijk is om 
de ontwikkeling van een efficiënt EU-
systeem te garanderen; vraagt eveneens 
om externe coördinatie en samenwerking 
met andere systemen (zoals GPS en 
GLONASS), zowel voor het gebruik van 
infrastructuur als voor de ontwikkeling 
van toepassingen, met als doel een win-
winsituatie te creëren en de gepaste 
compatibiliteit en interoperabiliteit te 
garanderen;

Or. en

Amendement 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
Toezichthoudende Autoriteit Galileo 
(GSA) om via daarvoor geschikte 
aanbestedingen, bewustmakingscampagnes 
en mechanismen voor de overdracht van 
technologie contact te zoeken met lokale 
en regionale autoriteiten en MKB's die zich 
niet met de ruimtevaart bezighouden als 
potentiële eindgebruikers van GNSS-
toepassingen;

4. verzoekt de Commissie en de 
Toezichthoudende Autoriteit Galileo 
(GSA) om via daarvoor geschikte 
aanbestedingen, bewustmakingscampagnes 
en mechanismen voor de overdracht van 
technologie contact te zoeken met lokale 
en regionale autoriteiten en MKB's die zich 
niet met de ruimtevaart bezighouden als 
potentiële eindgebruikers van GNSS-
toepassingen, en tegelijk het belang van de 
handhaving van het regionale evenwicht 
te benadrukken;

Or. en

Amendement 11
Vladimír Remek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 4. verzoekt de Commissie en de 
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Toezichthoudende Autoriteit Galileo 
(GSA) om via daarvoor geschikte 
aanbestedingen, bewustmakingscampagnes 
en mechanismen voor de overdracht van 
technologie contact te zoeken met lokale 
en regionale autoriteiten en MKB's die zich 
niet met de ruimtevaart bezighouden als 
potentiële eindgebruikers van GNSS-
toepassingen;

Toezichthoudende Autoriteit Galileo 
(GSA) om via daarvoor geschikte 
aanbestedingen, bewustmakingscampagnes 
en mechanismen voor de overdracht van 
technologie contact te zoeken met zowel
lokale en regionale autoriteiten als MKB's 
die zich met de ruimtevaart bezighouden 
als potentiële eindgebruikers van GNSS-
toepassingen;

Or. cs

Amendement 12
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te overwegen 
om meer communautaire middelen uit te 
trekken voor O&O betreffende GNSS-
toepassingen, met als doel de 
ontwikkeling van toepassingen op basis 
van Egnos en Galileo aan te moedigen en 
ervoor te zorgen dat Europa 
onafhankelijk is van buitenlandse 
systemen die onder militaire controle 
staan;

Or. en

Amendement 13
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. doet een beroep op de Commissie 
om het beheer van het 
satellietnavigatieproject Galileo te 
verbeteren door de beschikbare middelen 
en juridische en financiële instrumenten 
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aan te passen aan de specificiteiten van 
het project en de tot dusver opgelopen 
vertraging in te halen;

Or. en


