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Poprawka 1
Vladimír Remek

Projekt opinii
Ustęp B 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że technologia 
nawigacji satelitarnej może 
zrewolucjonizować transport lądowy, 
lotniczy i morski, prowadząc do 
zmniejszenia natężenia ruchu drogowego 
i zmniejszenia emisji CO2, a także do 
poprawy logistyki i bezpieczeństwa,

B. mając na uwadze, że technologia 
nawigacji satelitarnej w rewolucyjny 
sposób zmienia wszystkie rodzaje 
transportu, zwłaszcza transport lądowy, 
lotniczy i morski, prowadząc w większym 
stopniu do optymalizacji ruchu drogowego 
i zmniejszenia emisji CO2, a także do 
poprawy logistyki i bezpieczeństwa,

Or. cs

Poprawka 2
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że technologia 
nawigacji satelitarnej powinna być 
zsynchronizowana we wszystkich 
środkach transportu, by utrzymać 
stosowną współmodalność, np. w centrach 
logistycznych, w celu zapewnienia 
odpowiedniego przewozu towarów;

Or. en

Poprawka 3

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 



PE454.605v02-00 4/8 AM\852273PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do nadania priorytetu 
rozwojowi zastosowań GNSS dążących do 
większej zgodności z zasadami trwałego 
rozwoju, np.: wydajnemu zarządzaniu 
transportem i logistyką, opłatom za 
korzystanie z dróg, zrównoważonemu 
planowaniu przestrzennemu i zarządzaniu 
zasobami, egzekwowaniu przepisów z 
zakresu ochrony środowiska i nadzorowi 
nad nią (ochrona lasów i mórz);

Or. en

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że systemy GNSS należą do 
kluczowych elementów strategii UE 2020 
pod względem innowacyjności, gdyż 
wspierają dążenie do bardziej ekologicznej 
i bardziej wzajemnie powiązanej 
gospodarki i wzrostu, a ponadto 
odgrywają właściwą rolę w dziedzinie 
zmian klimatu i zrównoważonej 
mobilności;

Or. en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. wspomina, że systemy GNSS –
podobnie jak internet – raczej ułatwiają 



AM\852273PL.doc 5/8 PE454.605v02-00

PL

rozwój usług, niż stanowią niezależną 
usługę; działają one jak katalizator 
działalności gospodarczej, prowadząc do 
tworzenia wartości dodanej i miejsc pracy 
w licznych powiązanych sektorach (rynki 
wyższego i niższego szczebla), a w 
wymiarze makroekonomicznym –
przynosząc korzyści społeczno-
gospodarcze społeczeństwu jako całości;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. zauważa, że w UE rozmiary rynku 
niższego szczebla GNSS szacuje się w 
2010 r. na 17 mld EUR, przy 
uwzględnieniu wpływów z przedsiębiorstw 
bezpośrednio zaangażowanych w 
nawigację satelitarną, czyli producentów 
odbiorników, twórców oprogramowania 
nawigacyjnego itp.;

Or. en

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że średnia kwota 15 mln 
EUR rocznie na badania i rozwój 
zastosowań i usług GNSS nie jest 
wystarczająca, a także wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by zapewniły 
znaczny wzrost tej kwoty w celu 
dostarczenia zasobów niezbędnych do 
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rozwoju GNSS;

Or. en

Poprawka 8

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. stoi na stanowisku, że kluczowe 
znaczenie dla rozwoju zastosowań mają 
stabilność, przewidywalność i 
przejrzystość realizacji programów GNSS;

2. stoi na stanowisku, że kluczowe 
znaczenie dla rozwoju zastosowań mają 
stabilność, przewidywalność i 
przejrzystość realizacji programów GNSS;
uważa, że zasadnicze cechy 
funkcjonującego systemu i zastosowań to 
wydajność, kompatybilność i 
interoperacyjność;

Or. en

Poprawka 9

Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa w związku z tym do lepszej 
koordynacji wewnętrznej w rozwoju 
systemu EGNOS i Galileo, niezbędnej do 
zapewnienia rozwoju wydajnego systemu 
UE; wzywa również do koordynacji 
zewnętrznej i do współpracy z innymi 
systemami (np. GPS, Glonass) pod 
względem wykorzystania infrastruktury i 
rozwoju zastosowań z myślą o wskazaniu 
skutków przynoszących obustronne 
korzyści oraz o zapewnieniu odpowiedniej 
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kompatybilności i interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i Organ Nadzoru 
Europejskiego Globalnego Systemu 
Nawigacji Satelitarnej do kierowania 
odpowiednich procedur, kampanii 
uświadamiających i mechanizmów 
transferu technologii do władz lokalnych 
lub regionalnych – a nie do MŚP 
związanych z przestrzenią kosmiczną –
jako do potencjalnych użytkowników 
końcowych zastosowań GNSS;

4. wzywa Komisję i Organ Nadzoru 
Europejskiego Globalnego Systemu 
Nawigacji Satelitarnej do kierowania 
odpowiednich procedur, kampanii 
uświadamiających i mechanizmów 
transferu technologii do władz lokalnych 
lub regionalnych – a nie do MŚP 
związanych z przestrzenią kosmiczną –
jako do potencjalnych użytkowników 
końcowych zastosowań GNSS, 
podkreślając zarazem znaczenie 
utrzymania równowagi między regionami;

Or. en

Poprawka 11
Vladimír Remek

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i Organ Nadzoru 
Europejskiego Globalnego Systemu 
Nawigacji Satelitarnej do kierowania 
odpowiednich procedur, kampanii 
uświadamiających i mechanizmów 
transferu technologii do władz lokalnych 
lub regionalnych – a nie do MŚP 
związanych z przestrzenią kosmiczną –
jako do potencjalnych użytkowników 
końcowych zastosowań GNSS;

4. wzywa Komisję i Organ Nadzoru 
Europejskiego Globalnego Systemu 
Nawigacji Satelitarnej do kierowania 
odpowiednich procedur, kampanii 
uświadamiających i mechanizmów 
transferu technologii zarówno do władz 
lokalnych lub regionalnych jako do 
potencjalnych użytkowników końcowych 
zastosowań GNSS, jak i do MŚP 
związanych z przestrzenią kosmiczną;
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Or. cs

Poprawka 12
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do rozważenia 
dalszego finansowania ze środków UE 
badań i rozwoju zastosowań GNSS, by 
pobudzać do rozwoju zastosowań opartych 
na systemach EGNOS i Galileo oraz by 
zapewnić niezależność Europy od 
zagranicznych systemów, kontrolowanych 
przez wojsko;

Or. en


