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Amendamentul 1
Vladimír Remek

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât tehnologia de navigație prin 
satelit poate revoluționa transportul 
terestru, aerian și pe cel maritim, ceea ce 
va conduce la reducerea congestionării 
traficului și a emisiilor de dioxid de 
carbon, precum și la îmbunătățirea 
logisticii și a siguranței,

B. întrucât tehnologia de navigație prin 
satelit revoluționează toate modurile de 
transport, în special transportul terestru, 
aerian și pe cel maritim, optimizând de o 
manieră mai eficientă traficul, reducând 
emisiile de dioxid de carbon și 
îmbunătățind logistica și siguranța,

Or. cs

Amendamentul 2
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Considerentul B (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât tehnologia de navigație prin 
satelit ar trebui sincronizată pentru toate 
modurile de transport pentru a asigura 
co-modalitatea adecvată, de exemplu în 
centrele logistice, pentru a asigura 
caracterul adecvat al transportului de 
bunuri;

Or. en

Amendamentul 3

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită să se acorde prioritate 
dezvoltării unor aplicații GNSS care să 
urmărească îmbunătățirea durabilității, 
cum ar fi, de exemplu: gestionarea 
eficientă a transporturilor/logisticii, 
sistemele de taxare rutieră, amenajarea 
durabilă a teritoriului și gestionarea 
durabilă a resurselor, supravegherea 
mediului și aplicarea legislației din 
domeniul mediului (protejarea pădurilor 
și a mediului marin);

Or. en

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că GNSS face parte 
din obiectivele centrale ale Strategiei UE 
2020 în materie de inovare, ajutând atât 
la crearea unei economii și creșteri 
economice mai ecologice și mai bine 
conectate, cât și la combaterea 
schimbărilor climatice și la mobilitatea 
durabilă:

Or. en

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. menționează că GNSS, ca și 
internetul, este mai degrabă o bază pentru 



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

RO

servicii decât un serviciu separat; acesta 
acționează ca un catalizator pentru 
activitățile economice, ducând la crearea 
de valoare adăugată și de locuri de muncă 
într-o gamă largă de sectoare conectate 
(piețe din aval și din amonte), iar la nivel 
macroeconomic asigură beneficii socio-
economice pentru întreaga societate;

Or. en

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că mărimea pieței din aval 
a GNSS în UE este estimată la 17 
miliarde EUR în 2010, ținând seama de 
veniturile obținute de firmele direct 
implicate în navigația prin satelit, cum ar 
fi constructorii de receptoare, proiectanții 
de programe de navigare etc.;

Or. en

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că suma medie de 15 
milioane de EUR pe an destinată 
cercetării și dezvoltării de aplicații și 
serviciilor GNSS nu este suficientă și 
solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure creșterea semnificativă a acestei 
sume pentru a asigura resursele necesare 
pentru dezvoltarea GNSS;
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Or. en

Amendamentul 8

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că stabilitatea, predictibilitatea 
și transparența în faza de introducere a 
programului GNSS reprezintă elemente 
cruciale pentru dezvoltarea aplicațiilor;

2. consideră că stabilitatea, predictibilitatea 
și transparența în faza de introducere a 
programului GNSS reprezintă elemente 
cruciale pentru dezvoltarea aplicațiilor;
consideră că eficiența, compatibilitatea și 
interoperabilitatea sunt caracteristici 
esențiale pentru un sistem și aplicații 
funcționale;

Or. en

Amendamentul 9

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită, în acest context, 
îmbunătățirea coordonării interne privind 
dezvoltarea  EGNOS și Galileo, necesară 
pentru a garanta dezvoltarea unui sistem
UE eficient; solicită, de asemenea, 
coordonarea externă și cooperarea cu alte 
sisteme (cum ar fi GPS, Glonass), în ceea 
ce privește atât utilizarea infrastructurii 
cât și dezvoltarea de aplicații, pentru a 
identifica efectele cu beneficii reciproce și 
pentru a garanta o compatibilitate și 
interoperabilitate adecvată;
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Or. en

Amendamentul 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și Autorității de 
Supraveghere a GNSS European să se 
apropie de autoritățile locale și regionale și 
de IMM-urile care nu desfășoară activități 
legate de spațiul cosmic ca potențiali 
utilizatori finali ai aplicațiilor GNSS, prin 
intermediul unor licitații, campanii de 
sensibilizare și mecanisme adecvate de 
transfer de tehnologie;

4. solicită Comisiei și Autorității de 
Supraveghere a GNSS European să se 
apropie de autoritățile locale și regionale și 
de IMM-urile care nu desfășoară activități 
legate de spațiul cosmic ca potențiali 
utilizatori finali ai aplicațiilor GNSS, prin 
intermediul unor licitații, campanii de 
sensibilizare și mecanisme adecvate de 
transfer de tehnologie, subliniind, totodată, 
importanța menținerii echilibrul regional;

Or. en

Amendamentul 11
Vladimír Remek

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei și Autorității de 
Supraveghere a GNSS European să se 
apropie de autoritățile locale și regionale și 
de IMM-urile care nu desfășoară activități 
legate de spațiul cosmic ca potențiali 
utilizatori finali ai aplicațiilor GNSS, prin 
intermediul unor licitații, campanii de 
sensibilizare și mecanisme adecvate de 
transfer de tehnologie;

4. solicită Comisiei și Autorității de 
Supraveghere a GNSS European să se 
apropie atât de autoritățile locale și 
regionale, cât și de IMM-urile care 
desfășoară activități legate de spațiul 
cosmic ca potențiali utilizatori finali ai 
aplicațiilor GNSS, prin intermediul unor 
licitații, campanii de sensibilizare și 
mecanisme adecvate de transfer de 
tehnologie;

Or. cs
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Amendamentul 12
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a aloca fonduri UE 
suplimentare pentru cercetare și 
dezvoltare pentru aplicațiile GNSS pentru 
a stimula dezvoltarea de aplicații bazate 
pe EGNOS și pe Galileo și pentru a 
garanta independența Europei de sisteme 
din străinătate, controlate de armată;

Or. en


