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Poprawka1

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE jest obecnie w 
dużej mierze zależna od amerykańskiego 
Globalnego Systemu Pozycjonowania
(GPS), gdyż działalność uzależniona od 
tego systemu odpowiada 7% PKB,

B. mając na uwadze, że UE jest obecnie 
zależna od amerykańskiego Globalnego 
Systemu Pozycjonowania (GPS), gdyż 
działalność uzależniona od tego systemu 
odpowiada 7% PKB,

Or. en

Poprawka 2
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że europejski 
program GNSS jest obecnie w pełni 
finansowany z budżetu UE (4,3 mld EUR) 
w zakresie etapu projektowania kształtu, 
zatwierdzenia i realizacji do roku 2013, w 
związku z czym całkowicie należy do Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 3

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Galileo oferuje
wyraźne korzyści w porównaniu z GPS, 
jak większa dokładność, globalna 
integralność danych, potwierdzanie 
autentyczności i gwarancja usług, jak 
również przyczynia się do strategicznej 
autonomii Unii,

C. mając na uwadze, że oczekuje się, iż
Galileo będzie oferował wyraźne korzyści 
w porównaniu z GPS, takie jak: większa 
dokładność, globalna integralność danych, 
potwierdzanie autentyczności i gwarancja 
usług, jak również że przyczyni się do 
strategicznej autonomii Unii,

Or. en

Poprawka 4
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że EGNOS stosowany 
jest już każdego dnia przez 80 000 
europejskich rolników i zostanie wkrótce 
włączony do lotnictwa cywilnego i
transportu morskiego,

E. mając na uwadze, że EGNOS stosowany 
jest już każdego dnia przez 80 000 
europejskich rolników i otrzymał 
niedawno certyfikację dla lotnictwa 
cywilnego, a certyfikacja dla transportu 
morskiego ma nastąpić w najbliższej 
przyszłości,

Or. en

Poprawka 5
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Galileo ma na celu 
stanie się najbardziej rozwiniętym pod 
względem technologicznym nowoczesnym 
GNSS na świecie, zdolnym do określenia 
ogólnoświatowej normy na przyszłość, 

F. mając na uwadze, że Galileo miał 
pierwotnie na celu stanie się najbardziej 
rozwiniętym pod względem 
technologicznym nowoczesnym GNSS na 
świecie, zdolnym do określenia 



AM\860257PL.doc 5/34 PE460.827v01-00

PL

łączącym wysoki poziom wiedzy 
naukowej, zaawansowanych technologii i 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich 
oraz przyczyniającym się do innowacji i 
konkurencyjności przemysłu UE,

ogólnoświatowej normy na przyszłość, 
łączącym wysoki poziom wiedzy 
naukowej, zaawansowanych technologii i 
wykwalifikowanych zasobów ludzkich 
oraz przyczyniającym się do innowacji i 
konkurencyjności przemysłu UE, lecz że 
względu na opóźnienia w znacznym 
stopniu stracił swą techniczną przewagę,

Or. en

Poprawka 6
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że z powodu tych 
opóźnień i znacznego wzrostu kosztów 
inwestorzy stracili zaufanie,

Or. en

Poprawka 7

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że EGNOS i Galileo
wygenerują 60 mld EUR pośrednich 
korzyści dla unijnej gospodarki i 
społeczeństwa, przyczyniając się do 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i lotniczego, zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia 
używania pestycydów, tworzenia nowych 
miejsc pracy i zapewniania bezpieczeństwa 

G. mając na uwadze, że zgodnie z 
szacunkami, EGNOS i Galileo mogą 
generować 60 mld EUR pośrednich 
korzyści dla unijnej gospodarki i 
społeczeństwa, przyczyniając się do 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i lotniczego, zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia 
używania pestycydów, tworzenia nowych 



PE460.827v01-00 6/34 AM\860257PL.doc

PL

publicznego, co zapewni znaczne korzyści 
gospodarcze w porównaniu z innymi 
podobnymi inwestycjami,

miejsc pracy i zapewniania bezpieczeństwa 
publicznego,

Or. en

Poprawka 8
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przy 
wprowadzaniu czterech globalnych i 
dwóch regionalnych systemów nawigacji 
satelitarnej przez różne międzynarodowe 
podmioty prędkość stanowi istotny element 
Galileo, jeżeli ma on stać się drugim 
najczęściej używanym na świecie 
systemem nawigacji,

H. mając na uwadze, że przy 
wprowadzaniu czterech globalnych i 
dwóch regionalnych systemów nawigacji 
satelitarnej przez różne międzynarodowe 
podmioty prędkość stanowi istotny element 
Galileo, jeżeli ten europejski system ma 
jak najszybciej stać się kolejnym ważnym 
punktem odniesienia wśród systemów
nawigacji,

Or. cs

Poprawka 9
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że przy 
wprowadzaniu czterech globalnych i 
dwóch regionalnych systemów nawigacji 
satelitarnej przez różne międzynarodowe 
podmioty prędkość stanowi istotny 
element Galileo, jeżeli ma on stać się 
drugim najczęściej używanym na świecie 
systemem nawigacji,

H. mając na uwadze, że przy 
wprowadzaniu czterech globalnych i 
dwóch regionalnych systemów nawigacji 
satelitarnej przez różne międzynarodowe 
podmioty szybka dostępność usług stanowi 
istotny element Galileo, jeżeli ma on stać 
się drugim najczęściej używanym na 
świecie systemem nawigacji,

Or. de
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Poprawka 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że brak 
wystarczających środków na programy 
GNSS doprowadził w roku 2007 do 
przeglądu obecnych wieloletnich ram 
finansowych, w ramach którego 
zwiększono pułap środków 
przeznaczonych na dział 1a o 2,4 mld 
EUR na lata 2007-2013 oraz mając na 
uwadze, że w roku 2010 Komisja 
ponownie zaproponowała dokonanie 
przeglądu wieloletnich ram finansowych, 
aby zwiększyć pułap działu 1a w związku z 
niewystarczającymi środkami 
przeznaczonymi na projekt ITER;
podkreśla, że takie doraźne nagłe 
rozwiązania mogą zaprzepaścić 
powodzenie i wartość dodaną 
strategicznych i zakrojonych na szeroką 
skalę projektów UE oraz zaszkodzić 
towarzyszącym im wyjątkowo korzystnym 
warunkom politycznym, w związku z czym 
należy opracować solidne, globalne i 
długoterminowe rozwiązania dotyczące 
finansowania tych projektów;

Or. en

Poprawka 11

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że zwiększone koszty 
programu umożliwiają aktualnemu 
budżetowi finansowanie jedynie 
rozmieszczenia początkowej zdolności 
operacyjnej (IOC) obejmującej 18
satelitów,

I. mając na uwadze, że zwiększone koszty 
programu – wynikające między innymi z 
niedokładnych prognoz i strategii 
zarządzania kosztami – umożliwiają 
aktualnemu budżetowi finansowanie 
jedynie rozmieszczenia początkowej 
zdolności operacyjnej (IOC) obejmującej 
18 satelitów,

Or. en

Poprawka 12

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że przed podjęciem 
decyzji dotyczącej dalszych zobowiązań 
finansowych z budżetu UE w zakresie 
następnych wieloletnich ram finansowych 
konieczne jest przedstawienie przez 
Komisję jasnej oceny wszystkich 
możliwych opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści,

Or. en

Poprawka 13
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w najbliższych 
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latach należy się spodziewać, że okresowe 
zaburzenia w jonosferze Ziemi, 
wynikające z rozbłysków Słońca, zakłócą 
sygnały radiowe przekazywane przez 
GNSS, w tym Galileo,

Or. en

Poprawka 14
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
25 listopada 2010 r. z VII posiedzenia 
Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej zwrócono 
się do wszystkich europejskich podmiotów 
instytucjonalnych o rozważenie jako 
kwestii priorytetowej wykorzystania
pojazdów nośnych opracowanych w 
Europie,

Or. en

Poprawka 15

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. apeluje do Komisji o zawarcie w 
przewidywanej ocenie wpływu 
sporządzanej w ramach opracowywanego 
wniosku ustawodawczego jasnych i 
zrozumiałych informacji dotyczących:
- specyfikacji technicznych (dokładność, 
zasięg geograficzny, spójność itp.) usług 
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(usług otwartych, usług w zakresie 
bezpieczeństwa życia, usług handlowych, 
usług publicznych o regulowanym 
dostępie), które mogłyby być świadczone 
przez poszczególne konfiguracje 
satelitarne Galileo (w tym IOC i FOC, 
wykorzystywane łącznie z innymi 
systemami GNSS lub samodzielnie);
- roli usług EGNOS w odniesieniu do 
poszczególnych możliwych konfiguracji 
Galileo i ewentualnej potrzeby utrzymania 
EGNOS w konstelacji FOC;
- kosztów związanych z możliwymi 
konfiguracjami Galileo i EGNOS pod 
względem inwestycji infrastrukturalnych, 
jak i kosztów zarządzania i ryzyka (w tym 
IOC, FOC lub inne możliwe opcje wraz z 
opcją zerową);

Or. en

Poprawka 16

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 3 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

3. w celu zwiększenia przejrzystości 
wzywa Komisję do uaktualnienia ram 
strategicznych GNSS (C(2008)8378) w 
świetle obecnej sytuacji, w tym głównych 
działań, szacunkowego budżetu i 
harmonogramu niezbędnych do realizacji 
wyznaczonych celów;

3. w celu zwiększenia przejrzystości 
wzywa Komisję do przedstawienia 
propozycji uaktualnienia ram 
strategicznych GNSS (C(2008)8378) z 
uwzględnieniem pełnej analizy wpływu;

Or. en
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Amendment 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Punkt 4 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

4. aby zapobiec przyszłemu przekraczaniu 
kosztów, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii
ograniczania kosztów i ryzyka, w tym 
strategii niezbędnych do utrzymania 
kontroli nad kosztami związanymi z 
rozpoczęciem realizacji; proponuje, aby 
Komisja skorzystała z pomocy 
niezależnych ekspertów przy prowadzeniu 
przeglądu i ulepszaniu programu i
zarządzania nim;

4. aby zapobiec przyszłemu przekraczaniu 
kosztów, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii 
ograniczania kosztów i ryzyka, w tym 
strategii niezbędnych do utrzymania 
kontroli nad kosztami związanymi z 
rozpoczęciem realizacji; proponuje, aby 
Komisja gruntownie przeanalizowała 
dotychczasowe ustalenia i skorzystała przy 
tym z pomocy niezależnych ekspertów, 
m.in. przedstawicieli przemysłu, w celu 
wyraźnego poprawienia skuteczności
zarządzania projektami;

Or. de

Poprawka 18
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt 4 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

4. aby zapobiec przyszłemu przekraczaniu 
kosztów, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii 
ograniczania kosztów i ryzyka, w tym 
strategii niezbędnych do utrzymania 
kontroli nad kosztami związanymi z 
rozpoczęciem realizacji; proponuje, aby 
Komisja skorzystała z pomocy 
niezależnych ekspertów przy prowadzeniu 
przeglądu i ulepszaniu programu i 
zarządzania nim;

4. aby zapobiec przyszłemu przekraczaniu 
kosztów, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii 
ograniczania kosztów i ryzyka, poprzez 
podejście oparte na dwuźródłowym 
finansowaniu w odniesieniu do
najważniejszych zamówień programu 
Galileo, przede wszystkim w celu
utrzymania kontroli nad kosztami 
związanymi z rozpoczęciem realizacji;
proponuje, aby Komisja skorzystała z 
pomocy niezależnych ekspertów przy 
prowadzeniu przeglądu i ulepszaniu 
programu i zarządzania nim;
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Or. en

Poprawka 19
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 4 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

4. aby zapobiec przyszłemu przekraczaniu
kosztów, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii 
ograniczania kosztów i ryzyka, w tym 
strategii niezbędnych do utrzymania 
kontroli nad kosztami związanymi z 
rozpoczęciem realizacji; proponuje, aby 
Komisja skorzystała z pomocy 
niezależnych ekspertów przy prowadzeniu 
przeglądu i ulepszaniu programu i 
zarządzania nim;

4. aby wyeliminować przekraczanie
kosztów w przyszłości, wzywa Komisję do 
wprowadzenia surowych strategii 
ograniczania kosztów i ryzyka, w tym 
strategii niezbędnych do utrzymania 
kontroli nad kosztami związanymi z 
rozpoczęciem realizacji; proponuje, aby 
Komisja rozważyła skorzystanie z pomocy 
niezależnych ekspertów przy prowadzeniu 
przeglądu i ulepszaniu programu i 
zarządzania nim;

Or. cs

Poprawka 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do wdrożenia 
zalecanych środków zmniejszania ryzyka, 
jak np. „dual procurement”, przy 
wszystkich krytycznych pakietach prac, 
aby móc zrealizować ambitny 
harmonogram; w szczególności w 
odniesieniu do pojazdów nośnych popiera 
rezolucję Rady, która wzywa wszystkie 
podmioty w Europie, żeby stosowanie 
wyprodukowanych w Europie pojazdów 
nośnych uznała za najwyższy priorytet; 
wzywa Komisję do preferowania procesu 
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selekcyjnego typu „double source”;

Or. de

Poprawka 21
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. popiera rezolucję Rady (przyjętą przez 
Radę ds. Konkurencyjności w dniu 25 
listopada 2010 r.), w której zwrócono się 
do wszystkich europejskich podmiotów 
instytucjonalnych o rozważenie jako 
kwestii priorytetowej wykorzystania 
pojazdów nośnych opracowanych w 
Europie; zwraca się w związku z tym do 
Komisji o przyznania pierwszeństwa 
„dwuźródłowemu finansowaniu” w 
procesie selekcji;

Or. en

Poprawka 22
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny stosowania konkurencyjnego 
dialogu przy procedurze udzielania 
zamówień, z uwzględnieniem poziomu 
rzeczywistej konkurencji na odnośnych 
rynkach i możliwości dwuźródłowego 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 23
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 5 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi w oparciu o 18 
satelitów, powinna zostać ukończona 
najpóźniej do 2014 r., co sprawi, że Galileo 
zostanie drugą referencyjna konstelacją 
GNSS dla producentów chipów; w tym 
względzie nalega, aby Komisja jak 
najszybciej uruchomiła cztery satelity fazy 
walidacji prób na orbicie w celu 
ustanowienia wyraźnego planu działania 
dla uruchomienia pozostałych 14 satelitów 
i zakończenia ostatnich części prac;

5. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi w oparciu o 18 
satelitów, powinna zostać ukończona 
najpóźniej do 2014 r., co sprawi, że Galileo 
rzeczywiście zostanie, zwłaszcza dla 
producentów odbiorników, drugą 
referencyjną konstelacją GNSS; w tym 
względzie nalega, aby Komisja jak 
najszybciej uruchomiła cztery satelity fazy 
walidacji prób na orbicie w celu 
ustanowienia wyraźnego planu działania 
dla uruchomienia pozostałych 14 satelitów 
i zakończenia ostatnich części prac;

Or. cs

Poprawka 24
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt 5 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi w oparciu o 18 
satelitów, powinna zostać ukończona 
najpóźniej do 2014 r., co sprawi, że 
Galileo zostanie drugą referencyjna 
konstelacją GNSS dla producentów 
chipów; w tym względzie nalega, aby 
Komisja jak najszybciej uruchomiła cztery 
satelity fazy walidacji prób na orbicie w 
celu ustanowienia wyraźnego planu 

5. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi w oparciu o 18 
satelitów, powinna zostać ukończona 
najpóźniej do 2014 r., z nadzieją, że 
Galileo mogłoby zostać drugą referencyjna 
konstelacją GNSS dla producentów 
chipów; w tym względzie nalega, aby 
Komisja jak najszybciej uruchomiła cztery 
satelity fazy walidacji prób na orbicie w 
celu ustanowienia wyraźnego planu 
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działania dla uruchomienia pozostałych 14 
satelitów i zakończenia ostatnich części 
prac;

działania dla uruchomienia pozostałych 14 
satelitów i zakończenia ostatnich części 
prac;

Or. en

Poprawka 25

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 6 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 
europejskich dla zrealizowania FOC jest 
niezbędne do przekonania użytkowników i
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu UE;

6. rozumie, że pełna zdolność operacyjna
(FOC), oparta na konstelacji 27 satelitów 
wraz z odpowiednią ilością zapasowych 
satelitów i odpowiednią infrastrukturą 
naziemną, mogłaby poprawić sytuację w 
zakresie potwierdzania autentyczności, 
wysokiej precyzji i nieprzerwanego 
funkcjonowania, w szczególności w 
odniesieniu do usług publicznych o 
regulowanym dostępie i usług 
handlowych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 
europejskich dla zrealizowania FOC
wymaga pełnego zrozumienia kosztów i
korzyści jego utworzenia oraz znalezienia 
odpowiedniej struktury finansowania;

Or. en

Poprawka 26
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 6 preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 
europejskich dla zrealizowania FOC jest 
niezbędne do przekonania użytkowników i 
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu UE;

6. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 
europejskich dla zrealizowania FOC jest 
niezbędne do przekonania użytkowników i 
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu UE; wzywa Komisję, by 
wysyłała w tej kwestii pozytywne sygnały 
dla rynku;

Or. cs

Poprawka 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Projekt rezolucji
Punkt 6 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 

6. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z 3 zapasowymi satelitami i 
odpowiednią infrastrukturą naziemną, jest 
warunkiem wstępnym uzyskania wartości 
dodanej Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; uważa, że jasne i 
jednoznaczne poparcie ze strony instytucji 
europejskich dla zrealizowania FOC jest 
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europejskich dla zrealizowania FOC jest 
niezbędne do przekonania użytkowników i 
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu UE;

niezbędne do przekonania użytkowników i 
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu UE;

Or. en

Poprawka 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że Galileo jest obecnie nie 
tylko pierwszym wielkim projektem 
przemysłowym należącym do UE, ale 
również jest projektem leżącym w 
europejskim interesie publicznym, co 
uzasadnia wykorzystanie finansowania 
publicznego; podkreśla w związku z tym, 
że w przyszłości – w odniesieniu do 
projektów na tak szeroką skalę –
określona z góry roczna kwota powinna 
być pokrywana z budżetu UE, a państwa 
członkowskie powinny być w głównej 
mierze odpowiedzialne za finansowanie 
wszelkich dodatkowych kosztów poprzez 
zapewnianie dodatkowych środków dla 
budżetu UE, co przyczyniłoby się do 
sfinansowania dodatkowych potrzeb 
takich szeroko zakrojonych projektów;

Or. en

Poprawka 29

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że należy przeanalizować 
wszelkie możliwe źródła finansowania 
pozostałej infrastruktury i kosztów 
operacyjnych Galileo, w tym udział 
państw członkowskich, w szczególności 
udział ministerstw obrony państw 
członkowskich – które są głównym 
beneficjentem usług publicznych o 
regulowanym dostępie – oraz sektora 
przemysłu, który jest głównym 
użytkownikiem usług FOC;

Or. en

Poprawka 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że rozwój zastosowań i 
usług GNSS ma podstawowe znaczenie 
dla zagwarantowania, że inwestycja 
infrastrukturalna, jaką jest Galileo, będzie 
w pełni wykorzystywana oraz że system 
Galileo będzie rozwijany do jego pełnej 
zdolności;

Or. ro

Poprawka 31
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zaniepokojony faktem, że system 
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oparty jedynie na 18 satelitach może nie 
być w pełni sprawny w przypadku 
zakłóceń w jonosferze Ziemi 
spowodowanych rozbłyskami Słońca;

Or. en

Poprawka 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zaznacza, że szacunkowa kwota 
przewidziana w przeglądzie 
śródokresowym na okres po roku 2013 
pozostaje wyłącznie orientacyjna; w 
związku z tym proponuje, aby na Galileo 
przeznaczać każdego roku w ramach 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
stałą kwotę w wysokości 1,1 mld EUR, aby 
zwiększyć odpowiedzialność za ten projekt 
i jego przejrzystość;

Or. en

Poprawka 33
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu,
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 

7. zauważa, że nie zaproponowano, w 
drodze dostosowania obecnych 
wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu
oraz że Komisja sądzi, iż doprowadzi to do 
dalszych opóźnień, dodatkowych kosztów i 
prawdopodobnie utraty niepowtarzalnej 
szansy; zwraca się do Komisji o 
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najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby
dodatkowych środków w wysokości 1,9 
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

rozważenie, jakie oszczędności środków 
można by osiągnąć z szacowanych
dodatkowych środków w wysokości 1,9 
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

Or. en

Poprawka 34
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby 
dodatkowych środków w wysokości 1,9
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku 
dotyczącego dodatkowych środków 
finansowych oraz podkreśla, że należy 
osiągnąć FOC najpóźniej do 2016 r., co do 
końca bieżących wieloletnich ram 
finansowych wymagałoby dodatkowych 
środków w wysokości 1,5 mld EUR oraz 
rocznego finansowania kosztów 
operacyjnych wynoszących 800 mln EUR 
począwszy od 2014 r.;

Or. de

Poprawka 35

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu,
co doprowadziło do dalszych opóźnień,
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć 
FOC najpóźniej do 2018 r., co 
wymagałoby dodatkowych środków w 
wysokości 1,9 mld EUR oraz rocznego 
finansowania kosztów operacyjnych 
wynoszących 800 mln EUR począwszy od 
2014 r.;

7. rozumie, że nie zaproponowano, w 
drodze dostosowania obecnych 
wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu
oraz że FOC, który – według szacunków 
wymagałby dodatkowych środków w 
wysokości 1,9 mld EUR oraz rocznego 
finansowania kosztów operacyjnych 
wynoszących 800 mln EUR począwszy od 
2014 r. – mógłby zostać osiągnięty do 
2018 r., jeżeli zostaną opracowane 
odpowiednie struktury finansowania;

Or. en

Poprawka 36
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby 
dodatkowych środków w wysokości 1,9 
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby 
dodatkowych środków w wysokości 1,9 
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.; zaznacza, 
że Unia Europejska powinna nadal 
gwarantować powodzenie swoich 
programów Galileo i EGNOS;
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Or. fr

Poprawka 37
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby 
dodatkowych środków w wysokości 1,9 
mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co – zdaniem 
Komisji – wymagałoby dodatkowych 
środków w wysokości 1,9 mld EUR oraz 
rocznego finansowania kosztów 
operacyjnych wynoszących 800 mln EUR 
począwszy od 2014 r.;

Or. en

Poprawka 38
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; w tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co wymagałoby 
dodatkowych środków w wysokości 1,9 

7. jest rozczarowany tym, że nie 
zaproponowano, w drodze dostosowania 
obecnych wieloletnich ram finansowych, 
dodatkowych środków dla tego programu, 
co doprowadziło do dalszych opóźnień, 
dodatkowych kosztów i prawdopodobnie 
utraty niepowtarzalnej szansy; tym 
kontekście uważa, że należy osiągnąć FOC 
najpóźniej do 2018 r., co zdaniem Komisji 
wymagałoby dodatkowych środków w 
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mld EUR oraz rocznego finansowania 
kosztów operacyjnych wynoszących 800 
mln EUR począwszy od 2014 r.;

wysokości co najmniej 1,9 mld EUR oraz 
rocznego finansowania kosztów 
operacyjnych wynoszących około 800 mln 
EUR począwszy od 2014 r.;

Or. cs

Poprawka 39
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji o przejrzystą 
współpracę z Radą i Parlamentem 
Europejskim nad osiągnięciem 
porozumienia w sprawie poziomu 
niezbędnego dodatkowego finansowania, 
z uwzględnieniem ewentualnego 
obniżenia kosztów poprzez zmianę 
zakresu, np. wykluczając usługę w 
zakresie bezpieczeństwa życia;

Or. en

Poprawka 40
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Punkt 8 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że w przyszłości należy 
zapewnić wystarczające środki finansowe 
dla badań i rozwoju w zakresie GNSS i 
innych środków w celu ułatwienia 
rozwijania produktów i usług opartych na 
GNSS; podkreśla, że obecne unijne środki 
finansowe na te działania ograniczają się 
zaledwie do kwoty 15 mln EUR rocznie;

8. jest zdania, że w przyszłości należy 
zapewnić wystarczające środki finansowe 
dla badań i rozwoju w zakresie GNSS i 
innych środków w celu ułatwienia 
rozwijania produktów i usług opartych na 
GNSS; podkreśla, że obecne unijne środki 
finansowe na te działania ograniczają się 
zaledwie do kwoty 15 mln EUR rocznie;
ostrzega przed negatywnymi skutkami dla 
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innych projektów badawczo-rozwojowych 
w sytuacji, gdy dodatkowe środki dla 
Galileo będą pochodzić z programu 
ramowego;

Or. en

Poprawka 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Projekt rezolucji
Punkt 8 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że w przyszłości należy 
zapewnić wystarczające środki finansowe 
dla badań i rozwoju w zakresie GNSS i 
innych środków w celu ułatwienia 
rozwijania produktów i usług opartych na 
GNSS; podkreśla, że obecne unijne środki 
finansowe na te działania ograniczają się 
zaledwie do kwoty 15 mln EUR rocznie;

8. jest zdania, że w przyszłości należy 
zapewnić większe środki finansowe w 8. 
programie ramowym dla badań i rozwoju 
w zakresie GNSS i innych środków w celu 
ułatwienia rozwijania produktów i usług 
opartych na GNSS; podkreśla, że obecne 
unijne środki finansowe na te działania 
ograniczają się zaledwie do kwoty 15 mln 
EUR rocznie;

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. domaga się, by w ramach procedury 
budżetowej i przyszłych wieloletnich ram 
finansowych Komisja zapewniła 
odpowiedni poziom finansowania badań 
naukowych i rozwoju GNSS, a także 
całkowitego wdrożenia systemu Galileo;

Or. ro
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Poprawka 43
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości utworzenia „funduszu 
rezerwowego na rzecz Galileo”, który 
mógłby być wykorzystany w przypadku 
nieprzewidzianych kosztów, aby uniknąć 
dalszych opóźnień w realizacji projektu;

Or. en

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla konieczność zwiększenia 
środków finansowych przeznaczonych na 
rozwijanie zastosowań i usług GNSS, co 
pozwoliłoby na maksymalne 
wykorzystanie potencjału programu 
Galileo;

Or. ro

Poprawka 45

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 9 preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

9. uważa, że należy bardziej przejrzyście 
informować decydentów i szeroko 
rozumianą opinię publiczną o 
potencjalnych korzyściach, jakie GNSS 
może mieć dla gospodarki i społeczeństwa 
UE, a także o jego kosztach i możliwych 
zastosowaniach; wyraża uznanie dla 
realizacji konkretnych inicjatyw, jak 
adresowany do dzieci konkurs Galileo i 
nagroda innowacji GNSS; nalega, aby 
Komisja i Agencja Europejskiego GNSS 
poczyniły intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

Or. en

Poprawka 46
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt 9 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS, wspierając korzystanie z usług 
opartych na GNSS, a także rozpoznając i 
konsolidując popyt na te usługi w 
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Europie;

Or. en

Poprawka 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Punkt 9 preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak doroczny konkurs pomysłów 
Galileo Masters z ponad 350 zgłoszeniami 
z 44 państw w 2010 r., adresowany do 
dzieci konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

Or. de

Poprawka 48
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 9 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 

9. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
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korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS; nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS poczyniły 
intensywniejsze wysiłki na rzecz 
zwiększania świadomości potencjalnych 
użytkowników i inwestorów na temat 
GNSS;

korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, jak adresowany do dzieci 
konkurs Galileo i nagroda innowacji 
GNSS;

Or. cs

Poprawka 49
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit pierwszy a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

nalega, aby Komisja i Agencja 
Europejskiego GNSS wzmogły wysiłki na 
rzecz podnoszenia świadomości 
potencjalnych użytkowników i inwestorów 
na temat GNSS; w związku z tym 
podkreśla, że program Galileo realizuje 
cele europejskiego interesu publicznego, a 
zatem uzasadnione jest finansowanie go 
ze środków publicznych;

Or. cs

Poprawka 50
Jan Březina

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i Organ Nadzoru 
Europejskiego Globalnego Systemu 
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Nawigacji Satelitarnej do kierowania się 
do władz krajowych i MŚP związanych z 
przestrzenią kosmiczną – jako do 
potencjalnych użytkowników końcowych 
zastosowań GNSS – za pomocą 
odpowiednich procedur przetargowych, 
kampanii uświadamiających i 
mechanizmów transferu technologii, 
podkreślając zarazem znaczenie 
utrzymania równowagi między 
europejskimi regionami;

Or. en

Poprawka 51
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że Chiny wykazały brak 
zainteresowania rozwiązaniem obecnych 
problemów dotyczących spektrum 
radiowego; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie pełnej, przejrzystej i 
wczesnej analizy sposobu, w jaki Galileo 
mogłoby się rozwijać, gdyby kwestia 
kompatybilności pozostawała 
nierozstrzygnięta;

Or. en

Poprawka 52
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 12 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
nawigacji satelitarnej jako podstawowego 

12. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
nawigacji satelitarnej – technologii 
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elementu przy opracowywaniu wszystkich 
odnośnych wspólnotowych strategii 
politycznych;

infrastrukturalnej o kluczowym znaczeniu 
– jako podstawowego elementu przy 
opracowywaniu wszystkich odnośnych 
wspólnotowych strategii politycznych;

Or. cs

Poprawka 53

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 12 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca się do Komisji o uwzględnienie 
nawigacji satelitarnej jako podstawowego 
elementu przy opracowywaniu wszystkich
odnośnych wspólnotowych strategii 
politycznych;

12. zwraca się do Komisji o rozważenie 
sposobu, w jaki nawigacja satelitarna 
mogłaby skorzystać na opracowywaniu
innych odnośnych wspólnotowych strategii 
politycznych;

Or. en

Poprawka 54
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt 13 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na znaczenie 
długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia 
wniosków legislacyjnych w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;

13. zwraca uwagę na znaczenie 
długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia 
wniosków legislacyjnych w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;
podkreśla, że należy preferować 
finansowanie ze środków budżetowych, 
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przy czym jednak w stopniu 
wykraczającym poza wieloletnie ramy 
finansowe musi być zapewniona 
elastyczność konieczna do 
przeprowadzenia programu;

Or. de

Poprawka 55
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt 13 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na znaczenie 
długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia 
wniosków legislacyjnych w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;

13. zwraca uwagę na znaczenie 
długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia 
wniosków legislacyjnych w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;
uważa ponadto, że dla dobrego 
zarządzania programami zasadnicze 
znaczenie ma zapewnienie utrzymania 
specjalistycznego know-how i zdobytego 
doświadczenia;

Or. en

Poprawka 56

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 13 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na znaczenie 13. zwraca uwagę na znaczenie 
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długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia
wniosków legislacyjnych w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;

długotrwałej stabilności dla ograniczenia 
dodatkowych opóźnień, na kosztowne 
przeprojektowanie i destabilizację grona 
użytkowników; w związku z tym wzywa 
Komisję do szybkiego przedłożenia
wniosku ustawodawczego w sprawie 
przyszłego poziomu usług, finansowania 
programów GNSS i zarządzania nimi;

Or. en

Poprawka 57
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt 14 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że w ramach długoterminowej 
struktury zarządzania GNSS należy zająć 
się podziałem zadań i odpowiedzialności 
między Komisją, Organem Nadzoru 
Europejskiego GNSS i Europejską Agencją 
Kosmiczną (ESA), jak również innymi 
właściwymi kwestiami, takimi jak 
mechanizm podziału dochodów, system 
odpowiedzialności, polityka cenowa i 
możliwe zaangażowanie i wkład sektora 
prywatnego w programy GNSS;

14. uważa, że w ramach długoterminowej 
struktury zarządzania GNSS należy zająć
się podziałem zadań i odpowiedzialności 
między Komisją, Organem Nadzoru 
Europejskiego GNSS i Europejską Agencją 
Kosmiczną (ESA), jak również innymi 
właściwymi kwestiami, takimi jak 
mechanizm podziału dochodów, system 
odpowiedzialności, polityka cenowa i 
możliwe zaangażowanie i wkład sektora 
prywatnego w programy GNSS; zwraca się 
w tym kontekście do Komisji o dalsze 
niezwłoczne działania w zakresie 
rozważań dotyczących przyszłych 
systemów zarządzania operacjami 
programu (ponieważ podmiot operacyjny 
jest niezbędny dla zapewnienia 
odpowiedniej platformy między agencjami 
kosmicznymi, usługodawcami i 
użytkownikami końcowymi), aby wziąć 
odpowiedzialność za długoterminowe 
operacje i dostosowanie infrastruktury, 
zagwarantować nieprzerwany przesył 
danych i usług oraz zmaksymalizować 
możliwości rozwoju usług handlowych;

Or. en
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Poprawka 58

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt 14 preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że w ramach długoterminowej 
struktury zarządzania GNSS należy zająć 
się podziałem zadań i odpowiedzialności 
między Komisją, Organem Nadzoru 
Europejskiego GNSS i Europejską Agencją 
Kosmiczną (ESA), jak również innymi 
właściwymi kwestiami, takimi jak 
mechanizm podziału dochodów, system 
odpowiedzialności, polityka cenowa i 
możliwe zaangażowanie i wkład sektora 
prywatnego w programy GNSS;

14. uważa, że w ramach długoterminowej 
struktury zarządzania GNSS należy zająć 
się podziałem zadań i odpowiedzialności 
między Komisją, Organem Nadzoru 
Europejskiego GNSS i Europejską Agencją 
Kosmiczną (ESA), jak również innymi 
właściwymi kwestiami, takimi jak
odpowiedni podział kosztów, mechanizm 
podziału dochodów, system 
odpowiedzialności, polityka cenowa i 
możliwe zaangażowanie i wkład sektora 
prywatnego w programy GNSS;

Or. en

Poprawka 59
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie pełnej 
przejrzystości, solidnego finansowania, 
odpowiedzialności i odpowiedzialnego 
prowadzenia jakiejkolwiek 
długoterminowej struktury zarządzania i 
kierowania GNSS; zauważa w tym 
zakresie, że koordynacja między Radą i 
Parlamentem Europejskim wraz ze 
szczegółową aktualizacją powinna 
odbywać się regularnie;
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Or. en

Poprawka 60
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że w związku z tym, iż Galileo 
i EGNOS to europejskie programy 
należące do UE, należy w dalszym ciągu 
finansować je z budżetu UE (w tym 
poprzez ewentualne nowe mechanizmy 
zgodne ze specyfiką dużych programów 
infrastrukturalnych), z uwzględnieniem 
publicznego charakteru usług i faktu, że 
potencjalne bezpośrednie przychody nie 
pokryją kosztów;

Or. en

Poprawka 61

Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca się do Komisji o stworzenie 
odpowiednich mechanizmów mających 
dopilnować, by usługi oparte na GNSS 
były świadczone z poszanowaniem 
podstawowych praw obywateli, takich jak 
ochrona prywatności i danych;

Or. en


