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Amendamentul 1
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât UE depinde în prezent foarte 
mult de sistemul de poziţionare globală
(GPS) al SUA, de acesta depinzând 
activităţi în valoare de aproape 7% din 
PIB;

B. întrucât UE depinde în prezent de 
sistemul de poziţionare globală (GPS) al 
SUA, de acesta depinzând activităţi în 
valoare de aproape 7% din PIB;

Or. en

Amendamentul 2
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât programul GNSS european 
este în prezentat finanţat în totalitate din 
bugetul Uniunii (4,3 miliarde EUR) 
pentru etapele de definire, validare şi 
aplicare până în 2013 şi aparţine, prin 
urmare, în totalitate Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 3
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât Galileo va prezenta unele 
avantaje evidente în comparaţie cu GPS, 
precum o mai mare precizie, integritatea 

C. întrucât, conform aşteptărilor, Galileo 
va prezenta unele avantaje în comparaţie 
cu GPS, precum o mai mare precizie, 
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globală, autentificarea şi garantarea 
serviciului, şi va asigura, de asemenea, 
autonomia strategică a UE;

integritatea globală, autentificarea şi 
garantarea serviciului, şi va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a UE;

Or. en

Amendamentul 4
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât EGNOS este deja utilizat zilnic 
de către 80 000 de agricultori europeni şi
va fi în curând integrat în aviaţia civilă şi
transportul maritim;

E. întrucât EGNOS este deja utilizat zilnic 
de 80 000 de agricultori europeni şi de
curând s-a primit autorizaţia pentru 
utilizarea sa în aviaţia civilă, iar 
autorizaţia pentru transportul maritim
urmează a fi acordată, conform 
estimărilor, în viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 5
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât Galileo şi-a propus să devină 
GNSS-ul cel mai avansat tehnologic din 
punct de vedere tehnologic şi mai modern 
din lume, capabil să stabilească standardul 
global pentru viitor, ceea ce presupune o 
concentraţie mare de ştiinţă, tehnologii 
avansate şi resurse umane calificate, 
contribuind la inovaţie şi la 
competitivitatea industriei UE;

F. întrucât Galileo îşi propusese iniţial să 
devină GNSS-ul cel mai avansat din punct 
de vedere tehnologic şi mai modern din 
lume, capabil să stabilească standardul 
global pentru viitor, ceea ce presupune o 
concentraţie mare de ştiinţă, tehnologii 
avansate şi resurse umane calificate, 
contribuind la inovaţie şi la 
competitivitatea industriei UE, dar, din 
cauza întârzierilor legate de program, şi-a 
pierdut multe din avantajele tehnice;
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Or. en

Amendamentul 6
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât aceste întârzieri şi creşterea 
enormă a costurilor au dus la o scădere a 
încrederii investitorilor;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât EGNOS şi Galileo vor produce
beneficii indirecte în valoare de 
60 de miliarde EUR pentru economia şi 
societatea UE, precum creşterea 
transportului rutier şi aerian, reducerea 
poluării aerului şi a consumului de 
pesticide, locuri de muncă noi şi siguranţă 
publică, ilustrând o utilizare optimă a 
fondurilor în comparaţie cu alte investiţii 
similare;

G. întrucât, conform estimărilor, EGNOS 
şi Galileo ar putea să producă beneficii 
indirecte în valoare de 60 de miliarde EUR 
pentru economia şi societatea UE, precum 
creşterea transportului rutier şi aerian, 
reducerea poluării aerului şi a consumului 
de pesticide, locuri de muncă noi şi 
siguranţă publică;

Or. en

Amendamentul 8
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât, în contextul construirii a patru 
sisteme de navigaţie prin satelit globale şi 
două regionale de către diferiţi actori 
internaţionali, viteza este un element 
esenţial pentru ca Galileo să fie 
recunoscut ca al doilea GNSS în ordinea
preferinţelor;

H. întrucât, în contextul construirii a patru 
sisteme de navigaţie prin satelit globale şi 
două regionale de către diferiţi actori 
internaţionali, viteza este un element 
esenţial pentru Galileo pentru ca acest 
sistem european să devină, cât se poate de 
repede, celălalt sistem GNSS de referinţă 
important în topul preferinţelor;

Or. cs

Amendamentul 9
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât, în contextul construirii a patru 
sisteme de navigaţie prin satelit globale şi 
două regionale de către diferiţi actori 
internaţionali, viteza este un element 
esenţial pentru ca Galileo să fie recunoscut 
ca al doilea GNSS în ordinea preferinţelor;

H. întrucât, în contextul construirii a patru 
sisteme de navigaţie prin satelit globale şi 
două regionale de către diferiţi actori 
internaţionali, viteza de furnizare a 
serviciilor este un element esenţial pentru 
ca Galileo să fie recunoscut ca al doilea 
GNSS în ordinea preferinţelor;

Or. de

Amendamentul 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât fondurile insuficiente pentru 
programele GNSS au dus în 2007 la o 
revizuire a cadrului financiar multianual 
actual, prin care s-a majorat plafonul 
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pentru rubrica 1a cu 2,4 miliarde EUR 
pentru perioada 2007-2013, iar în 2010 
Comisia a propus o altă revizuire a 
cadrului financiar multianual în vederea 
majorării plafonului pentru rubrica 1a ca 
urmare a unei lipse de fonduri pentru 
proiectul ITER; subliniază că astfel de 
soluţii ad-hoc de urgenţă ar putea pune în 
pericol succesul şi valoarea adăugată a 
unor proiecte strategice, de anvergură ale 
UE şi ar putea submina elanul politic 
legat de acestea şi că, în schimb, trebuie 
elaborate, prin urmare, soluţii solide, 
globale şi pe termen lung privind 
finanţarea acestora;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât costurile ridicate ale programului 
permit ca din bugetul curent să se finanţeze 
numai punerea în aplicare a Capacităţii de 
operare iniţială (IOC), care include 18 
sateliţi,

I. întrucât costurile ridicate ale 
programului, apărute, printre altele, din 
cauza unor estimări ale costurilor şi a 
unor strategii de management al 
costurilor incorecte, permit ca din bugetul 
curent să se finanţeze numai punerea în 
aplicare a Capacităţii de operare iniţială
(IOC), care include 18 sateliţi,

Or. en

Amendamentul 12
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât Comisia trebuie să prezinte o 
evaluare clară a tuturor variantelor 
tehnice posibile şi a costurilor şi 
beneficiilor implicate înainte de a se lua o 
decizie cu privire la alte angajamente 
financiare ce urmează a fi finanţate din 
bugetul UE în cadrul următorului cadru 
financiar multianual,

Or. en

Amendamentul 13
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât, conform aşteptărilor, o 
perturbare periodică a ionosferei 
Pământului, cauzată de explozii solare, va 
afecta în anii următori semnalele radio 
transmise prin GNSS, inclusiv prin 
Galileo;

Or. en

Amendamentul 14
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât în cea de-a şaptea rezoluţie a 
Consiliului Spaţiu Cosmic toţi actorii 
instituţionali europeni erau invitaţi să 
considere absolut prioritară utilizarea 
lansatoarelor dezvoltate în Europa,
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Or. en

Amendamentul 15
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. invită Comisia să includă în evaluarea 
de impact prevăzută, realizată în cadrul 
următoarei propuneri legislative, 
informaţii clare şi detaliate privind:
- specificaţiile tehnice (acurateţe, 
acoperire geografică, integritate etc.) ale 
serviciilor (serviciile deschise, serviciul 
„siguranţa vieţii”, serviciile comerciale, 
serviciile publice reglementate) pe care ar 
putea să le ofere diferitele configuraţii de 
sateliţi ale programului Galileo (inclusiv 
IOC şi FOC utilizate în combinaţie cu alte 
sisteme GNSS sau individual);
- rolul serviciilor EGNOS în ceea ce 
priveşte diferitele configuraţii posibile ale 
programului Galileo şi necesitatea, sau 
lipsa acesteia, ca EGNOS să rămână 
într-o constelaţie FOC;
- costurile legate de posibilele configuraţii 
ale programelor Galileo şi EGNOS cu 
privire la investiţiile în infrastructură, dar 
şi costurile de gestionare şi costurile 
neprevăzute (inclusiv IOC, FOC sau altă 
variantă posibilă, inclusiv varianta zero);

Or. en

Amendamentul 16
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 



PE460.827v01-00 10/33 AM\860257RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. cu scopul de a spori transparenţa, solicită 
Comisiei actualizarea Cadrului strategic al 
GNSS (C(2008)8378) în lumina situaţiei 
actuale, inclusiv a acţiunilor principale, a 
bugetului estimat şi a calendarului 
necesar pentru atingerea obiectivelor;

3. cu scopul de a spori transparenţa, solicită 
Comisiei să propună o actualizare a
Cadrului strategic al GNSS (C(2008)8378)
ulterior realizării evaluării complete a 
impactului;

Or. en

Amendamentul 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. pentru a se evita mai multe cheltuieli în 
viitor, solicită Comisiei să pună în practică 
politici de limitare a costurilor şi de 
reducere a riscurilor, inclusiv a celor 
necesare pentru a ţine sub control costurile 
de lansare, şi sugerează Comisiei să 
recurgă la experţi independenţi pentru
evaluarea şi îmbunătăţirea progresului şi
gestionării programului;

4. pentru a se evita depăşiri de costuri în 
viitor, solicită Comisiei să pună în practică 
politici stricte de limitare a costurilor şi de 
reducere a riscurilor, inclusiv a celor
necesare pentru a ţine sub control costurile 
de lansare; sugerează Comisiei să 
analizeze rezultatele înregistrate până în 
prezent şi, în acest scop, să recurgă la 
experţi independenţi, inclusiv la 
reprezentanţi ai acestui sector, pentru a 
creşte în mod semnificativ eficienţa
gestionării proiectelor;

Or. de

Amendamentul 18
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. pentru a se evita mai multe cheltuieli în 4. pentru a se evita depăşiri de costuri în 
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viitor, solicită Comisiei să pună în practică 
politici de limitare a costurilor şi de 
reducere a riscurilor, inclusiv a celor 
necesare pentru a ţine sub control costurile 
de lansare, şi sugerează Comisiei să 
recurgă la experţi independenţi pentru 
evaluarea şi îmbunătăţirea progresului şi 
gestionării programului;

viitor, solicită Comisiei să pună în practică 
politici stricte de limitare a costurilor şi de
reducere a riscurilor, inclusiv a celor 
necesare pentru a ţine sub control costurile 
de lansare, printr-o abordare bazată pe o 
sursă dublă de furnizare pentru pachetele 
de lucru esenţiale din cadrul programului 
Galileo, în special pentru a ţine sub 
control costurile de lansare; sugerează 
Comisiei să recurgă la experţi independenţi 
pentru evaluarea şi îmbunătăţirea 
progresului şi gestionării programului;

Or. en

Amendamentul 19
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. pentru a se evita mai multe cheltuieli în 
viitor, solicită Comisiei să pună în practică 
politici de limitare a costurilor şi de 
reducere a riscurilor, inclusiv a celor 
necesare pentru a ţine sub control costurile 
de lansare, şi sugerează Comisiei să 
recurgă la experţi independenţi pentru 
evaluarea şi îmbunătăţirea progresului şi 
gestionării programului;

4. pentru a se exclude depăşiri de costuri
în viitor, solicită Comisiei să pună în 
practică politici stricte de limitare a 
costurilor şi de reducere a riscurilor, 
inclusiv a celor necesare pentru a ţine sub 
control costurile de lansare a sateliţilor;
sugerează Comisiei să ia în calcul 
posibilitatea de a recurge la experţi 
independenţi pentru evaluarea şi 
îmbunătăţirea progresului şi gestionării 
programului;

Or. cs

Amendamentul 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. invită Comisia să pună în aplicare 
măsurile recomandate de reducere a 
riscurilor, precum dubla achiziţionare în 
cazul tuturor pachetelor de lucru 
esenţiale, pentru a putea respecta 
calendarul ambiţios; susţine, mai ales în 
ceea ce priveşte lansatoarele, rezoluţia 
Consiliului în care toţi actorii europeni 
erau invitaţi să considere absolut 
prioritară utilizarea lansatoarelor 
dezvoltate în Europa; invită Comisia să 
prefere un proces de selecţie bazat pe o 
„sursă dublă”;

Or. de

Amendamentul 21
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. susţine rezoluţia Consiliului (adoptată 
de Consiliul Competitivitate la 25 
noiembrie 2010) în care toţi actorii 
instituţionali europeni erau invitaţi să 
considere absolut prioritară utilizarea 
lansatoarelor dezvoltate în Europa; invită, 
prin urmare, Comisia să prefere un 
proces de selecţie bazat pe o „sursă 
dublă”;

Or. en

Amendamentul 22
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. invită Comisia să realizeze o evaluare 
a utilizării dialogului competitiv în ceea 
ce priveşte achiziţionarea pachetelor de 
lucru, având în vedere nivelul concurenţei 
efective de pe pieţele relevante şi 
posibilitatea existenţei unei surse duble de 
furnizare;

Or. en

Amendamentul 23
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 
servicii iniţiale pe baza a 18 sateliţi, ar 
trebui finalizată până în 2014 pentru a 
asigura că Galileo va deveni a doua 
constelaţie GNSS de referinţă pentru 
producătorii de cipuri; în această privinţă, 
îndeamnă Comisia să lanseze cât mai 
curând posibil cei patru sateliţi de validare 
pe orbită, pentru a stabili o foaie de parcurs 
clară pentru lansarea celorlalţi 14 sateliţi şi 
pentru a închide pachetele de lucru finale;

5. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 
servicii iniţiale pe baza a 18 sateliţi, ar 
trebui finalizată până în 2014 cel târziu
pentru a asigura faptul că Galileo va deveni
într-adevăr a doua constelaţie GNSS de 
referinţă pentru producătorii de receptoare; 
în această privinţă, îndeamnă Comisia să 
lanseze cât mai curând posibil cei patru 
sateliţi de validare pe orbită, pentru a 
stabili o foaie de parcurs clară pentru 
lansarea celorlalţi 14 sateliţi şi pentru a 
închide pachetele de lucru finale;

Or. cs

Amendamentul 24
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 
servicii iniţiale pe baza a 18 sateliţi, ar 
trebui finalizată până în 2014 pentru a 
asigura că Galileo va deveni a doua 
constelaţie GNSS de referinţă pentru 
producătorii de cipuri; în această privinţă, 
îndeamnă Comisia să lanseze cât mai 
curând posibil cei patru sateliţi de validare 
pe orbită, pentru a stabili o foaie de parcurs 
clară pentru lansarea celorlalţi 14 sateliţi şi 
pentru a închide pachetele de lucru finale;

5. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 
servicii iniţiale pe baza a 18 sateliţi, ar 
trebui finalizată până în 2014 cel târziu în 
speranţa că Galileo ar putea deveni a doua 
constelaţie GNSS de referinţă pentru 
producătorii de cipuri; în această privinţă, 
îndeamnă Comisia să lanseze cât mai 
curând posibil cei patru sateliţi de validare 
pe orbită, pentru a stabili o foaie de parcurs 
clară pentru lansarea celorlalţi 14 sateliţi şi 
pentru a închide pachetele de lucru finale;

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. are convingerea că scopul capacităţii 
operaţionale depline (FOC), bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi un număr 
adecvat de sateliţi de rezervă şi pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerinţă 
prealabilă pentru ca Galileo să atingă 
valoarea adăugată în ceea ce priveşte 
autentificarea, înalta precizie şi un 
serviciu neîntrerupt şi, prin urmare, pentru
a culege roadele economice şi sociale; 
consideră că sprijinul clar şi lipsit de 
ambiguitate al tuturor instituţiilor europene 
pentru crearea FOC este necesar pentru a 
convinge utilizatorii şi investitorii că UE 
şi-a asumat un angajament pe termen 
lung;

6. înţelege că prin capacitatea 
operaţională deplină, bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi un număr 
adecvat de sateliţi de rezervă şi pe o 
infrastructură adecvată la sol, s-ar putea 
furniza o autentificare mai bună, o înaltă
precizie şi un serviciu neîntrerupt în 
special pentru serviciile sale publice 
reglementate şi pentru serviciile sale 
comerciale; consideră că sprijinul clar şi 
lipsit de ambiguitate al tuturor instituţiilor 
europene pentru crearea FOC implică o 
înţelegere deplină a costurilor şi a 
beneficiilor creării sale, precum şi găsirea 
unei structuri de finanţare adecvate;

Or. en



AM\860257RO.doc 15/33 PE460.827v01-00

RO

Amendamentul 26
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. are convingerea că scopul capacităţii 
operaţionale depline (FOC), bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi un număr 
adecvat de sateliţi de rezervă şi pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerinţă 
prealabilă pentru ca Galileo să atingă 
valoarea adăugată în ceea ce priveşte 
autentificarea, înalta precizie şi un serviciu 
neîntrerupt şi, prin urmare, pentru a culege 
roadele economice şi sociale; consideră că 
sprijinul clar şi lipsit de ambiguitate al 
tuturor instituţiilor europene pentru crearea 
FOC este necesar pentru a convinge 
utilizatorii şi investitorii că UE şi-a asumat 
un angajament pe termen lung;

6. are convingerea că scopul capacităţii 
operaţionale depline (FOC), bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi un număr 
adecvat de sateliţi de rezervă şi pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerinţă 
prealabilă pentru ca Galileo să atingă 
valoarea adăugată în ceea ce priveşte 
autentificarea, înalta precizie şi un serviciu 
neîntrerupt şi, prin urmare, pentru a culege 
roadele economice şi sociale; consideră că 
sprijinul clar şi lipsit de ambiguitate al 
tuturor instituţiilor europene pentru crearea 
FOC este necesar pentru a convinge 
utilizatorii şi investitorii că UE şi-a asumat 
un angajament pe termen lung; invită 
Comisia să transmită în acest scop un 
semnal pozitiv către piaţă;

Or. cs

Amendamentul 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. are convingerea că scopul capacităţii 
operaţionale depline (FOC), bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi un număr 
adecvat de sateliţi de rezervă şi pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerinţă 
prealabilă pentru ca Galileo să atingă 
valoarea adăugată în ceea ce priveşte 
autentificarea, înalta precizie şi un serviciu 
neîntrerupt şi, prin urmare, pentru a culege 
roadele economice şi sociale; consideră că 

6. are convingerea că scopul capacităţii 
operaţionale depline (FOC), bazată pe o 
constelaţie de 27 de sateliţi şi 3 sateliţi de 
rezervă şi pe o infrastructură adecvată la 
sol, este o cerinţă prealabilă pentru ca 
Galileo să atingă valoarea adăugată în ceea 
ce priveşte autentificarea, înalta precizie şi 
un serviciu neîntrerupt şi, prin urmare, 
pentru a culege roadele economice şi 
sociale; consideră că sprijinul clar şi lipsit 
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sprijinul clar şi lipsit de ambiguitate al 
tuturor instituţiilor europene pentru crearea 
FOC este necesar pentru a convinge 
utilizatorii şi investitorii că UE şi-a asumat 
un angajament pe termen lung;

de ambiguitate al tuturor instituţiilor 
europene pentru crearea FOC este necesar 
pentru a convinge utilizatorii şi investitorii 
că UE şi-a asumat un angajament pe 
termen lung;

Or. en

Amendamentul 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază că Galileo nu numai că 
este, de fapt, primul mare proiect de acest 
gen al UE, dar şi răspunde unei exigenţe 
de interes public la nivelul UE, ceea ce 
justifică folosirea finanţării publice;
subliniază, prin urmare, că, pe viitor, în 
cazul unor proiecte de anvergură precum 
acesta, ar trebui să fie acoperită din 
bugetul UE o sumă anuală prestabilită, 
iar statele membre ar trebui să finanţeze
în principal costurile adiţionale, punând 
la dispoziţia bugetului UE fonduri 
suplimentare, identificând, între timp, 
domeniile din bugetul UE în care sumele 
alocate nu au fost cheltuite, ceea ce ar 
putea contribui la finanţarea nevoilor 
suplimentare ale unor proiecte de 
anvergură de acest tip;

Or. en

Amendamentul 29
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că pentru finanţarea 
infrastructurii rămase şi a costurilor de 
funcţionare ale programului Galileo ar 
trebui analizate toate sursele de finanţare 
posibile, inclusiv contribuţia statelor 
membre, în special a ministerelor apărării 
din statele membre, deoarece acestea sunt 
principalii beneficiari ai serviciului public 
reglementat, şi a sectorului industrial ca 
principali utilizatori ai serviciilor 
capacităţii operaţionale depline (FOC);

Or. en

Amendamentul 30
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază că dezvoltarea aplicațiilor 
și serviciilor GNSS este esențială pentru a 
asigura faptul că investiția în 
infrastructură pe care o reprezintă Galileo 
este pe deplin exploatată și că sistemul 
Galileo este dezvoltat la capacitate 
maximă;

Or. ro

Amendamentul 31
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 



PE460.827v01-00 18/33 AM\860257RO.doc

RO

faptul că un sistem bazat doar pe 18 
sateliţi s-ar putea să nu fie pe deplin 
funcţional în cazul unei perturbări a 
ionosferei Pământului cauzate de 
exploziile solare;

Or. en

Amendamentul 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. subliniază că cifrele estimate incluse 
în evaluarea intermediară pentru 
perioada de după 2013 sunt în continuare 
pur orientative; prin urmare, sugerează să 
se stabilească o sumă fixă anuală de 1,1 
miliarde EUR care să fie dedicată 
programului Galileo în fiecare an din 
cadrul următorului cadru financiar 
multianual pentru a creşte gradul de 
responsabilitate, de predictibilitate şi de 
transparenţă al acestui proiect;

Or. en

Amendamentul 33
Sajjad Karim

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după 
sine mai multe întârzieri, a condus la 
costuri suplimentare şi, probabil, a 

7. ia act de faptul că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual şi că, conform 
estimărilor Comisiei, acest fapt va atrage
după sine mai multe întârzieri, va conduce
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însemnat ratarea unei ocazii; din această 
perspectivă, consideră că FOC ar trebui 
creat până în 2018, ceea ce ar presupune 
o finanţare suplimentară de 1,9 miliarde 
EUR şi o finanţare anuală pentru
acoperirea costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

la costuri suplimentare şi, probabil, va 
însemna ratarea unei ocazii; solicită 
Comisiei să analizeze ce economii în 
vederea eficienţei financiare s-ar putea 
face din finanţarea suplimentară estimată
de 1,9 miliarde EUR şi din finanţarea 
anuală pentru costurile de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

Or. en

Amendamentul 34
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă,
consideră că FOC ar trebui creat până în
2018, ceea ce ar presupune o finanţare 
suplimentară de 1,9 miliarde EUR şi o 
finanţare anuală pentru acoperirea 
costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă,
invită Comisia să prezinte fără întârziere 
o propunere privind alocarea de resurse 
financiare suplimentare şi subliniază că 
FOC ar trebui creată până în 2016 cel 
târziu, ceea ce ar presupune o finanţare 
suplimentară de 1,5 miliarde EUR înainte 
de sfârşitul cadrului financiar multianual 
actual şi o finanţare anuală pentru 
acoperirea costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

Or. de

Amendamentul 35
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după 
sine mai multe întârzieri, a condus la 
costuri suplimentare şi, probabil, a 
însemnat ratarea unei ocazii; din această 
perspectivă, consideră că FOC ar trebui 
creat până în 2018, ceea ce ar presupune
o finanţare suplimentară de 1,9 miliarde 
EUR şi o finanţare anuală pentru 
acoperirea costurilor de funcţionare de
800 de milioane EUR începând cu 2014;

7. înţelege că nu s-a propus suplimentarea 
fondurilor pentru acest program prin 
reajustarea cadrului financiar multianual 
actual, ceea ce va presupune, conform 
estimărilor, o finanţare suplimentară de 1,9 
miliarde EUR şi o finanţare anuală pentru 
acoperirea costurilor de funcţionare de 800 
de milioane EUR începând cu 2014, lucru 
realizabil până în 2018 dacă se stabilesc 
structuri de finanţare adecvate;

Or. en

Amendamentul 36
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creat până în 
2018, ceea ce ar presupune o finanţare 
suplimentară de 1,9 miliarde EUR şi o 
finanţare anuală pentru acoperirea 
costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creată până în 
2018 cel târziu, ceea ce ar presupune o 
finanţare suplimentară de 1,9 miliarde 
EUR şi o finanţare anuală pentru 
acoperirea costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;
subliniază că succesul programelor UE 
Galileo şi EGNOS trebuie să fie în 
continuare asigurat de UE;

Or. fr
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Amendamentul 37
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creat până în 
2018, ceea ce ar presupune o finanţare 
suplimentară de 1,9 miliarde EUR şi o 
finanţare anuală pentru acoperirea 
costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creată până în 
2018 cel târziu, ceea ce ar presupune, 
conform Comisiei, o finanţare 
suplimentară de 1,9 miliarde EUR şi o 
finanţare anuală pentru acoperirea 
costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

Or. en

Amendamentul 38
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creat până în 
2018, ceea ce ar presupune o finanţare 
suplimentară de 1,9 miliarde EUR şi o 
finanţare anuală pentru acoperirea 

7. este dezamăgit că nu s-a propus 
suplimentarea fondurilor pentru acest 
program prin reajustarea cadrului financiar 
multianual actual, ceea ce a atras după sine 
mai multe întârzieri, a condus la costuri 
suplimentare şi, probabil, a însemnat 
ratarea unei ocazii; din această perspectivă, 
consideră că FOC ar trebui creată până în 
2018 cel târziu, ceea ce ar presupune, 
conform Comisiei, o finanţare 
suplimentară de cel puţin 1,9 miliarde 
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costurilor de funcţionare de 
800 de milioane EUR începând cu 2014;

EUR şi o finanţare anuală pentru 
acoperirea costurilor de funcţionare de
aproximativ 800 de milioane EUR 
începând cu 2014;

Or. cs

Amendamentul 39
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. invită Comisia să colaboreze în mod 
transparent cu Consiliul şi cu 
Parlamentul European pentru a ajunge la 
un acord cu privire la finanţarea 
suplimentară necesară, având în vedere 
posibile reduceri de costuri prin 
restrângerea domeniului de aplicare, de 
exemplu prin eliminarea serviciului 
„siguranța vieții”;

Or. en

Amendamentul 40
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. este de părere că, pe viitor, ar trebui 
oferită o finanţare suficientă pentru 
cercetare şi dezvoltare în domeniul GNSS, 
precum şi alte măsuri de facilitare a 
dezvoltării produselor şi serviciilor bazate 
pe GNSS; subliniază că finanţarea UE 
actuală a acestor activităţi este limitată la 
numai 15 milioane EUR pe an;

8. este de părere că, pe viitor, ar trebui 
oferită o finanţare suficientă pentru 
cercetare şi dezvoltare în domeniul GNSS, 
precum şi alte măsuri de facilitare a 
dezvoltării produselor şi serviciilor bazate 
pe GNSS; subliniază că finanţarea UE 
actuală a acestor activităţi este limitată la 
numai 15 milioane EUR pe an; atrage 
atenţia asupra faptului că prin eliminarea 
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finanţării suplimentare pentru programul 
Galileo din programul-cadru vor fi 
afectate şi alte programe din domeniul 
cercetării şi al dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. este de părere că, pe viitor, ar trebui 
oferită o finanţare suficientă pentru 
cercetare şi dezvoltare în domeniul GNSS, 
precum şi alte măsuri de facilitare a 
dezvoltării produselor şi serviciilor bazate 
pe GNSS; subliniază că finanţarea UE 
actuală a acestor activităţi este limitată la 
numai 15 milioane EUR pe an;

8. este de părere că, pe viitor, ar trebui 
oferită, în cadrul PC8, o finanţare sporită
pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul 
GNSS, precum şi alte măsuri de facilitare a 
dezvoltării produselor şi serviciilor bazate 
pe GNSS; subliniază că finanţarea UE 
actuală a acestor activităţi este limitată la 
numai 15 milioane EUR pe an;

Or. en

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. invită Comisia să asigure în contextul 
procedurii bugetare şi al viitorului cadru 
financiar multianual un nivel adecvat de 
finanţare pentru cercetarea şi dezvoltarea 
în materie de GNSS, precum şi pentru 
implementarea integrală a programului 
Galileo;

Or. ro
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Amendamentul 43
Jan Březina

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea înfiinţării unui „fond de 
rezervă pentru programul Galileo”, care 
ar putea fi utilizat în cazul în care apar 
costuri neprevăzute, pentru a evita alte 
întârzieri cu privire la implementarea 
acestui program;

Or. en

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 8b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. subliniază necesitatea creşterii 
finanţării în vederea dezvoltării 
aplicaţiilor şi serviciilor GNSS, care ar 
putea permite utilizarea la capacitate 
maximă a programului Galileo;

Or. ro

Amendamentul 45
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. nutreşte convingerea fermă că 9. consideră că posibilele beneficii aduse 
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finanţarea suplimentară a GNSS poate fi 
asigurată doar prin sensibilizarea 
considerabilă a factorilor de decizie şi a 
publicului larg cu privire la beneficiile
pentru economia şi societatea UE ale 
GNSS şi salută crearea unor iniţiative 
concrete precum concursul Galileo pentru 
copii şi premiul pentru inovaţie GNSS; 
îndeamnă Comisia şi Agenţia GNSS UE
(GSA) să depună mult mai multe eforturi 
pentru sensibilizarea potenţialilor 
utilizatori şi investitori cu privire la GNSS;

de GNSS pentru economia şi societatea UE, 
precum şi costurile şi posibilele sale 
aplicaţii ar trebui comunicate într-un mod 
mai transparent factorilor de decizie şi 
publicului larg şi salută crearea unor 
iniţiative concrete precum concursul 
Galileo pentru copii şi premiul pentru 
inovaţie GNSS; îndeamnă Comisia şi 
Agenţia GNSS UE (GSA) să depună mult 
mai multe eforturi pentru sensibilizarea 
potenţialilor utilizatori şi investitori cu 
privire la GNSS;

Or. en

Amendamentul 46
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. nutreşte convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile pentru economia şi 
societatea UE ale GNSS şi salută crearea 
unor iniţiative concrete precum concursul 
Galileo pentru copii şi premiul pentru 
inovaţie GNSS; îndeamnă Comisia şi 
Agenţia GNSS UE (GSA) să depună mult 
mai multe eforturi pentru sensibilizarea 
potenţialilor utilizatori şi investitori cu 
privire la GNSS;

9. are convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS
pentru economia şi societatea UE şi salută 
crearea unor iniţiative concrete precum 
concursul Galileo pentru copii şi premiul 
pentru inovaţie GNSS; îndeamnă Comisia 
şi Agenţia GNSS UE (GSA) să depună 
mult mai multe eforturi pentru 
sensibilizarea potenţialilor utilizatori şi 
investitori cu privire la GNSS, promovând 
utilizarea serviciilor bazate pe GNSS, 
precum şi identificând şi reunind cererile 
din Europa cu privire la aceste servicii;

Or. en
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Amendamentul 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. nutreşte convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile pentru economia şi 
societatea UE ale GNSS şi salută crearea 
unor iniţiative concrete precum concursul 
Galileo pentru copii şi premiul pentru 
inovaţie GNSS; îndeamnă Comisia şi 
Agenţia GNSS UE (GSA) să depună mult 
mai multe eforturi pentru sensibilizarea 
potenţialilor utilizatori şi investitori cu 
privire la GNSS;

9. are convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS pentru 
economia şi societatea UE şi salută crearea 
unor iniţiative concrete precum concursul 
anual de idei denumit „Galileo Masters”, 
la care au participat, în 2010, 350 de 
proiecte din 44 de ţări, concursul Galileo 
pentru copii şi premiul pentru inovaţie 
GNSS; îndeamnă Comisia şi Agenţia 
GNSS UE (GSA) să depună mult mai 
multe eforturi pentru sensibilizarea 
potenţialilor utilizatori şi investitori cu 
privire la GNSS;

Or. de

Amendamentul 48
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. nutreşte convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile pentru economia şi 
societatea UE ale GNSS şi salută crearea 
unor iniţiative concrete precum concursul 
Galileo pentru copii şi premiul pentru 
inovaţie GNSS; îndeamnă Comisia şi 
Agenţia GNSS UE (GSA) să depună mult 
mai multe eforturi pentru sensibilizarea 

9. are convingerea fermă că finanţarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie şi a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS pentru 
economia şi societatea UE şi salută crearea 
unor iniţiative concrete precum concursul 
Galileo pentru copii şi premiul pentru 
inovaţie GNSS;
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potenţialilor utilizatori şi investitori cu 
privire la GNSS;

Or. cs

Amendamentul 49
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 – paragraful 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

îndeamnă Comisia şi Agenţia GNSS UE 
(GSA) să depună mult mai multe eforturi 
pentru sensibilizarea potenţialilor 
utilizatori şi investitori cu privire la 
GNSS; în acest sens, subliniază că 
programul Galileo este un program de 
interes public la nivelul UE şi că are, prin 
urmare, în mod justificat, dreptul la 
finanţare din fonduri publice;

Or. cs

Amendamentul 50
Jan Březina

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. invită Comisia şi GSA să se adreseze 
autorităţilor locale şi regionale şi 
IMM-urilor care nu desfăşoară activităţi 
legate de spaţiul cosmic, ca potenţiali 
utilizatori finali ai aplicaţiilor GNSS, prin 
intermediul unor licitaţii, campanii de 
sensibilizare şi mecanisme adecvate de 
transfer de tehnologie, subliniind, 
totodată, importanţa menţinerii
echilibrului regional;
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Or. en

Amendamentul 51
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. observă că China a dat dovadă de 
lipsă de interes cu privire la soluţionarea 
problemelor actuale legate de spectrul de 
frecvenţe radio; invită Comisia să prezinte 
o analiză completă, transparentă şi 
realizată din timp cu privire la modul în 
care programul Galileo poate continua să 
progreseze în cazul în care problemele 
legate de compatibilitate nu sunt 
soluţionate;

Or. en

Amendamentul 52
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. solicită Comisiei să integreze navigaţia 
prin satelit ca element central pentru 
dezvoltarea tuturor celorlalte politici 
comunitare relevante;

12. solicită Comisiei să integreze navigaţia 
prin satelit, o tehnologie în materie de 
infrastructură de o importanţă esenţială,
ca un element central pentru dezvoltarea 
tuturor celorlalte politici comunitare 
relevante;

Or. cs
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Amendamentul 53
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. solicită Comisiei să integreze navigaţia 
prin satelit ca element central pentru 
dezvoltarea tuturor celorlalte politici 
comunitare relevante;

12. solicită Comisiei să analizeze modul în 
care navigaţia prin satelit ar putea să fie în 
beneficiul dezvoltării altor politici
comunitare relevante;

Or. en

Amendamentul 54
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte repede propuneri 
legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS;

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte repede propuneri 
legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS; subliniază că ar 
trebui să se acorde prioritate finanţării 
din fonduri publice, dar că, în acelaşi 
timp, trebuie asigurată flexibilitatea 
necesară implementării programului şi 
dincolo de cadrul financiar multianual;

Or. de
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Amendamentul 55
Vladimír Remek

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte repede propuneri 
legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS;

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte repede propuneri 
legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS; de asemenea, 
consideră că pentru buna gestionare a 
programelor este esenţial să se asigure 
păstrarea cunoştinţelor de specialitate 
relevante şi a experienţei acumulate;

Or. en

Amendamentul 56
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte repede propuneri 
legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS;

13. subliniază că stabilitatea pe termen 
lung este importantă pentru reducerea la 
minim a altor întârzieri, a reproiectării 
costisitoare şi a destabilizării bazei de 
utilizatori; în această privinţă, solicită 
Comisiei să prezinte o propunere 
legislativă privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanţării şi guvernanţei în 
cazul programelor GNSS;

Or. en
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Amendamentul 57
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că guvernanţa pe termen lung 
şi structura de gestionare a GNSS ar trebui 
să abordeze distribuirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor între Comisie, GSA şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ASE), precum 
şi alte chestiuni relevante precum 
mecanismul de repartizare a veniturilor, 
regimul răspunderii, politica preţurilor şi 
posibila implicare şi contribuţie a 
sectorului privat la programele GNSS;

14. consideră că guvernanţa pe termen lung 
şi structura de gestionare a GNSS ar trebui 
să abordeze distribuirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor între Comisie, GSA şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ASE), precum 
şi alte chestiuni relevante precum 
mecanismul de repartizare a veniturilor, 
regimul răspunderii, politica preţurilor şi 
posibila implicare şi contribuţie a 
sectorului privat la programele GNSS; în 
acest context, invită Comisia să continue 
fără întârziere procesul de reflecţie 
privind viitoarele sisteme de guvernanţă 
pentru operaţiunile programelor 
(deoarece o unitate operaţională este 
indispensabilă pentru asigurarea 
interfeţei adecvate între agenţiile spaţiale, 
furnizorii de servicii şi utilizatorii finali), 
să îşi asume responsabilitatea pentru 
operaţiunile pe termen-lung şi pentru 
adaptarea infrastructurii, să se asigure că 
utilizatorii beneficiază în mod permanent 
de date şi de servicii şi să maximizeze 
posibilităţile de dezvoltare a serviciilor 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 58
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că guvernanţa pe termen lung 
şi structura de gestionare a GNSS ar trebui 

14. consideră că guvernanţa pe termen lung 
şi structura de gestionare a GNSS ar trebui 
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să abordeze distribuirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor între Comisie, GSA şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ASE), precum 
şi alte chestiuni relevante precum 
mecanismul de repartizare a veniturilor, 
regimul răspunderii, politica preţurilor şi 
posibila implicare şi contribuţie a 
sectorului privat la programele GNSS;

să abordeze distribuirea sarcinilor şi 
responsabilităţilor între Comisie, GSA şi 
Agenţia Spaţială Europeană (ASE), precum 
şi alte chestiuni relevante precum
repartizarea adecvată a costurilor,
mecanismul de repartizare a veniturilor, 
regimul răspunderii, politica preţurilor şi 
posibila implicare şi contribuţie a 
sectorului privat la programele GNSS;

Or. en

Amendamentul 59
Fiona Hall

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază că este important ca orice 
structură de guvernanţă şi de gestionare 
pe termen lung a GNSS să fie complet 
transparentă, solidă şi responsabilă din 
punct de vedere financiar şi gestionată în 
modul cel mai responsabil; observă, în 
acest sens, că coordonarea cu Consiliul şi 
cu Parlamentul European, inclusiv 
actualizări detaliate, ar trebui să aibă loc 
în mod regulat;

Or. en

Amendamentul 60
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că Galileo şi EGNOS, 
deoarece sunt programe europene ale UE, 
ar trebui să fie finanţate în continuare din 
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bugetul UE (inclusiv prin mecanisme noi 
posibile care să fie compatibile cu 
caracterul specific ale programelor de 
infrastructură de anvergură), având în 
vedere caracterul public al serviciilor, 
precum şi faptul că posibilele venituri 
directe nu vor compensa costurile;

Or. en

Amendamentul 61
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. invită Comisia să creeze mecanisme 
adecvate pentru a se asigura că serviciile 
şi aplicaţiile private şi publice 
reglementate bazate pe GNSS respectă 
drepturile fundamentale ale cetăţenilor 
precum protecţia vieţii private şi a datelor;

Or. en


