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Predlog spremembe 1

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU trenutno močno odvisna od 
ameriškega globalnega sistema za 
določanje položaja (GPS), saj na njem 
temeljijo dejavnosti v vrednosti okoli 7 % 
BDP;

B. ker je EU trenutno odvisna od 
ameriškega globalnega sistema za 
določanje položaja (GPS), saj na njem 
temeljijo dejavnosti v vrednosti okoli 7 % 
BDP;

Or. en

Predlog spremembe 2
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se evropski program GNSS sedaj v 
celoti financira iz proračuna Unije (4,3 
milijarde EUR), in sicer faza opredelitve, 
faza potrditve in uvajalna faza do leta 
2013, ter je posledično v celoti last 
Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 3

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker bo Galileo prinesel jasne prednosti v 
primerjavi z GPS-om, in sicer večjo 
natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost,

C. ker bi naj Galileo po pričakovanjih
prinesel jasne prednosti v primerjavi z 
GPS-om, in sicer večjo natančnost, 
globalno celovitost, avtentikacijo in 
jamstvo storitve, z njim pa bo Unija dobila 
tudi strateško avtonomnost,

Or. en

Predlog spremembe 4
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker EGNOS vsakodnevno uporablja že 
80.000 evropskih kmetov in bo kmalu 
vključen v civilno letalstvo ter pomorski
promet,

E. ker EGNOS vsakodnevno uporablja že 
80.000 evropskih kmetov in je bil nedavno 
potrjen za civilno letalstvo, potrditev za
pomorski promet pa naj bi po 
pričakovanjih sledila v bližnji prihodnosti,

Or. en

Predlog spremembe 5
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker naj bi Galileo postal tehnološko 
najbolj napreden in najsodobnejši globalni 
satelitski navigacijski sistem na svetu, ki bi 
določal svetovni standard za prihodnost, 
združeval visoko stopnjo znanosti, 
naprednih tehnologij in izkušenih kadrov 
ter prispeval k inovacijam in 
konkurenčnosti industrije EU,

F. ker naj bi Galileo po prvotnih načrtih 
postal tehnološko najbolj napreden in 
najsodobnejši globalni satelitski 
navigacijski sistem na svetu, ki bi določal 
svetovni standard za prihodnost, združeval 
visoko stopnjo znanosti, naprednih 
tehnologij in izkušenih kadrov ter prispeval
k inovacijam in konkurenčnosti industrije 
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EU, vendar pa je zaradi zamud pri 
izvajanju programa izgubil znaten del 
svoje tehnične prednosti,

Or. en

Predlog spremembe 6
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je zaradi teh zamud in zaradi 
ogromnega povečanja stroškov prišlo do 
izgube zaupanja vlagateljev,

Or. en

Predlog spremembe 7

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker bosta EGNOS in Galileo ustvarila 
60 milijard EUR neposrednih koristi za 
gospodarstvo in družbo EU, in sicer v 
obliki večje varnosti v cestnem in 
letalskem prometu, manjšega onesnaženja 
zraka in porabe pesticidov, novih delovnih 
mest in javne varnosti ter bosta v 
primerjavi z drugimi primerljivimi 
naložbami prinesla zelo veliko stroškovno 
učinkovitost;

G. ker naj bi po napovedih EGNOS in 
Galileo lahko ustvarila 60 milijard EUR 
neposrednih koristi za gospodarstvo in 
družbo EU, in sicer v obliki večje varnosti 
v cestnem in letalskem prometu, manjšega 
onesnaženja zraka in porabe pesticidov, 
novih delovnih mest in javne varnosti,

Or. en
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Predlog spremembe 8
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je pri štirih globalnih in dveh 
regionalnih satelitskih navigacijskih 
sistemih, ki jih razvijajo različni 
mednarodni akterji, hitrost bistveni element 
za Galileo, če naj postane drugi najbolj 
uporabljani globalni satelitski navigacijski 
sistem;

H. ker je pri štirih globalnih in dveh 
regionalnih satelitskih navigacijskih 
sistemih, ki jih razvijajo različni 
mednarodni akterji, hitrost bistveni element 
za Galileo, če naj ta evropski sistem 
čimprej postane drug velik referenčni
globalni satelitski navigacijski sistem,

Or. cs

Predlog spremembe 9
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je pri štirih globalnih in dveh 
regionalnih satelitskih navigacijskih 
sistemih, ki jih razvijajo različni 
mednarodni akterji, hitrost bistveni 
element za Galileo, če naj postane drugi 
najbolj uporabljani globalni satelitski 
navigacijski sistem;

H. ker je pri štirih globalnih in dveh 
regionalnih satelitskih navigacijskih 
sistemih, ki jih razvijajo različni 
mednarodni akterji, hitra razpoložljivost 
storitev bistveni element za Galileo, če naj 
postane drugi najbolj uporabljani globalni 
satelitski navigacijski sistem,

Or. de

Predlog spremembe 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je nezadostno financiranje 
programov GNSS v letu 2007 privedlo do 
revizije obstoječega večletnega finančnega 
okvira, s katero se je zgornja meja za 
razdelek 1a zvišala za 2,4 milijardi EUR 
za obdobje 2007–2013, in ker je leta 2010 
Komisija znova predlagala revizijo 
večletnega finančnega okvira z namenom 
zvišanja zgornje meje za razdelek 1a 
zaradi pomanjkanja sredstev za projekt 
ITER; ker je verjetno, da bodo take 
začasne rešitve v sili ogrozile uspeh in 
dodano vrednost velikih strateških 
projektov EU in politični zagon okoli njih, 
in jih je zato treba nadomestiti z dobrimi 
globalnimi in dolgoročnimi rešitvami za 
njihovo financiranje,

Or. en

Predlog spremembe 11

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker zaradi povečanih stroškov programa 
sedanji proračun dopušča le financiranje 
začetnega obratovanja infrastrukture, ki 
zajema 18 satelitov,

I. ker zaradi povečanih stroškov programa, 
ki so posledica netočnih ocen stroškov in 
strategij obvladovanja stroškov, sedanji 
proračun dopušča le financiranje začetne 
operativne zmogljivosti, ki zajema 18 
satelitov,

Or. en

Predlog spremembe 12
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Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker mora Komisija pred odločitvijo o 
nadaljnjih finančnih zavezah iz 
proračuna EU za naslednji večletni 
finančni okvir predstaviti jasno oceno 
vseh mogočih tehničnih možnosti ter 
povezanih stroškov in koristi,

Or. en

Predlog spremembe 13
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se v prihodnjih letih pričakuje, da 
bodo občasne motnje v Zemljini ionosferi, 
ki jih bodo povzročali izbruhi na Soncu,
vplivale na radijske signale, ki jih 
oddajajo globalni satelitski navigacijski 
sistemi, vključno z Galileom,

Or. en

Predlog spremembe 14
Henri Weber

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je 7. resolucija Sveta za vesolje z 
dne 25. novembra 2010 vse evropske 
institucionalne akterje pozvala, naj 
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absolutno prednost namenijo uporabi 
nosilnih raket, razvitih v Evropi,

Or. en

Predlog spremembe 15

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj v predvideno 
oceno učinka, izvedeno v okviru 
prihodnjega zakonodajnega predloga, 
vključi jasne in celovite informacije o:
– tehničnih specifikacijah (točnost, 
geografska pokritost, celovitost itd.) 
storitev (odprte storitve, varstvo 
človeškega življenja, komercialne storitve, 
regulirane javne storitve), ki bi jih lahko 
zagotovile različne konfiguracije satelitov 
sistema Galileo (vključno z začetno 
operativno zmogljivostjo in popolno 
operativno zmogljivostjo, ob uporabi 
skupaj z drugimi sistemi GNSS ali 
samostojno);
– vlogi storitev EGNOS v zvezi z 
različnimi možnimi konfiguracijami 
satelitov sistema Galileo ter obstoju ali 
neobstoju potrebe, da se EGNOS ohrani v 
primeru popolne operativne zmogljivosti;
- povezanih stroških možnih konfiguracij 
satelitov sistemov Galileo in EGNOS z 
vidika naložb v infrastrukturo, pa tudi 
stroškov upravljanja in nepredvidljivih 
stroškov (vključno z začetno operativno 
zmogljivostjo in popolno operativno 
zmogljivostjo ali drugimi možnostmi, 
vključno z nično možnostjo);
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Or. en

Predlog spremembe 16

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. zaradi izboljšanja preglednosti poziva 
Komisijo, naj glede na sedanji položaj 
posodobi strateški okvir za globalni 
satelitski navigacijski sistem 
(C(2008)8378), vključno z glavnimi 
ukrepi, oceno proračuna in časovnim 
okvirom, ki so potrebni za dosego ciljev;

3. zaradi izboljšanja preglednosti poziva 
Komisijo, naj po celoviti oceni učinka 
predlaga posodobitev strateškega okvira
za globalni satelitski navigacijski sistem 
(C(2008)8378);

Or. en

Predlog spremembe 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. da bi se izognili prekoračitvi stroškov v 
prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja, vključno s tistimi, ki 
so potrebni za obvladovanje stroškov 
izstrelitve; predlaga, da bi Komisija pri 
pregledu in izboljšanju napredka in 
upravljanja programa uporabila neodvisne 
strokovnjake;

4. da bi se izognili prekoračitvi stroškov v 
prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja, vključno s tistimi, ki 
so potrebni za obvladovanje stroškov 
izstrelitve; predlaga, da bi Komisija 
temeljito obravnavala do sedaj 
pridobljena spoznanja in pri tem uporabila 
neodvisne strokovnjake, vključno s 
predstavniki industrije, da bi bistveno 
izboljšala učinkovitost vodenja projektov;

Or. de
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Predlog spremembe 18
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. da bi se izognili prekoračitvi stroškov v 
prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja, vključno s tistimi, ki 
so potrebni za obvladovanje stroškov 
izstrelitve; predlaga, da bi Komisija pri 
pregledu in izboljšanju napredka in 
upravljanja programa uporabila neodvisne 
strokovnjake;

4. da bi se izognili prekoračitvi stroškov v 
prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja na podlagi pristopa z 
uporabo dveh virov za kritične delovne 
sklope programa Galileo, zlasti za 
obvladovanje stroškov izstrelitve; predlaga, 
da bi Komisija pri pregledu in izboljšanju 
napredka in upravljanja programa 
uporabila neodvisne strokovnjake;

Or. en

Predlog spremembe 19
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. da bi se izognili prekoračitvi stroškov v 
prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja, vključno s tistimi, ki 
so potrebni za obvladovanje stroškov 
izstrelitve; predlaga, da bi Komisija pri 
pregledu in izboljšanju napredka in 
upravljanja programa uporabila neodvisne 
strokovnjake;

4. da bi se preprečili prekoračitve stroškov 
v prihodnje, poziva Komisijo, naj uvede 
stroge ukrepe za omejevanje stroškov in 
zmanjšanje tveganja, vključno s tistimi, ki 
so potrebni za obvladovanje stroškov 
izstrelitve satelitov; predlaga, da bi 
Komisija pri pregledu in izboljšanju 
napredka in upravljanja programa preučila 
uporabo neodvisnih strokovnjakov;

Or. cs
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Predlog spremembe 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj uresniči 
priporočene ukrepe za zmanjšanje 
tveganj, na primer „dvojno naročanje“ pri 
vseh kritičnih delovnih sklopih, da bi 
lahko uresničila ambiciozen časovni 
načrt; podpira, zlasti kar zadeva nosilne 
rakete, resolucijo Sveta, ki vse evropske 
akterje spodbuja, naj absolutno prednost 
namenijo uporabi nosilnih raket, razvitih 
v Evropi; poziva Komisijo, naj da prednost 
postopku izbire iz „dveh virov“;

Or. de

Predlog spremembe 21
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. podpira resolucijo Sveta (ki jo je 25. 
novembra 2010 sprejel Svet za 
konkurenčnost), ki vse evropske 
institucionalne akterje poziva, naj 
absolutno prednost namenijo uporabi 
nosilnih raket, razvitih v Evropi; zato 
poziva Komisijo, naj da prednost postopku 
izbire iz „dveh virov“;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj nadaljuje 
ocenjevanje uporabe dialoga s podjetji pri 
naročanju delovnih sklopov, ob 
upoštevanju ravni dejanske konkurence 
na zadevnih trgih ter možnosti uporabe 
dvojnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi morali začetno obratovanje 
infrastrukture, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve na podlagi 18 satelitov, dokončati 
najkasneje do leta 2014, zato da bi Galileo 
postal drugi najbolj priljubljeni globalni 
satelitski navigacijski sistem za 
proizvajalce čipov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo k čim prejšnji izstrelitvi štirih 
satelitov za validacijo v orbiti, da bi 
pripravili jasen načrt za izstrelitev ostalih 
14 satelitov ter zaključili zadnje delovne 
sklope;

5. meni, da bi morali začetno operativno 
zmogljivost, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve na podlagi 18 satelitov, dokončati 
najkasneje do leta 2014, zato da bi Galileo 
dejansko postal drugi najbolj priljubljeni 
globalni satelitski navigacijski sistem zlasti 
za proizvajalce sprejemnikov; v zvezi s 
tem poziva Komisijo k čim prejšnji 
izstrelitvi štirih satelitov za validacijo v
orbiti, da bi pripravili jasen načrt za 
izstrelitev ostalih 14 satelitov ter zaključili 
zadnje delovne sklope;

Or. cs
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Predlog spremembe 24
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi morali začetno obratovanje 
infrastrukture, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve na podlagi 18 satelitov, dokončati 
najkasneje do leta 2014, zato da bi Galileo
postal drugi najbolj priljubljeni globalni 
satelitski navigacijski sistem za 
proizvajalce čipov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo k čim prejšnji izstrelitvi štirih 
satelitov za validacijo v orbiti, da bi 
pripravili jasen načrt za izstrelitev ostalih 
14 satelitov ter zaključili zadnje delovne 
sklope;

5. meni, da bi morali začetno operativno 
zmogljivost, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve na podlagi 18 satelitov, dokončati 
najkasneje do leta 2014, v upanju, da bi 
Galileo lahko postal drugi najbolj 
priljubljeni globalni satelitski navigacijski 
sistem za proizvajalce čipov; v zvezi s tem 
poziva Komisijo k čim prejšnji izstrelitvi 
štirih satelitov za validacijo v orbiti, da bi 
pripravili jasen načrt za izstrelitev ostalih 
14 satelitov ter zaključili zadnje delovne 
sklope;

Or. en

Predlog spremembe 25

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je cilj popolnega 
obratovanja infrastrukture, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznega 
števila nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in
družbenih koristi; meni, da je dosego 
popolnega obratovanja infrastrukture
potrebna jasna in nedvoumna podpora 
vseh evropskih institucij, da bi uporabnike 

6. razume, da bi popolna operativna 
zmogljivost, ki temelji na konstelaciji 27 
satelitov in ustreznega števila nadomestnih 
satelitov ter na ustrezni zemeljski 
infrastrukturi, lahko zagotovila izboljšano
avtentikacijo, visoko natančnost in
neprekinjeno storitev zlasti za regulirane 
javne storitve in komercialne storitve; 
meni, da terja jasna in nedvoumna 
podpora vseh evropskih institucij za 
dosego popolne operativne zmogljivosti
popolno razumevanje stroškov in koristi 
njene vzpostavitve ter opredelitev ustrezne 
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in vlagatelje prepričali o dolgoročni 
zavezanosti EU;

strukture financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je cilj popolnega 
obratovanja infrastrukture, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznega 
števila nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in družbenih 
koristi; meni, da je dosego popolnega 
obratovanja infrastrukture potrebna jasna 
in nedvoumna podpora vseh evropskih 
institucij, da bi uporabnike in vlagatelje 
prepričali o dolgoročni zavezanosti EU;

6. je prepričan, da je cilj popolne 
operativne zmogljivosti, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznega 
števila nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in družbenih 
koristi; meni, da je za dosego popolne 
operativne zmogljivosti potrebna jasna in 
nedvoumna podpora vseh evropskih 
institucij, da bi uporabnike in vlagatelje 
prepričali o dolgoročni zavezanosti EU, in 
poziva Komisijo, naj da v zvezi s tem trgu 
pozitiven signal;

Or. cs

Predlog spremembe 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je cilj popolnega 
obratovanja infrastrukture, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznega 
števila nadomestnih satelitov ter na 

6. je prepričan, da je cilj popolne 
operativne zmogljivosti, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in 3 nadomestnih 
satelitov ter na ustrezni zemeljski 
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ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in družbenih 
koristi; meni, da je dosego popolnega 
obratovanja infrastrukture potrebna jasna 
in nedvoumna podpora vseh evropskih 
institucij, da bi uporabnike in vlagatelje 
prepričali o dolgoročni zavezanosti EU;

infrastrukturi, osnovni pogoj za doseganje 
dodane vrednosti Galilea v smislu 
avtentikacije, visoke natančnosti in 
neprekinjene storitve ter s tem za uživanje 
gospodarskih in družbenih koristi; meni, da 
je za dosego popolne operativne 
zmogljivosti potrebna jasna in nedvoumna 
podpora vseh evropskih institucij, da bi 
uporabnike in vlagatelje prepričali o 
dolgoročni zavezanosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da Galileo ni le dejansko
prvi veliki projekt te vrste v lasti EU, 
ampak je tudi v interesu javnosti na ravni 
EU, kar upravičuje njegovo javno 
financiranje; zato poudarja, da bo v 
prihodnosti, kadar bo šlo za velike 
projekte, kot je ta, treba iz proračuna EU 
zagotoviti vnaprej določen letni znesek ter 
da bi morale biti države članice v glavnem 
odgovorne za financiranje vseh dodatnih 
stroškov z zagotovitvijo dodatnega 
financiranja proračuna EU ob istočasni 
določitvi področij proračuna EU s porabo, 
manjšo od razpoložljivih sredstev, ki bi 
lahko prispevala k financiranju dodatnih 
potreb takih velikih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 29

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi bilo treba raziskati vse 
možne vire financiranja za kritje 
preostalih infrastrukturnih in operativnih 
stroškov programa Galileo, vključno s 
sodelovanjem držav članic – zlasti 
ministrstev za obrambo držav članic, ki so 
glavni upravičenci regulirane javne 
storitve – in industrijskega sektorja kot 
glavnih uporabnikov storitev popolne 
operativne zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 30
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je razvoj aplikacij in 
storitev na podlagi globalnega satelitskega 
navigacijskega sistema bistven, da se 
zagotovi popolna izraba naložb v 
infrastrukturo sistema Galileo ter razvoj 
vseh zmogljivosti tega sistema,

Or. ro

Predlog spremembe 31
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen, da sistem, ki temelji na 
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samo 18 satelitih, morda ne bo v celoti 
funkcionalen v primeru motenj v Zemljini 
ionosferi, ki bi jih povzročili izbruhi na 
Soncu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da so ocenjene vrednosti v 
vmesnem pregledu za obdobje po letu 
2013 še vedno zgolj okvirne; zato 
predlaga, da se določi fiksni letni znesek v 
višini 1,1 milijarde EUR, ki se za program 
Galileo nameni vsako leto naslednjega 
večletnega finančnega okvira, da bi 
povečali upravičljivost, predvidljivost in 
preglednost projekta;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sajjad Karim

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 

7. ugotavlja, da pri prilagoditvi sedanjega 
večletnega finančnega okvira niso bila 
predlagana dodatna sredstva in da 
Komisija ocenjuje, da bo to povzročilo 
nadaljnje zamude, dodatne stroške in 
morebiti izgubo priložnosti; poziva 
Komisijo, naj razmisli, kakšne prihranke 
iz naslova finančne učinkovitosti bi bilo 
mogoče doseči na podlagi ocenjenih 
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letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

dodatnih 1,9 milijarde EUR in letnega 
financiranja za kritje operativnih stroškov 
v višini 800 milijonov EUR od leta 2014 
naprej;

Or. en

Predlog spremembe 34
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; zato 
zahteva, da Komisija hitro predloži 
predlog za dodatna finančna sredstva, in 
poudarja, da bi bilo treba popolno 
operativno zmogljivost doseči najkasneje 
do leta 2016, za kar bi pred koncem 
tekočega večletnega finančnega okvira 
potrebovali dodatnih 1,5 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

Or. de

Predlog spremembe 35

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 7. razume, da pri prilagoditvi sedanjega 
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sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

večletnega finančnega okvira niso bila 
predlagana dodatna sredstva in da bi bilo
popolno operativno zmogljivost, za kar bi 
po ocenah potrebovali dodatnih 1,9 
milijarde EUR in letno financiranje za 
kritje operativnih stroškov v višini 800 
milijonov EUR od leta 2014 naprej, 
mogoče doseči do leta 2018, če bodo 
opredeljene ustrezne strukture 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
operativno zmogljivost doseči najkasneje 
do leta 2018, za kar bi potrebovali dodatnih 
1,9 milijarde EUR in letno financiranje za 
kritje operativnih stroškov v višini 800 
milijonov EUR od leta 2014 naprej;
poudarja, da bo morala Unija še naprej 
zagotavljati uspeh programov EU Galileo 
in EGNOS;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 7 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
operativno zmogljivost doseči najkasneje 
do leta 2018, za kar bi po navedbah 
Komisije potrebovali dodatnih 1,9 
milijarde EUR in letno financiranje za 
kritje operativnih stroškov v višini 800 
milijonov EUR od leta 2014 naprej;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
obratovanje infrastrukture doseči 
najkasneje do leta 2018, za kar bi 
potrebovali dodatnih 1,9 milijarde EUR in 
letno financiranje za kritje operativnih 
stroškov v višini 800 milijonov EUR od 
leta 2014 naprej;

7. izraža razočaranje, ker pri prilagoditvi 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
niso bila predlagana dodatna sredstva, kar 
povzroča nadaljnje zamude, dodatne 
stroške in morebiti izgubo priložnosti; v 
zvezi s tem meni, da bi bilo treba popolno 
operativno zmogljivost doseči najkasneje 
do leta 2018, za kar bi po navedbah 
Komisije potrebovali dodatnih najmanj 1,9 
milijarde EUR in letno financiranje za 
kritje operativnih stroškov v višini 
približno 800 milijonov EUR od leta 2014 
naprej;

Or. cs
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Predlog spremembe 39
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo k preglednemu 
sodelovanju s Svetom in Evropskim 
parlamentom, da bi dosegli sporazum o 
višini potrebnih dodatnih sredstev ob 
upoštevanju možnih zmanjšanj stroškov z 
zmanjšanjem obsega, na primer z 
izključitvijo storitve varovanja življenja;

Or. en

Predlog spremembe 40
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je treba v prihodnje zagotoviti 
dovolj finančnih sredstev za raziskave in 
razvoj za globalni satelitski navigacijski 
sistem in druge ukrepe za lažji razvoj 
izdelkov in storitev, ki temeljijo na njem; 
opozarja, da so sedanja sredstva EU za te 
dejavnosti omejena na zgolj 15 milijonov 
EUR na leto;

8. meni, da je treba v prihodnje zagotoviti 
dovolj finančnih sredstev za raziskave in 
razvoj za globalni satelitski navigacijski 
sistem in druge ukrepe za lažji razvoj 
izdelkov in storitev, ki temeljijo na njem; 
opozarja, da so sedanja sredstva EU za te 
dejavnosti omejena na zgolj 15 milijonov 
EUR na leto; opozarja na škodo za druge 
raziskovalno-razvojne programe, če se 
dodatna sredstva za program Galileo 
vzamejo iz okvirnega programa;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je treba v prihodnje zagotoviti 
dovolj finančnih sredstev za raziskave in 
razvoj za globalni satelitski navigacijski 
sistem in druge ukrepe za lažji razvoj 
izdelkov in storitev, ki temeljijo na njem; 
opozarja, da so sedanja sredstva EU za te 
dejavnosti omejena na zgolj 15 milijonov 
EUR na leto;

8. meni, da je treba v prihodnje zagotoviti 
več finančnih sredstev v 8. okvirnem 
programu za raziskave in razvoj za 
globalni satelitski navigacijski sistem in 
druge ukrepe za lažji razvoj izdelkov in 
storitev, ki temeljijo na njem; opozarja, da 
so sedanja sredstva EU za te dejavnosti 
omejena na zgolj 15 milijonov EUR na 
leto;

Or. en

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj v okviru 
proračunskega postopka in prihodnjega 
večletnega finančnega okvira zagotovi 
ustrezno raven finančnih sredstev za 
raziskave in razvoj globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema ter 
celovito izvajanje programa Galileo;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj oceni možnost 
vzpostavitve „rezervnega sklada Galileo“, 
ki bi ga lahko uporabili v primeru 
nepričakovanih stroškov, da bi tako 
preprečili nove zamude pri uresničevanju 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 44
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da je treba povečati 
financiranje, da bi razvili aplikacije in 
storitve na podlagi globalnega satelitskega 
navigacijskega sistema, ki bi omogočile
uporabo vseh zmogljivosti programa 
Galileo;

Or. ro

Predlog spremembe 45

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je trdno prepričan, da je dodatna 
sredstva za globalni satelitski navigacijski 
sistem mogoče zagotoviti le, če se pri 
nosilcih odločanja in širši javnosti poveča
ozaveščenost o njegovih koristih za 

9. meni, da bi bilo treba možne koristi 
globalnega satelitskega navigacijskega
sistema za gospodarstvo in družbo EU ter 
njegove stroške in možne aplikacije 
pregledneje sporočiti nosilcem odločanja 
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gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta 
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

in širši javnosti; pozdravlja ustanovitev 
konkretnih pobud, kot sta otroško 
tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

Or. en

Predlog spremembe 46
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta 
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta 
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih, spodbujata 
uporabo storitev na podlagi globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema ter 
opredelita in povežeta povpraševanje po 
teh storitvah v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot so letno 
tekmovanje zamisli Galileo Masters z več 
kot 350 prispevki iz 44 držav v letu 2010,
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 
Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

Or. de

Predlog spremembe 48
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta 
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom; poziva 

9. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva 
za globalni satelitski navigacijski sistem 
mogoče zagotoviti le, če se pri nosilcih 
odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot sta 
otroško tekmovanje Galileo in nagrada za 
inovativnost v zvezi z globalnim 
satelitskim navigacijskim sistemom;
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Komisijo in Agencijo za evropski GNSS, 
naj si veliko bolj prizadevata za povečanje 
ozaveščenosti o globalnem satelitskem 
navigacijskem sistemu pri možnih 
uporabnikih in vlagateljih;

Or. cs

Predlog spremembe 49
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo in Agencijo za evropski 
GNSS, naj si veliko bolj prizadevata za 
povečanje ozaveščenosti o globalnem 
satelitskem navigacijskem sistemu pri 
možnih uporabnikih in vlagateljih; v zvezi 
s tem poudarja, da je program Galileo v 
evropskem javnem interesu, kar 
utemeljuje potrebo po financiranju iz 
javnih sredstev;

Or. cs

Predlog spremembe 50
Jan Březina

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in Agencijo za 
evropski GNSS, naj se obrneta na 
nacionalne organe ter mala in srednja 
podjetja, ki se ukvarjajo z vesoljsko 
tehnologijo, kot potencialne končne 
uporabnike aplikacij globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema z 
ustreznimi javnimi razpisi, kampanjami za 
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ozaveščanje in mehanizmi za prenos 
tehnologije, obenem pa poudarita pomen 
ohranitve evropskega regionalnega 
ravnovesja;

Or. en

Predlog spremembe 51
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da je Kitajska izkazala 
pomanjkanje interesa za reševanje 
aktualnih težav glede radijskega spektra; 
poziva Komisijo, naj predstavi celostno, 
pregledno in pravočasno analizo, kako 
lahko Galileo še naprej napreduje, če 
vprašanja združljivosti ne bodo rešena;

Or. en

Predlog spremembe 52
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj satelitsko 
navigacijo vključi kot bistveni element v 
razvoj vseh drugih ustreznih politik 
Skupnosti;

12. poziva Komisijo, naj satelitsko 
navigacijo – infrastrukturno tehnologijo 
ključnega pomena – vključi kot bistveni 
element v razvoj vseh drugih ustreznih 
politik Skupnosti;

Or. cs
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Predlog spremembe 53

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj satelitsko 
navigacijo vključi kot bistveni element v 
razvoj vseh drugih ustreznih politik 
Skupnosti;

12. poziva Komisijo, naj razmisli, kako bi 
satelitska navigacija lahko koristila 
razvoju drugih ustreznih politik Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj hitro predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj hitro predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema; poudarja, da bi moralo imeti 
prednost financiranje iz proračuna, 
vendar pa je treba zagotoviti potrebno 
prilagodljivost za izvedbo programa nad 
večletnim finančnim okvirom;

Or. de
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Predlog spremembe 55
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj hitro predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj hitro predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema; poleg tega meni, da je za dobro 
upravljanje programov ključno zagotoviti 
ohranitev ustreznega znanja in izkušenj 
ter pridobljenega strokovnega znanja;

Or. en

Predlog spremembe 56

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj hitro predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

13. poudarja, da je dolgoročna stabilnost 
pomembna za zmanjšanje dodatnih zamud, 
dragega preoblikovanja in destabilizacije 
baze uporabnikov; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj predloži zakonodajne 
predloge o prihodnji ravni storitev, 
financiranju in upravljanju programov 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali pri dolgoročni 
strukturi vodenja in upravljanja globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema 
obravnavati porazdelitev nalog med 
Komisijo, Agencijo za evropski GNSS ter 
Evropsko vesoljsko agencijo, pa tudi druga 
pomembna vprašanja, kot so mehanizem 
delitve prihodkov, ureditev odgovornosti, 
cenovna politika ter morebitna udeležba in 
prispevek zasebnega sektorja pri programih 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

14. meni, da bi morali pri dolgoročni 
strukturi vodenja in upravljanja globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema 
obravnavati porazdelitev nalog med 
Komisijo, Agencijo za evropski GNSS ter 
Evropsko vesoljsko agencijo, pa tudi druga 
pomembna vprašanja, kot so mehanizem 
delitve prihodkov, ureditev odgovornosti, 
cenovna politika ter morebitna udeležba in 
prispevek zasebnega sektorja pri programih 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema; v tem okviru poziva Komisijo, naj 
nemudoma nadaljuje trenutni razmislek o 
prihodnjih sistemih upravljanja delovanja 
teh programov (ker je operativna enota 
nujna za zagotovitev ustreznega vmesnika 
med vesoljskimi agencijami, ponudniki 
storitev in končnimi uporabniki) ter 
prevzame odgovornost za dolgoročno 
obratovanje in prilagajanje 
infrastrukture, zagotovi stalni dotok 
podatkov in storitev uporabnikom in čim
bolj poveča priložnosti za razvoj 
komercialnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 58

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali pri dolgoročni 14. meni, da bi morali pri dolgoročni 



PE460.827v01-00 32/33 AM\860257SL.doc

SL

strukturi vodenja in upravljanja globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema 
obravnavati porazdelitev nalog med 
Komisijo, Agencijo za evropski GNSS ter 
Evropsko vesoljsko agencijo, pa tudi druga 
pomembna vprašanja, kot so mehanizem 
delitve prihodkov, ureditev odgovornosti, 
cenovna politika ter morebitna udeležba in 
prispevek zasebnega sektorja pri programih 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

strukturi vodenja in upravljanja globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema 
obravnavati porazdelitev nalog med 
Komisijo, Agencijo za evropski GNSS ter 
Evropsko vesoljsko agencijo, pa tudi druga 
pomembna vprašanja, kot so ustrezna 
delitev stroškov, mehanizem delitve 
prihodkov, ureditev odgovornosti, cenovna 
politika ter morebitna udeležba in 
prispevek zasebnega sektorja pri programih 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 59
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja pomen popolne 
preglednosti, finančne ustreznosti, 
upravičenosti in skrajno odgovornega 
upravljanja vseh dolgoročnih struktur 
upravljanja GNSS; v zvezi s tem 
ugotavlja, da bi bilo potrebno redno 
usklajevanje s Svetom in Evropskim 
parlamentom, vključno s poglobljenimi 
posodobitvami;

Or. en

Predlog spremembe 60
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da bi se Galileo in EGNOS, ki 
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sta evropska programa v lasti EU, morala 
še naprej financirati iz proračuna EU 
(vključno z možnimi novimi mehanizmi, 
združljivimi s posebnostmi velikih 
infrastrukturnih programov) glede na 
javno naravo storitev ter dejstvo, da možni 
neposredni prihodki ne bodo pokrili 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 61

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
primerne mehanizme za zagotavljanje, da 
bodo storitve in aplikacije na podlagi 
globalnega satelitskega navigacijskega 
sistema, tako zasebne kot regulirane 
javne, spoštovale temeljne pravice 
državljanov, na primer zasebnost in 
varstvo podatkov;

Or. en


