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Pozměňovací návrh 1
Gaston Franco

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na nařízení (EU) č. 911/2010 ze 
dne 22. září 2010 o Evropském programu 
monitorování Země (GMES) a jeho 
počátečních provozních činnostech7,

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že družicové 
komunikační služby v současnosti již 
slouží orgánům státní správy i občanům 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vesmír má pro 
Evropu strategický význam a představuje 
klíčový předpoklad pro nezávislost jejího 
rozhodování a jednání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že evropské odvětví 
družicové komunikace představuje prvek, 
který má klíčový význam pro zachování 
zdravě fungujícího evropského 
kosmického průmyslu, protože více než 
polovina obratu evropského průmyslu 
závisí na výrobě a zprovoznění 
telekomunikačních družic;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že program Galileo 
má ve srovnání se systémem GPS 
nabídnout zjevné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a 
záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Evropské unie;

F. vzhledem k tomu, že v současné době je 
EU závislá na americkém globálním 
systému určování polohy (GPS) 
s přibližně 7 % HDP hodnoty činností, jež 
jsou odkázány na tento systém, a 
vzhledem k tomu, že program Galileo má 
ve srovnání s americkým systémem GPS 
nabídnout zjevné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a 
záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Evropské unie;

Or. cs

Pozměňovací návrh 6
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že program Galileo 
má ve srovnání se systémem GPS 
nabídnout zjevné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a 
záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Evropské unie;

F. vzhledem k tomu, že program Galileo 
má ve srovnání se systémem GPS 
nabídnout zjevné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a 
záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Evropské unie; uvědomuje 
si, že program Galileo může mít velký 
význam pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a kvality mnoha služeb v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že program Galileo 
má ve srovnání se systémem GPS 
nabídnout zjevné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a 
záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Evropské unie;

F. vzhledem k tomu, že program Galileo 
má ve srovnání se systémem GPS 
nabídnout výhody, a to větší přesnost, 
globální integritu, ověřování a záruku 
služby a zajištění strategické samostatnosti 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že globální trh s 
technologiemi GNSS exponenciálně roste 
a odhaduje se, že v roce 2020 dosáhne 
hodnoty kolem 150 miliard EUR, z nichž 
méně než 20 % vzniká v EU, vzhledem k 
tomu, že programy EGNOS a Galileo 
nepřímo vytvoří hospodářství a 
společnosti EU zisk ve výši 60 miliard 
EUR v podobě větší silniční a letecké 
bezpečnosti, nižšího znečišťování ovzduší 
a spotřeby pesticidů, nových pracovních 
míst a veřejné bezpečnosti;

Or. cs

Pozměňovací návrh 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Komise předložila 
návrh na financování programu Galileo ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020, avšak tento rámec nezahrnuje 
financování programu GMES;

H. vzhledem k tomu, že Komise předložila 
návrh na financování programu Galileo ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020, avšak tento rámec nezahrnuje 
financování programu GMES, čímž je 
vážně ohrožena budoucnost tohoto 
programu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že před přijetím 
rozhodnutí o zvýšení finančního závazku z 
rozpočtu Unie v dalším víceletém 
finančním rámci, musí Komise předložit 
jasné posouzení všech případných 
technických variant a s nimi souvisejících 
nákladů a přínosů;

I. vzhledem k tomu, že před přijetím 
rozhodnutí o zvýšení finančního závazku z 
rozpočtu Unie v dalším víceletém 
finančním rámci, musí Komise předložit 
jasné a podrobné posouzení všech 
případných technických variant a s nimi 
souvisejících nákladů a přínosů programu 
Galileo i programu GMES;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že program GMES by 
měl zaručit kontinuální přístup k 
informacím o životním prostředí a 
bezpečnosti, které vycházejí z pozorovací 
infrastruktury ve vesmíru a na místní 
úrovni;

J. vzhledem k tomu, že program GMES je 
také stěžejním evropským programem, 
jehož cílem je sloužit ve prospěch 
evropských občanů jako zdroj 
geografických informací, které budou 
moci využívat veřejné instituce v rámci 
provádění různých politik, včetně řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí, 
řízení rizik a ochrany občanů; vzhledem k 
tomu, že program GMES by měl zaručit 
kontinuální přístup k informacím o 
životním prostředí a bezpečnosti, které 
vycházejí z pozorovací infrastruktury ve 
vesmíru a na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že program GMES by 
měl zaručit kontinuální přístup k 
informacím o životním prostředí a 
bezpečnosti, které vycházejí z pozorovací 
infrastruktury ve vesmíru a na místní 
úrovni;

J. vzhledem k tomu, že program GMES by 
měl zaručit kontinuální přístup k 
informacím o životním prostředí a 
bezpečnosti, které vycházejí z pozorovací 
infrastruktury ve vesmíru a na místní 
úrovni, a co nejlepší způsob využívání 
zdrojů, které jsou v Evropě dostupné;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že výzkum vesmíru, 
zabezpečení vesmírné infrastruktury a 
mezinárodní spolupráce představují klíčové 
sektory pro úspěšnou vesmírnou politiku;

K. vzhledem k tomu, že trvalé fungování 
konkurenceschopného kosmického 
průmyslu na špičkové technologické 
úrovni, výzkum vesmíru, rozvoj 
evropského systému družicové navigace,
zabezpečení vesmírné infrastruktury a 
mezinárodní spolupráce představují klíčové 
sektory pro úspěšnou vesmírnou politiku;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že výzkum vesmíru, 
zabezpečení vesmírné infrastruktury a 

K. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnost průmyslu, která se 
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mezinárodní spolupráce představují klíčové 
sektory pro úspěšnou vesmírnou politiku;

bude moci opírat o velkoryse koncipovaný 
program výzkumu a vývoje a doplňkové 
aktivity, jako je výzkum vesmíru, 
zabezpečení vesmírné infrastruktury a 
mezinárodní spolupráce, představují 
klíčové sektory pro úspěšnou vesmírnou 
politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že je nutno ve shodě 
s prohlášením Komise zajistit nezávislý 
přístup do kosmického prostoru, neboť 
jedině tak bude možné dosáhnout cílů 
evropské vesmírné politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k evropskému 
průmyslovému knowhow a významné 
úloze hlavních evropských programů pro 
evropskou integraci a 
konkurenceschopnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou 
strategii Komise jakožto první etapu 
globální politiky Evropské unie v oblasti 
vesmíru ve službách občanů;

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou 
strategii Komise jakožto první etapu 
globální politiky Evropské unie v oblasti 
vesmíru ve službách občanů; domnívá se, 
že Evropská unie by své úsilí měla zaměřit 
na rozvoj navazujících služeb spojených s 
využíváním vesmíru, které by měly přínos 
pro občany a jejichž cílem by bylo přispět 
ke zlepšení tvorby politických opatření a 
jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou 
strategii Komise jakožto první etapu 
globální politiky Evropské unie v oblasti 
vesmíru ve službách občanů;

1. kladně přijímá sdělení Komise nazvané 
„Na cestě ke kosmické strategii Evropské 
unie sloužící občanům“ jakožto první 
etapu globální politiky Evropské unie v 
oblasti vesmíru ve službách občanů;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou 
strategii Komise jakožto první etapu 
globální politiky Evropské unie v oblasti 
vesmíru ve službách občanů;

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou 
strategii Komise jakožto první etapu 
globální a uživatelsky zaměřené politiky 
Evropské unie v oblasti vesmíru ve 
službách jejích občanů, politik a 
diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že družicové sítě mají 
významnou úlohu, pokud jde o dosažení 
úplného pokrytí EU širokopásmovým 
internetem do roku 2013, čímž přispívají 
k plnění cílů digitální agendy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za významné, aby vesmírná
politika byla realistickou politikou, jejímž 
cílem bude zlepšení každodenního života 
evropských občanů; zdůrazňuje, že 
kosmické technologie jsou nezbytné pro 
zjišťování přírodních katastrof, přispívají
k rozvoji v odvětví telekomunikací a 
nalézají uplatnění v oblasti zemědělství, 

2. považuje za významné, aby vesmírná 
politika byla realistickou politikou, jejímž 
cílem bude zlepšení každodenního života 
evropských občanů, vytvoření podmínek 
pro nový hospodářský růst, posilování 
inovačního potenciálu a podpora 
vědeckého pokroku na světové úrovni; 
zdůrazňuje, že kosmická řešení (opírající 
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námořní bezpečnosti, rybolovu, dopravy 
atd.;

se o nejmodernější technologie a 
konkurenceschopnou evropskou 
průmyslovou základnu) jsou nezbytná pro
schopnost vyrovnat se s významnými 
společenskými výzvami současnosti, jako 
jsou přírodní katastrofy, monitorování 
zdrojů a klimatu, rozvoj v odvětví 
telekomunikací a podpora příslušných 
aplikací v oblasti zemědělství, námořní 
bezpečnosti, rybolovu a dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za významné, aby vesmírná 
politika byla realistickou politikou, jejímž 
cílem bude zlepšení každodenního života 
evropských občanů; zdůrazňuje, že 
kosmické technologie jsou nezbytné pro 
zjišťování přírodních katastrof, přispívají k 
rozvoji v odvětví telekomunikací a nalézají 
uplatnění v oblasti zemědělství, námořní 
bezpečnosti, rybolovu, dopravy atd.;

2. považuje za významné, aby vesmírná 
politika byla realistickou politikou, jejímž 
cílem bude zlepšení každodenního života 
evropských občanů; zdůrazňuje, že 
kosmické technologie jsou nezbytné pro 
zjišťování a zvládání přírodních katastrof a 
katastrof způsobených člověkem, 
přispívají k rozvoji v odvětví 
telekomunikací a nalézají uplatnění v 
oblasti opatření týkajících se změny 
klimatu, územního plánování, řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí, 
zemědělství, námořní bezpečnosti, 
rybolovu, dopravy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá záměr Komise vypracovat 
vesmírnou politiku, která by odpovídala 
konkrétním potřebám dílčích 
průmyslových odvětví; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že do koordinace této politiky 
by neměla být zapojena pouze Evropská 
kosmická agentura (EKA) a členské státy, 
ale také Evropský parlament;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je si vědom důležitosti budování 
udržitelné, bezpečné a inteligentní 
pozemní, námořní i letecké dopravy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci s 
průmyslem a stanovit ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu finanční a právní 

vypouští se
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mechanismy s cílem stimulovat evropský 
průmysl a umožnit nutnou kontinuitu pro 
podporu ambiciózních a 
konkurenceschopných projektů v 
mezinárodním rámci;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci s 
průmyslem a stanovit ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu finanční a právní 
mechanismy s cílem stimulovat evropský 
průmysl a umožnit nutnou kontinuitu pro 
podporu ambiciózních a 
konkurenceschopných projektů v 
mezinárodním rámci;

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
vnitrostátních politik, agentur a programů 
v oblasti vesmíru s cílem vypracovat 
koherentní evropský přístup, který povede 
ke konsolidaci průmyslové politiky 
schopné podpořit ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu vybudování pevné, 
konkurenceschopné a nezávislé evropské 
průmyslové základny a zahrnující i
finanční a právní mechanismy s cílem 
stimulovat evropský průmysl a umožnit 
nutnou kontinuitu pro podporu 
ambiciózních a konkurenceschopných 
projektů v mezinárodním rámci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
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vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci s 
průmyslem a stanovit ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu finanční a právní 
mechanismy s cílem stimulovat evropský 
průmysl a umožnit nutnou kontinuitu pro 
podporu ambiciózních a 
konkurenceschopných projektů v 
mezinárodním rámci;

vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci s 
průmyslem a stanovit finanční a právní
mechanismy s cílem posílit schopnost 
Evropy plánovat, rozvíjet, zavádět, 
provozovat a využívat kosmické systémy a 
zároveň s tím i stimulovat
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a umožnit nutnou kontinuitu pro 
podporu ambiciózních a 
konkurenceschopných projektů v 
mezinárodním rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci s 
průmyslem a stanovit ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu finanční a právní 
mechanismy s cílem stimulovat evropský 
průmysl a umožnit nutnou kontinuitu pro 
podporu ambiciózních a 
konkurenceschopných projektů v 
mezinárodním rámci;

3. domnívá se, že Evropská unie je 
odpovědná za koordinaci a konsolidaci 
vnitrostátních politik a programů v oblasti 
vesmíru s cílem vypracovat koherentní 
evropský přístup ve spolupráci se všemi 
zúčastněnými stranami a stanovit ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu 
finanční a právní mechanismy s cílem 
umožnit nutnou kontinuitu pro podporu 
ambiciózních projektů v mezinárodním 
rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kladně přijímá cíle strategie za účelem 
posílení kosmické infrastruktury Evropy a 
podpory výzkumu s cílem zvýšit 
evropskou technologickou nezávislost, 
podpořit plodné prolínání kosmického 
sektoru a dalších průmyslových odvětví a 
stimulovat inovaci jakožto hybnou sílu 
evropské konkurenceschopnosti;

4. kladně přijímá cíle strategie za účelem 
posílení kosmické infrastruktury Evropy a 
podpory výzkumu s cílem zvýšit znalosti a 
schopnosti Evropy v oblasti technologií a 
vesmírných aplikací, podpořit plodné 
prolínání kosmického sektoru a dalších 
odvětví politiky a stimulovat inovaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. kladně přijímá cíle strategie za účelem 
posílení kosmické infrastruktury Evropy a 
podpory výzkumu s cílem zvýšit evropskou 
technologickou nezávislost, podpořit 
plodné prolínání kosmického sektoru a 
dalších průmyslových odvětví a stimulovat 
inovaci jakožto hybnou sílu evropské
konkurenceschopnosti;

4. kladně přijímá cíle strategie za účelem 
posílení kosmické infrastruktury Evropy a 
podpory výzkumu s cílem zvýšit 
technologickou nezávislost evropské 
průmyslové základny, podpořit plodné 
prolínání kosmického sektoru a dalších 
průmyslových odvětví a stimulovat inovaci 
jakožto hybnou sílu evropské 
konkurenceschopnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že vesmírná 
infrastruktura a související služby 
vyvinuté a financované Evropskou unií by 
měly zůstat civilními systémy, které 
podléhají civilní kontrole, a že veškeré 
vojenské aplikace využívající této 
infrastruktury by měly být v plné míře 
financovány z vnitrostátních rozpočtů 
určených na obranu; žádá, aby Komise a 
členské státy zaručily transparentnost 
financování a jakékoli spolupráce mezi 
vojenskými a civilními strategiemi 
využívání vesmíru;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi;

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi; evropský 
vesmírný program by se měl zaměřovat 
především na oblasti, ve kterých vzniká 
evropská přidaná hodnota, a měl by 
předejít tomu, aby se úsilí roztříštilo do 
mnoha směrů nebo aby byly paralelně 
prováděny činnosti, kterými se již zabývá 
Evropská kosmická agentura (EKA);

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi;

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi, včetně 
veškerých možných dopadů na 
průmyslovou základnu Evropské unie a 
na evropskou průmyslovou politiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi;

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů, rizik a 
výhod, jakož i sociálních důsledků
spojených s těmito možnostmi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve strategii Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi;

5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou 
ve sdělení Komise dobře stanoveny, ale 
zůstávají částečně nekonkretizovány; 
zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a 
odrážet pochopení vývoje všech 
technických možností a nákladů a výhod 
spojených s těmito možnostmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné 
řízení, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, včetně účinných mechanismů 
dohledu a koordinace s cílem 
harmonizovat priority a zdroje pocházející 
z vnitrostátních fondů a z fondů Evropské 
unie, z Evropské kosmické agentury 
(ESA) a z Evropského společenství pro 
atomovou energii k inženýrským 
projektovým činnostem (EDA);

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné 
řízení, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, včetně účinných mechanismů 
dohledu a koordinace s cílem harmonizovat 
priority a zdroje pocházející z 
vnitrostátních fondů a z fondů Evropské 
unie, z Evropské kosmické agentury (ESA) 
a z Evropského společenství pro atomovou 
energii k inženýrským projektovým 
činnostem (EDA);

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné 
řízení, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, včetně optimálního využívání 
dovedností, které jsou v Evropě k 
dispozici, a účinných mechanismů dohledu 
a koordinace s cílem harmonizovat priority 
a zdroje pocházející z vnitrostátních fondů 
a z fondů Evropské unie, z Evropské 
kosmické agentury (ESA) a rovněž i 
z dalších agentur, jejichž činnost se týká 
vesmíru a má význam pro EU, jako je 
Evropské společenství pro atomovou 
energii k inženýrským projektovým 
činnostem (EDA);

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné 
řízení, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, včetně účinných mechanismů 
dohledu a koordinace s cílem harmonizovat 
priority a zdroje pocházející z 
vnitrostátních fondů a z fondů Evropské 
unie, z Evropské kosmické agentury (ESA) 
a z Evropského společenství pro atomovou 
energii k inženýrským projektovým 
činnostem (EDA);

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné 
řízení, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, včetně účinných mechanismů 
dohledu a koordinace s cílem harmonizovat 
priority a zajistit řádné řízení zdrojů
pocházejících z vnitrostátních fondů a z 
fondů Evropské unie, z Evropské kosmické 
agentury (ESA) a z Evropského 
společenství pro atomovou energii k 
inženýrským projektovým činnostem 
(EDA);

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Henri Weber
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. souhlasí s Komisí, že Evropa si musí 
udržet nezávislý přístup do kosmického 
prostoru, aby byla schopna dosáhnout 
cílů, které si stanovila v oblasti provádění 
své vesmírné politiky, a mohla mít i 
nadále prospěch z přínosů spojených 
s vesmírnými aplikacemi; vybízí proto 
Komisi, aby předložila konkrétní návrhy 
pro strategickou oblast nosných raket a 
věnovala této oblasti zvláštní pozornost v 
rámci průmyslové politiky v kosmickém 
odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podtrhuje zvláštní význam nosných 
raket v kontextu politiky pro oblast 
vesmíru a zdůrazňuje, že vzhledem ke 
kritické finanční situaci, s níž se odvětví 
nosných raket na celém světě potýká, je 
třeba v tomto ohledu vyslat na evropské 
úrovni čerstvý politický impuls;

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje program Galileo za stěžejní 
program Evropské unie a první světový 
systém družicové navigace vyvinutý pro 
civilní účely, který umožní Unii stát se 
nezávislou ve strategické oblasti;

7. považuje program Galileo za stěžejní 
program Evropské unie a první světový 
systém družicové navigace vyvinutý pro 
civilní účely, který by Unii mohl umožnit 
stát se nezávislou ve strategické oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že hlavním cílem 
programu Galileo je jeho využití pro 
civilní účely v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy, a že tento 
cíl by měl mít proto přednost před cíli 
v oblasti bezpečnosti a obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že původní provozní 
kapacita, schopná poskytnout počáteční 
služby, by měla být dosažena nejpozději do 
roku 2014 s cílem zajistit, aby se program 
Galileo skutečně stal, zejména pro výrobce 
přijímačů, druhým vzorovým modelem 

9. je přesvědčen, že původní provozní 
kapacita, schopná poskytnout počáteční 
služby, by měla být dosažena nejpozději do 
roku 2014 s cílem zajistit, aby se program 
Galileo skutečně stal, zejména pro výrobce 
přijímačů, druhým vzorovým modelem 
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GNSS; vítá vypuštění dvou satelitů na 
oběžnou dráhu dne 20. října 2011 v 
Kourou;

GNSS; vítá vypuštění dvou operačních 
ověřovacích orbitálních družic, k němuž 
došlo dne 20. října 2011 v evropském 
kosmodromu v Kourou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že cíl plné operační 
schopnosti (FOC), založené na konstelaci 
27 družic a přiměřeném počtu náhradních 
družic a odpovídající pozemní 
infrastruktuře je základní podmínkou pro 
dosažení přidané hodnoty programu 
Galileo z hlediska ověřování, vysoké 
přesnosti a nepřetržitého fungování, a 
tudíž i pro dosažení hospodářského a 
společenského přínosu; obává se, aby 
Galileo nepřišel o svůj náskok, pokud by 
nebyl systém včas dokončen a pokud by 
komercializace a internacionalizace 
služeb nebyly prováděny vhodným 
způsobem; domnívá se, že přesvědčit 
uživatele a investory o dlouhodobém 
závazku Evropské unie lze pouze 
zřetelnou a jednoznačnou podporou 
dosažení úplné operační kapacity ze 
strany všech evropských orgánů a 
institucí;

10. žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu sdělovala informace týkající 
se různých provozních možností a zejména 
pak jejich financování v podobě 
podrobného rozpisu jednotlivých 
rozpočtových položek; domnívá se, že tyto 
informace jsou nezbytným předpokladem 
toho, aby Evropský parlament mohl činit 
informovaná rozhodnutí, a měly by 
zahrnovat:

– technické specifikace (přesnost, 
zeměpisné pokrytí, integrovanost atd.)
služeb programu Galileo, kterých by bylo 
možné využívat při odlišné konstelaci 
družic (včetně původní provozní kapacity 
a plné operační schopnosti za 
předpokladu jejich využití s jinými 
systémy GNSS a za předpokladu jejich 
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samostatného využití);
– úloha služeb systému EGNOS 
s ohledem na odlišné možnosti konstelací 
družic programu Galileo a potřeba či 
nepotřebnost zachování systému EGNOS 
v konstelaci pro zajištění plné operační 
schopnosti;
– náklady související s různými 
možnostmi konstelací družic programu
Galileo a EGNOS vyjádřené jako investice 
do infrastruktury, ale rovněž jako náklady 
na řízení a rezervy na nepředvídané 
položky (včetně původní provozní 
kapacity, plné operační schopnosti a 
dalších možností);

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že cíl plné operační 
schopnosti (FOC), založené na konstelaci 
27 družic a přiměřeném počtu náhradních 
družic a odpovídající pozemní 
infrastruktuře je základní podmínkou pro 
dosažení přidané hodnoty programu 
Galileo z hlediska ověřování, vysoké 
přesnosti a nepřetržitého fungování, a tudíž 
i pro dosažení hospodářského a 
společenského přínosu; obává se, aby 
Galileo nepřišel o svůj náskok, pokud by 
nebyl systém včas dokončen a pokud by 
komercializace a internacionalizace služeb 
nebyly prováděny vhodným způsobem; 
domnívá se, že přesvědčit uživatele a 
investory o dlouhodobém závazku 
Evropské unie lze pouze zřetelnou a 
jednoznačnou podporou dosažení úplné 
operační kapacity ze strany všech 

10. je přesvědčen, že cíl plné operační 
schopnosti (FOC), založené na konstelaci 
27 družic a přiměřeném počtu náhradních 
družic a odpovídající pozemní 
infrastruktuře, je základní podmínkou pro 
dosažení přidané hodnoty programu 
Galileo z hlediska ověřování, vysoké 
přesnosti a nepřetržitého fungování, a tudíž 
i pro dosažení hospodářského a 
společenského přínosu, a mělo by jí být 
dosaženo nejpozději do roku 2018; obává 
se, aby Galileo nepřišel o svůj náskok, 
pokud by nebyl systém včas dokončen a 
pokud by komercializace a 
internacionalizace služeb nebyly 
prováděny vhodným způsobem; domnívá 
se, že přesvědčit uživatele a investory o 
dlouhodobém závazku Evropské unie lze 
pouze zřetelnou a jednoznačnou podporou 
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evropských orgánů a institucí; dosažení úplné operační schopnosti (FOC)
ze strany všech evropských orgánů a 
institucí;

Or. cs

Pozměňovací návrh 46
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že finanční plán, který má 
být přijat pro systém Galileo, musí být 
vypracován takovým způsobem, aby 
zajišťoval splnění dlouhodobých 
požadavků a kontinuitu včetně provozních 
výdajů a výdajů na údržbu;

11. domnívá se, že finanční plán, který má 
být přijat pro systém Galileo, musí být 
vypracován takovým způsobem, aby 
zajišťoval splnění dlouhodobých 
požadavků a kontinuitu včetně provozních 
výdajů, výdajů na údržbu a výměnu dílů;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nenavrhla dodatečné financování 
tohoto programu pomocí úpravy 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020; obává se, že celkové náklady 
na projekt překročí návrh Komise ve výši 
7 miliard EUR;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 48
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nenavrhla dodatečné financování 
tohoto programu pomocí úpravy 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020; obává se, že celkové náklady 
na projekt překročí návrh Komise ve výši 
7 miliard EUR;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nenavrhla dodatečné financování 
tohoto programu pomocí úpravy 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020; obává se, že celkové náklady 
na projekt překročí návrh Komise ve výši 
7 miliard EUR;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nenavrhla dodatečné financování 
tohoto programu pomocí úpravy víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se, že celkové náklady na projekt 
překročí návrh Komise ve výši 7 miliard 
EUR;

12. bere na vědomí, že Komise nenavrhla 
dodatečné financování tohoto programu 
pomocí úpravy víceletého finančního 
rámce na období 2014–2020 a že tak 
neučiní, dokud nebude provedeno 
důkladné posouzení dopadů; obává se, že 
celkové náklady na projekt velmi 
pravděpodobně překročí návrh Komise ve 
výši 7 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 12 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) naléhavě žádá Komisi a Agenturu pro 
evropský GNSS, aby mnohem více 
usilovaly o zvýšení informovanosti o 
GNSS mezi potenciálními uživateli a 
investory, podporovaly využívání služeb 
založených na GNSS a stanovily a 
propojily poptávku po těchto službách v 
Evropě;

Or. cs

Pozměňovací návrh 52
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pevně přesvědčen, že další finanční 
prostředky pro GNSS mohou být zajištěny 

13. je pevně přesvědčen, že další finanční 
prostředky pro GNSS mohou být zajištěny 
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pouze tehdy, pokud se u politických 
představitelů a široké veřejnosti výrazně 
zvýší informovanost o možných přínosech 
GNSS pro hospodářství a společnost Unie; 
vítá zavedení konkrétních iniciativ, jako je 
každoroční soutěž o nejlepší návrhy 
Galileo Masters;

pouze tehdy, pokud se u politických 
představitelů a široké veřejnosti výrazně 
zvýší informovanost o možných přínosech 
GNSS pro hospodářství a společnost Unie; 
vítá zavedení konkrétních iniciativ, jako je 
každoroční soutěž o nejlepší návrhy 
Galileo Masters; pokud bude 
k financování těchto iniciativ použito 
prostředků Společenství, měly by tyto 
náklady nést všechny členské státy EU 
nebo by měly být přinejmenším rozděleny 
mezi co největší počet členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je pevně přesvědčen, že další finanční 
prostředky pro GNSS mohou být zajištěny 
pouze tehdy, pokud se u politických 
představitelů a široké veřejnosti výrazně 
zvýší informovanost o možných přínosech 
GNSS pro hospodářství a společnost Unie; 
vítá zavedení konkrétních iniciativ, jako je 
každoroční soutěž o nejlepší návrhy 
Galileo Masters;

13. je pevně přesvědčen, že další finanční 
prostředky pro GNSS mohou být zajištěny 
pouze tehdy, pokud se u politických 
představitelů a široké veřejnosti výrazně 
zvýší informovanost o možných nákladech 
a přínosech různých možností GNSS pro 
hospodářství a společnost Unie; vítá 
zavedení konkrétních iniciativ, jako je 
každoroční soutěž o nejlepší návrhy 
Galileo Masters;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace a zajistit přitom pokrytí Evropy, a 
rovněž Afriky;

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace a zajistit přitom pokrytí Evropy, 
Arktidy, Středomoří a rovněž Afriky; vývoj 
a realizace programu EGNOS musí 
probíhat v navazujících fázích, tak aby 
bylo možné postupně zpřístupňovat nové 
funkce podle toho, jak to bude nutné 
s ohledem na očekávání uživatelů a vývoj 
norem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace a zajistit přitom pokrytí Evropy, a 
rovněž Afriky;

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace; upozorňuje na význam toho, aby 
systém EGNOS s ohledem na upevnění 
společného trhu pokrýval celou 
Evropskou unii, a zdůrazňuje, že tento 
systém je třeba rozšířit i na oblasti jižní, 
východní a jihovýchodní Evropy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace a zajistit přitom pokrytí Evropy, a 
rovněž Afriky;

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje 
reálný a provozuschopný projekt; je 
přesvědčen, že je nezbytné tento program 
plně docenit a konkrétně využívat jeho 
aplikace a zajistit přitom nejen pokrytí 
Evropy, ale i Arktidy a Afriky;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje zásadní úlohu programu 
GMES pro monitorování Země; domnívá 
se, že program GMES by měl zajistit 
kontinuitu přístupu k informačním službám 
o životním prostředí a bezpečnosti 
založeného na stálé pozorovací 
infrastruktuře ve vesmíru či na místní 
úrovni;

15. má za to, že program GMES je rovněž 
jedním ze stěžejních programů Evropské 
unie, který plní zásadní úlohu, pokud jde o
monitorování Země; domnívá se, že 
program GMES by měl zajistit kontinuitu 
přístupu k informačním službám o 
životním prostředí a bezpečnosti 
založeného na stálé pozorovací 
infrastruktuře ve vesmíru či na místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje na skutečnost, že 
program GMES vstoupil do své provozní 
fáze, kdy jsou finanční rizika velice 
omezená ve srovnání s riziky, které 
s sebou nese fáze vývojová, a prohlašuje, 
že náklady zůstanou pod kontrolou, což 
dokládají i zkušenosti s jinými evropskými 
programy, jako jsou programy 
meteorologických družic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory 
neznehodnotila dosavadní investice;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a předložila návrh efektivního 
řízení různých úrovní vývoje a řízení 
programu, ve kterém bude mj. jasně 
vymezeno, jakou úlohu bude mít v oblasti
vývoje a koordinace uživatelsky 
zaměřených služeb Evropská agentura 
pro životní prostředí; vyjadřuje své 
politování a překvapení nad tím, že 
Komise nenavrhla zařazení financování 
GMES do víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020; domnívá se nicméně,
že neexistence finančního plánu 
ekonomické podpory by mohla 
znehodnotit dosavadní investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Norbert Glante
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory
neznehodnotila dosavadní investice;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a efektivní řízení, vycházejíc při tom 
z odborných znalostí, jimiž disponují 
soukromé i veřejné subjekty v EU; 
zejména pak Komisi vyzývá, aby zařadila
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020, 
protože v opačném případě nelze zaručit 
kontinuitu programu GMES a dosavadní 
investice budou znehodnoceny;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory 
neznehodnotila dosavadní investice;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení s tím, že při tom co 
nejvíce využije veřejných i soukromých 
subjektů působících v tomto odvětví; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby veškeré 
financování GMES v období 2014–2020
zahrnula do víceletého finančního rámce; 
upozorňuje na riziko toho, že v opačném 
případě by mohly dosavadní investice přijít 
vniveč;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory 
neznehodnotila dosavadní investice;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020, a 
vyzývá Komisi, aby program GMES do 
tohoto rámce zařadila; poukazuje na to, že
neexistence finančního plánu dlouhodobé 
ekonomické podpory bude znamenat 
znehodnocení dosavadních investic;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020;
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory 
neznehodnotila dosavadní investice;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby doplnila 
právní rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení, a zajistila, že 
financování GMES bude i nadále součástí 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; vyjadřuje politování 
nad tím, že Komise nenavrhla zařazení 
financování GMES do víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020; 
obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory 
neznehodnotila dosavadní investice;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní 
rámec a vyjasnila svůj přístup k 
efektivnímu řízení; je hluboce znepokojen, 
že Komise nenavrhla zařazení financování 
GMES do víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020; obává se nicméně, aby 
neexistence finančního plánu ekonomické 
podpory neznehodnotila dosavadní 
investice; bude očekávat, že Komise zařadí 
financování tohoto programu do 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci pověřenou správou a 
dodáváním údajů s cílem umožnit skutečný 
úspěch tohoto programu; považuje za 
důležité definovat dohody, které mají být 
uzavřeny s národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby cíl programu byl plně funkční od 
roku 2014;

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a plán řízení a 
definovala provozní organizaci pověřenou 
správou a dodáváním údajů s cílem 
umožnit skutečný úspěch tohoto programu; 
považuje za důležité definovat dohody, 
které mají být uzavřeny s národními 
agenturami s cílem maximalizovat 
interoperabilitu, kontinuitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit, aby 
byly stanoveny rozdíly na jedné straně 
mezi vědeckým využíváním a obchodním 
využíváním a na straně druhé mezi 
činnostmi Evropské kosmické agentury 
v oblasti vývoje a činnostmi v oblasti 
vývoje týkajícího se realizace, provozu a 
systémů, které vyžadují evropské struktury 
a specifické kompetence; přál by si, aby 
program byl plně funkční od roku 2014;



AM\879645CS.doc 35/58 PE473.828v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci pověřenou správou a 
dodáváním údajů s cílem umožnit skutečný 
úspěch tohoto programu; považuje za 
důležité definovat dohody, které mají být 
uzavřeny s národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby cíl programu byl plně funkční od 
roku 2014;

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán, který bude 
založený na prozkoumání všech možností,
a definovala provozní organizaci 
pověřenou správou a dodáváním údajů s 
cílem umožnit skutečný úspěch tohoto 
programu; vedle toho tu musí být také 
společná evropská politika, pokud jde o 
nakládání s údaji, která zajistí skutečně 
otevřený přístup k existujícím údajům a 
jejich dostupnost; považuje za důležité 
definovat dohody, které mají být uzavřeny 
s národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby program byl plně funkční od roku 
2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci pověřenou správou a

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci, která bude pověřena 
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dodáváním údajů s cílem umožnit skutečný
úspěch tohoto programu; považuje za 
důležité definovat dohody, které mají být 
uzavřeny s národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby cíl programu byl plně funkční od 
roku 2014;

řízením tohoto programu a dodáváním 
údajů a která bude zaručovat úspěch 
tohoto programu a splnění jeho cíle – jeho 
úplného zprovoznění od roku 2014; 
považuje za důležité definovat dohody, 
které mají být uzavřeny s národními 
agenturami s cílem maximalizovat 
interoperabilitu a řízení systému; považuje 
za nezbytné zajistit rozdíl mezi vědeckým 
využíváním a obchodním využíváním, 
které vyžaduje specifické struktury a 
kompetence;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci pověřenou správou a 
dodáváním údajů s cílem umožnit 
skutečný úspěch tohoto programu; 
považuje za důležité definovat dohody, 
které mají být uzavřeny s národními 
agenturami s cílem maximalizovat 
interoperabilitu a řízení systému; 
považuje za nezbytné zajistit rozdíl mezi 
vědeckým využíváním a obchodním 
využíváním, které vyžaduje specifické 
struktury a kompetence; přál by si, aby cíl 
programu byl plně funkční od roku 2014;

17. vyzývá Komisi, aby navrhla systém 
provozní organizace, který zabezpečí 
řádnou správu tohoto programu a 
dodávání údajů poskytovaných službami a 
který umožní zachovat dosavadní 
úspěšnost tohoto programu a splnit jeho 
cíl – být plně funkční od roku 2014; tato 
správa by měla vycházet ze stávajících 
možností v oblasti inženýrských prací a 
řízení programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Antonio Cancian
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán a definovala 
provozní organizaci pověřenou správou a 
dodáváním údajů s cílem umožnit skutečný 
úspěch tohoto programu; považuje za 
důležité definovat dohody, které mají být 
uzavřeny s národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby cíl programu byl plně funkční od 
roku 2014;

17. vyzývá Komisi, aby navrhla 
dlouhodobý finanční plán, která stanoví 
využívání inovativních finančních 
nástrojů a projektových dluhopisů, jakož i 
partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem, definovala provozní organizaci 
pověřenou správou a dodáváním údajů s 
cílem umožnit skutečný úspěch tohoto 
programu; považuje za důležité definovat 
dohody, které mají být uzavřeny s 
národními agenturami s cílem 
maximalizovat interoperabilitu a řízení 
systému; považuje za nezbytné zajistit 
rozdíl mezi vědeckým využíváním a 
obchodním využíváním, které vyžaduje 
specifické struktury a kompetence; přál by 
si, aby cíl programu byl plně funkční od 
roku 2014;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje úvahy Komise o posílení 
bezpečnostní složky programu GMES pro 
ostrahu hranic, podporu vnějších činností 
Unie, monitorování moří, složité 
mimořádné situace, humanitární pomoc, 
civilní ochranu atd., s přihlédnutím k 
citlivosti zpracovávaných údajů;

18. podporuje úvahy Komise o posílení 
bezpečnostní složky programu GMES pro 
ostrahu hranic, podporu vnějších činností 
Unie, monitorování moří, složité 
mimořádné situace, humanitární pomoc, 
civilní ochranu atd., s přihlédnutím 
k potřebě chránit zpracovávané citlivé 
osobní údaje;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 71
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje úvahy Komise o posílení 
bezpečnostní složky programu GMES pro 
ostrahu hranic, podporu vnějších činností 
Unie, monitorování moří, složité 
mimořádné situace, humanitární pomoc, 
civilní ochranu atd., s přihlédnutím k 
citlivosti zpracovávaných údajů;

18. podporuje úvahy Komise o posílení 
bezpečnostní složky programu GMES pro 
ostrahu hranic, podporu vnějších činností 
Unie, monitorování moří, složité 
mimořádné situace, humanitární pomoc, 
civilní ochranu atd., s přihlédnutím k 
citlivosti zpracovávaných údajů a 
k potřebě chránit soukromí a další práva 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na to, že evropské 
hospodářství a evropská společnost 
začínají být stále závislejší na vesmírných 
infrastrukturách, které mají zásadní 
význam pro nezávislost evropského 
rozhodování; 

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by mohlo přispět k ochraně 
vesmírných infrastruktur proti 
„vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a 
asteroidům; zastává názor, že vytvoření 
nového programu by mělo být založeno na 
stávajících kapacitách a infrastrukturách, 
které si vyžádaly investice všech členských 
států, a na rozvoji chybějících kapacit;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by mohlo přispět k ochraně 
vesmírných infrastruktur proti 
„vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a 
asteroidům; zastává názor, že vytvoření 
nového programu by mělo být založeno na 
stávajících kapacitách a infrastrukturách, 
které si vyžádaly investice všech členských 
států, a na rozvoji chybějících kapacit;

19. je si vědom zvyšující se závislosti 
evropského hospodářství a evropských 
politik – zvláště pak společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky – ohledně 
kosmického odvětví a zdůrazňuje, že 
kosmická infrastruktura má zásadní 
význam pro posílení autonomie 
evropského rozhodování; domnívá se, že 
vytvoření evropského programu získávání 
údajů i poznatků o situaci ve vesmíru 
(Space Situation Awareness) by mohlo 
přispět k ochraně vesmírných infrastruktur 
proti „vesmírnému smetí“, sluneční radiaci 
a asteroidům; zastává názor, že vytvoření 
nového programu by mělo být založeno na 
stávajících kapacitách a infrastrukturách, 
které si vyžádaly investice všech členských 
států, a na rozvoji chybějících kapacit;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by mohlo přispět k ochraně 
vesmírných infrastruktur proti 
„vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a
asteroidům; zastává názor, že vytvoření 
nového programu by mělo být založeno na 
stávajících kapacitách a infrastrukturách, 
které si vyžádaly investice všech členských 
států, a na rozvoji chybějících kapacit;

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by přispělo k ochraně 
kritických evropských vesmírných 
infrastruktur proti nebezpečí vzájemného 
střetu kosmických lodí či nárazům
„vesmírného smetí“, předmětů 
pohybujících se ve větší blízkosti Země a 
dále též proti rizikům spojeným 
s vesmírnou meteorologií; zastává názor, 
že vytvoření nového programu by mělo být 
založeno na stávajících kapacitách a 
infrastrukturách, které si vyžádaly investice 
všech členských států, a na rozvoji 
chybějících kapacit;

Or. lt

Pozměňovací návrh 76
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by mohlo přispět k ochraně 
vesmírných infrastruktur proti 
„vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a 
asteroidům; zastává názor, že vytvoření
nového programu by mělo být založeno na 
stávajících kapacitách a infrastrukturách, 
které si vyžádaly investice všech členských 

19. domnívá se, že vytvoření evropského 
programu získávání údajů i poznatků o 
situaci ve vesmíru (Space Situation 
Awareness) by mohlo přispět k ochraně 
vesmírných infrastruktur proti 
„vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a 
asteroidům; zastává názor, že vytváření 
veškerých nových programů by mělo být 
založeno na stávajících kapacitách, 
dovednostech a infrastrukturách, které si 
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států, a na rozvoji chybějících kapacit; vyžádaly investice všech členských států, a 
na rozvoji chybějících kapacit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že vesmírná politika by 
měla rovněž zahrnovat politiky týkající se 
bezpečnosti kritických evropských 
kosmických infrastruktur a bezpečné 
obnovy zařízení, která byla vyřazena z 
provozu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 19 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) domnívá se, že maximální využívání 
družicových komunikačních služeb bude 
sloužit jako přímá podpora 
konkurenceschopnosti evropského 
výrobního průmyslu, posílí evropskou 
průmyslovou základnu a přispěje ke 
splnění následujících klíčových 
politických cílů:
– k pokrytí celé EU širokopásmovým 
internetovým připojením, včetně služeb 
nové generace, protože družicové sítě jsou 
podstatnou složkou souboru technologií 
potřebných k dosažení cílů evropské 
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digitální agendy;
– k budování udržitelné, bezpečné a 
inteligentní pozemní, námořní i letecké 
dopravy;
– k maximalizaci přínosu EU 
k programům spolupráce s rozvojovými 
zeměmi a ke ze výšení přínosu EU 
k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;
– k zajištění odpovídající role EU při 
řešení budoucích katastrof v rámci EU i 
za jejími hranicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zastává názor, že jestliže chce 
Evropská unie jednat samostatně a 
disponovat konkurenceschopným 
kosmickým průmyslem, potřebuje solidní 
technologickou základnu; zdůrazňuje 
základní význam právního, správního a 
finančního rámce pro investice průmyslu 
do výzkumu a inovací;

20. zastává názor, že Evropská unie 
potřebuje solidní znalostní a
technologickou základnu, aby mohla co 
nejlépe využívat aplikací v oblasti vesmíru 
ve službách občanů; zdůrazňuje základní 
význam právního, správního a finančního 
rámce pro investice průmyslu do výzkumu 
a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zastává názor, že jestliže chce 
Evropská unie jednat samostatně a 
disponovat konkurenceschopným 
kosmickým průmyslem, potřebuje solidní 
technologickou základnu; zdůrazňuje 
základní význam právního, správního a 
finančního rámce pro investice průmyslu 
do výzkumu a inovací;

20. zastává názor, že jestliže chce 
Evropská unie jednat samostatně a 
disponovat konkurenceschopným 
kosmickým průmyslem, který bude 
schopen za rovných podmínek konkurovat 
neevropským podnikům, potřebuje solidní 
technologickou základnu; zdůrazňuje 
základní význam právního, správního a 
finančního rámce pro investice průmyslu 
do výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že Evropská unie musí 
provádět investice, které Evropě zaručí 
přístup do kosmického prostoru a k 
orbitální infrastruktuře;

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vyvinula strategický harmonogram s 
cílem zajistit koherentnost mezi úsilím 
vyvinutým Evropskou unií v oblasti 

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vyvinula strategický harmonogram s 
cílem zajistit koherentnost mezi úsilím 
vyvinutým Evropskou unií v oblasti 
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výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly 
ESA a členské státy;

výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly 
ESA a členské státy v oblasti potřebných 
technologií, dovedností a dvojích zdrojů 
nezbytných k dosažení 
konkurenceschopnosti, zajištění 
nezávislosti Evropy, získání přístupu na 
mezinárodní trhy a omezení rizik pro 
evropské programy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vyvinula strategický harmonogram s 
cílem zajistit koherentnost mezi úsilím 
vyvinutým Evropskou unií v oblasti 
výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly 
ESA a členské státy;

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v 
oblasti výzkumu a inovací; domnívá se, že 
evropská politika výzkumu a vývoje 
v oblasti vesmíru musí zajistit, aby byly 
k dispozici potřebné technologie – a to 
v náležitém časovém horizontu, 
s požadovanou mírou nezávislosti a za 
podmínek hospodářské soutěže; vyzývá 
Komisi, aby vyvinula strategický 
harmonogram s cílem zajistit koherentnost 
mezi úsilím vyvinutým Evropskou unií v 
oblasti výzkumu a vývoje a úsilím, jež 
vyvinuly ESA, členské státy a kosmický 
průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 21



AM\879645CS.doc 45/58 PE473.828v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v 
oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, 
aby vyvinula strategický harmonogram s 
cílem zajistit koherentnost mezi úsilím 
vyvinutým Evropskou unií v oblasti 
výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly 
ESA a členské státy;

21. zdůrazňuje význam strategie výzkumu 
a inovací v oblasti vesmírné politiky, která 
zajistí technologický pokrok, rozvoj 
průmyslu a konkurenceschopnost EU a 
která rovněž povede k vytvoření nových 
pracovních míst v EU; vyzývá Komisi, aby 
vyvinula strategický harmonogram s cílem 
zajistit koherentnost mezi úsilím 
vyvinutým Evropskou unií v oblasti 
výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly 
ESA a členské státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. považuje za nezbytné zavést 
mechanismy a programy, jež by 
stimulovaly trh s aplikacemi a službami 
odvozenými od programů Galileo/EGNOS 
a GMES, i trh v oblasti telekomunikací a 
služeb, což předpokládá společné 
využívání různých vesmírných služeb 
odpovídajících účinně na požadavky 
občanů;

22. považuje za nezbytné zavést 
mechanismy a programy, které umožní 
vytvoření užitečného trhu s aplikacemi a 
službami odvozenými od programů 
Galileo/EGNOS a GMES, i trhu v oblasti 
telekomunikací a služeb, což předpokládá 
společné využívání různých vesmírných 
služeb odpovídajících účinně na požadavky 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
využívání družicových komunikačních 
služeb, protože telekomunikační družice 
mají zásadní význam pro úspěšnost 
kosmického průmyslu a související služby 
jsou nezbytné pro dosažení evropských 
cílů, jako je zajištění přístupu 
k širokopásmovým službám, zavádění 
systémů inteligentní dopravy či 
spolupráce s rozvojovými zeměmi;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosných zařízení a ověřovat 
příhodnost operační a průmyslové 
organizace pro plnění společných 
požadavků, a vybízí proto Komisi, aby 
vypracovala konkrétní návrhy pro odvětví 
strategických nosných zařízení a věnovala 
tomuto odvětví zvláštní pozornost mj. 
v rámci politiky kosmického průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

23. v zájmu zajištění nezávislosti Evropy a
upevnění evropské konkurenceschopnosti 
považuje rovněž za nezbytné zachovat 
autonomii Evropy v přístupu k vesmíru a 
upřednostňovat používání evropských 
nosných zařízení a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

23. pro upevnění evropské nezávislosti a
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosných zařízení a ověřovat 
příhodnost operační a průmyslové 
organizace pro plnění společných 
požadavků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
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nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

nezbytné zachovat za přijatelných 
podmínek autonomii v přístupu k vesmíru 
a upřednostňovat používání evropských 
nosičů a ověřovat příhodnost operační a 
průmyslové organizace pro plnění 
společných požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosných a dopravních zařízení
a ověřovat příhodnost operační a 
průmyslové organizace pro plnění 
společných požadavků;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a upřednostňovat používání 
evropských nosičů a ověřovat příhodnost 
operační a průmyslové organizace pro 
plnění společných požadavků;

23. pro upevnění evropské 
konkurenceschopnosti považuje rovněž za 
nezbytné zachovat autonomii v přístupu k 
vesmíru a ověřovat příhodnost operační a 
průmyslové organizace pro plnění 
společných požadavků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 93
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby vhodně 
přistupovala k finančním a praktickým 
požadavkům v budoucích rámcových 
výzkumných programech;

24. vyzývá Komisi, aby vhodně 
přistupovala k finančním a praktickým 
požadavkům v budoucích rámcových 
výzkumných programech; zvláště pak by 
mělo dojít k integraci výzkumu a vývoje 
kosmických aplikací, které mají klíčový 
význam jako technologie přinášející nové 
možnosti v různých oblastech odvětvového 
výzkumu, jako je změna klimatu, životní 
prostředí, doprava, zemědělství atd. a 
které by neměly tvořit samostatnou oblast 
kosmického výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. žádá Komisi, aby ve spolupráci s ESA 
prozkoumala možnosti využití vesmíru a 
poukázala na možné náklady a zisky; v 
tomto ohledu se domnívá, že by bylo 
vhodné vyvinout společnou strategii se 
Spojenými státy prostřednictvím dohody o 
spolupráci založené na skutečných 
možnostech;

25. žádá Komisi, aby ve spolupráci s ESA 
prozkoumala možnosti využití vesmíru a 
poukázala na možné náklady a přínosy; v 
tomto ohledu se domnívá, že by bylo 
vhodné vyvinout společnou strategii s 
mezinárodními partnery prostřednictvím 
dohody o spolupráci založené na celkovém 
konsensu všech zúčastněných stan a 
rozumnými příspěvky z Evropské Unie;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 95
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. žádá Komisi, aby ve spolupráci s ESA 
prozkoumala možnosti využití vesmíru a 
poukázala na možné náklady a zisky; v 
tomto ohledu se domnívá, že by bylo 
vhodné vyvinout společnou strategii se 
Spojenými státy prostřednictvím dohody o 
spolupráci založené na skutečných 
možnostech;

25. žádá Komisi, aby ve spolupráci s ESA 
prozkoumala možnosti využití vesmíru a 
poukázala na možné náklady a zisky; v 
tomto ohledu se domnívá, že by bylo 
vhodné vyvinout společnou strategii 
s mezinárodními partnery prostřednictvím 
dohody o spolupráci založené na 
skutečných možnostech;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví;
zdůrazňuje, že úsilí v oblasti vesmírné 
politiky by mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů;

26. znovu potvrzuje, že mezinárodní 
spolupráce pro mírové účely je základní 
hodnotou Evropské Unie a je základem 
jejích politik; domnívá se, že mezinárodní 
spolupráce, která se nejprve opírá o 
schopnosti a konkurenceschopnost 
evropského vesmírného odvětví, by měla 
evropským uživatelům zabezpečit 
optimální přístup k datům; podpořit 
evropskou vědeckou, technickou a 
průmyslovou excelenci v oblasti vesmíru, 
připomíná, že mezinárodní spolupráce 
umožňuje sdílení investic do velkých 
programů, jako je Mezinárodní vesmírná 
stanice;



AM\879645CS.doc 51/58 PE473.828v01-00

CS

Or. cs

Pozměňovací návrh 97
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že úsilí v oblasti vesmírné 
politiky by mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů;

26. domnívá se, že mezinárodní spolupráce
pro mírové účely, například v rámci 
mezinárodní vesmírné stanice, je zcela 
v souladu s hodnotami Evropské unie, a 
přispívá tak k upevnění jejích politik; 

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že úsilí v oblasti vesmírné 
politiky by mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů;

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat sdílení 
znalostí a interoperabilní vývoj aplikací, 
kterých by bylo možno využít k řešení 
velkých společenských problémů, před 
nimiž Evropa i celý svět v současné době 
stojí; zdůrazňuje, že úsilí v oblasti 
vesmírné politiky by mohlo být vyvinuto 
účinněji prostřednictvím průmyslové 
spolupráce a sdílení investic u velkých 
programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že úsilí v oblasti vesmírné 
politiky by mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů;

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
poukazuje na to, že Evropská unie by 
měla v oblasti využití kosmu zaujímat 
vedoucí postavení a udržet si na světové 
úrovni významnou strategickou úlohu, 
zejména v rámci mezinárodních jednání o 
systému pro získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru a výzkum vesmíru; zdůrazňuje, 
že úsilí v oblasti vesmírné politiky by 
mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů a 
průzkumu vesmíru;

Or. lt

Pozměňovací návrh 100
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že úsilí v oblasti vesmírné 
politiky by mohlo být vyvinuto účinněji 
prostřednictvím průmyslové spolupráce a 
sdílení investic u velkých programů;

26. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie, vesmírné služby a evropskou 
infrastrukturu a posílit tak toto strategické 
průmyslové odvětví; zdůrazňuje, že úsilí v 
oblasti vesmírné politiky by mohlo být 
vyvinuto účinněji prostřednictvím 
průmyslové spolupráce a sdílení investic u 
všech možných programů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 101
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že by mezinárodní 
spolupráce měla podporovat evropské 
technologie a vesmírné služby a posílit tak 
toto strategické průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že účinnost odvětví vesmírné 
politiky lze zvýšit prostřednictvím 
průmyslové spolupráce a společných 
investic u velkých programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna odpovídající role EU při řešení 
budoucích katastrof v rámci EU i za jejími 
hranicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Vladimír Remek

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 27. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
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státy a ESA vypracovala mezinárodní 
strategii spolupráce s cílem posílit dialog 
se strategickými partnery (Spojené státy a 
Ruská federace) v oblasti politiky 
využívání vesmíru a přezkoumala možnost 
zahájit podobný dialog s dalšími 
rozvíjejícími se mocnostmi, jako je Čína;

státy a ESA a příslušnými agenturami
vypracovala mezinárodní strategii 
spolupráce s cílem posílit dialog se 
strategickými partnery (Spojené státy a 
Ruská federace) v oblasti politiky 
využívání vesmíru a přezkoumala možnost 
zahájit podobný dialog s dalšími 
rozvíjejícími se mocnostmi, jako je Čína a 
Indie; navazující na stávající úspěšnou 
spolupráci v oblasti vědy o vesmíru nebo 
provozní meteorologie;

Or. cs

Pozměňovací návrh 104
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. poukazuje na to, že mezinárodní 
spolupráce je žádoucí, a to zejména 
v oblasti výzkumu, musí být však 
vzájemná a oboustranně prospěšná; 
vyjadřuje politování nad tím, že 
institucionální trhy našich hlavních 
subjektů hospodářské soutěže v oblasti 
využití vesmíru jsou uzavřené vůči 
zahraničním podnikům, včetně podniků 
evropských;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. tvůrcům politik v Evropské unii 
připomíná, že větší část světových 
institucionálních trhů není otevřená 
mezinárodní hospodářské soutěži a že 
předpokládaná mezinárodní hospodářská 
soutěž musí být založena na podmínkách, 
které umožní spravedlivé obchodování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje význam intenzivnější 
průmyslové spolupráce se třetími zeměmi 
v oblasti vesmírné politiky, zvláště pak se 
Spojenými státy, Japonskem, Ruskem, 
Čínou, Indií, Brazílií, Argentinou a Chile, 
jakož i se zeměmi Afriky a Blízkého 
východu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 107
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. připomíná, že podle článku 189 SFEU 
Evropská unie Unie naváže veškeré účelné 
vztahy s Evropskou kosmickou agenturou 
(ESA), aby byla definována vzájemná 
odpovědnost bez překrývání úloh a 

28. připomíná, že podle článku 189 SFEU 
Evropská unie zlepší stávající vztahy s 
Evropskou kosmickou agenturou (ESA); 
zastává rovněž názor, že by měla být 
jasným způsobem rozdělena odpovědnost 
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investic; a mělo by být zajištěno, aby nedocházelo 
ke zbytečnému zdvojování struktur a 
investic;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. podporuje rozvoj činností Evropské 
unie v oblasti průzkumu vesmíru a 
koordinaci těchto činností na evropské 
úrovni ve spolupráci s členskými státy a 
Evropskou kosmickou agenturou (ESA); 
poukazuje na to, že vytvoření evropského 
oddílu kosmonautů na základě oddílu 
ESA by vytvořilo lepší podmínky pro to, 
aby přímé řízení kosmických výprav 
převzala postupně Evropská unie, a vedlo 
by k vytvoření evropského systému pro 
přepravu posádek; domnívá se, že 
Evropská unie by měla aktivněji přispívat 
k tomu, aby infrastruktura pro nosné 
rakety byla upravena v souladu s tempem 
vývoje systému Ariane 15, a k modernizaci 
a údržbě evropského kosmodromu 
(vesmírného střediska v Guyaně);

Or. lt

Pozměňovací návrh 109
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie 
do vesmíru vyžaduje nově definovat vztahy 
EU a ESA s ohledem na skutečnost, že 
technické a plánovací kompetence ESA 
jsou zásadní pro udržení technologických 
kapacit a konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie 
do vesmíru vyžaduje nově definovat vztahy 
EU a ESA s ohledem na skutečnost, že 
technické a plánovací kompetence ESA 
jsou zásadní pro udržení technologických 
kapacit a konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu;

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie 
do činností kosmického odvětví vyžaduje 
nově definovat vztahy EU a ESA a 
vnitrostátních agentur s ohledem na 
skutečnost, že technické a plánovací 
kompetence ESA a vnitrostátních agentur 
jsou zásadní pro udržení technologických 
kapacit a konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu a že Evropská unie 
by se mohla soustředit na provozování, 
rozvoj a trvalé fungování vesmírných 
systémů, které potřebuje, jakož i na 
mezinárodní rozšiřování trhů a požadavky 
uživatelů s cílem posílit kapacitu a 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Ioan Enciu
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie 
do vesmíru vyžaduje nově definovat vztahy 
EU a ESA s ohledem na skutečnost, že 
technické a plánovací kompetence ESA 
jsou zásadní pro udržení technologických 
kapacit a konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu;

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie 
do vesmíru vyžaduje nově definovat vztahy 
EU a ESA s ohledem na skutečnost, že 
technické a plánovací kompetence ESA 
jsou zásadní pro udržení vysoké úrovně
technologických kapacit a 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Norbert Glante

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi, aby ve vztahu 
k organizacím, které jednají jejím 
jménem, začala plnit svou funkci 
vedoucího politického orgánu a orgánu 
dohledu; 

Or. de


