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Amendement 1
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) nr. 911/2010 
van 22 september 2010 over de initiële 
operationele diensten van het GMES-
programma,

– 2gezien Verordening (EU) nr. 911/2010 
van 22 september 2010 inzake het 
Europees programma voor monitoring 
van de aarde (GMES) en zijn initiële 
operationele diensten (2011-2013),

Or. fr

Amendement 2
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat 
satellietcommunicatiediensten al ter 
beschikking staan van de EU-regeringen 
en -burgers;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de ruimtevaart van 
strategisch belang is voor Europa en een 
sleutelelement vormt voor de
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onafhankelijke besluitvorming en het 
onafhankelijke optreden van Europa;

Or. en

Amendement 4
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Europese 
satellietcommunicatiesector een 
sleutelelement vormt voor het behoud van 
een gezonde Europese 
ruimtevaartindustrie, aangezien ruim de 
helft van de omzet in deze sector 
afkomstig is van de productie of lancering 
van telecommunicatiesatellieten;

Or. en

Amendement 5
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Galileo naar 
verwachting duidelijke voordelen zal 
bieden ten opzichte van het GPS-systeem, 
zoals betere nauwkeurigheid, globale 
integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de 
Europese Unie strategische autonomie zal 
geven;

F. overwegende dat de EU momenteel 
sterk afhankelijk is van het Amerikaanse 
Global Positioning System (GPS), en dat 
activiteiten met een waarde van 7% van
het BBP op dit systeem zijn gebaseerd, en 
overwegende dat Galileo naar verwachting 
duidelijke voordelen zal bieden ten 
opzichte van het Amerikaanse GPS-
systeem, zoals betere nauwkeurigheid, 
globale integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de 
Europese Unie strategische autonomie zal 
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geven;

Or. cs

Amendement 6
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Galileo naar 
verwachting duidelijke voordelen zal 
bieden ten opzichte van het GPS-systeem, 
zoals betere nauwkeurigheid, globale 
integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de 
Europese Unie strategische autonomie zal 
geven;

F. overwegende dat Galileo naar 
verwachting duidelijke voordelen zal 
bieden ten opzichte van het GPS-systeem, 
zoals betere nauwkeurigheid, globale 
integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de 
Europese Unie strategische autonomie zal 
geven; neemt kennis van de belangrijke 
rol die Galileo kan spelen bij de 
verbetering van de competitiviteit en 
kwaliteit van heel wat diensten in Europa;

Or. en

Amendement 7
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Galileo naar 
verwachting duidelijke voordelen zal 
bieden ten opzichte van het GPS-systeem, 
zoals betere nauwkeurigheid, globale 
integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de 
Europese Unie strategische autonomie zal 
geven;

F. overwegende dat Galileo naar 
verwachting voordelen zal bieden ten 
opzichte van GPS, zoals een betere 
nauwkeurigheid, globale integriteit, 
authenticatie en servicegarantie, en dat het 
daarnaast de Unie strategische autonomie 
zal geven;
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Or. en

Amendement 8
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de wereldwijde 
GNSS-markt exponentieel groeit en in 
2020 naar verwachting 150 miljard euro 
zal bedragen, een bedrag waarvan minder 
dan 20% wordt gegenereerd in de EU, en 
overwegende dat EGNOS en Galileo 
60 miljard euro aan indirecte voordelen 
voor de Europese economie en het 
maatschappelijk leven zullen opleveren in 
de vorm van verbeterde veiligheid op de 
weg en in de lucht, minder luchtvervuiling 
en pesticidengebruik, nieuwe banen en 
openbare veiligheid;

Or. cs

Amendement 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie een 
voorstel heeft ingediend voor de 
financiering van Galileo voor het meerjarig 
financieel kader 2014-2020, maar dat het 
kader niet voorziet in de financiering van 
het GMES-programma;

H. overwegende dat de Commissie een 
voorstel heeft ingediend voor de 
financiering van Galileo voor het meerjarig 
financieel kader 2014-2020, maar dat het 
kader niet voorziet in de financiering van 
het GMES-programma, waardoor de 
toekomst van dat programma ernstig in 
het gedrang komt;

Or. fr
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Amendement 10
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Commissie, voordat 
er een besluit wordt genomen over nieuwe 
financiële vastleggingen uit de begroting 
van de Unie in het volgende meerjarig 
financieel kader, een duidelijke 
beoordeling moet overleggen van alle 
mogelijke technische opties en van de 
bijbehorende kosten en voordelen;

I. overwegende dat de Commissie, voordat 
er een besluit wordt genomen over nieuwe 
financiële vastleggingen uit de begroting 
van de Unie in het volgende meerjarig 
financieel kader, een duidelijke en 
gedetailleerde beoordeling moet 
overleggen van alle mogelijke technische 
opties en van de bijbehorende kosten en 
voordelen van zowel Galileo als het 
GMES-programma;

Or. en

Amendement 11
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het GMES-programma 
moet zorgen voor continue toegang tot 
informatie over het milieu en de veiligheid, 
op basis van blijvende ruimteobservatie- en 
in-situ-infrastructuur;

J. overwegende dat GMES eveneens een 
door Europa aangevoerd 
vlaggenschipproject is dat in dienst staat 
van de Europese bevolking door openbare 
instanties geografische informatie te 
leveren waarmee deze hun beleid op het 
vlak van onder meer milieubeheer, 
risicobeheer en burgerbescherming 
kunnen uitvoeren; overwegende dat het 
GMES-programma moet zorgen voor 
continue toegang tot informatie over het 
milieu en de veiligheid, op basis van 
blijvende ruimteobservatie- en in-situ-
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infrastructuur;

Or. en

Amendement 12
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het GMES-programma 
moet zorgen voor continue toegang tot 
informatie over het milieu en de veiligheid, 
op basis van blijvende ruimteobservatie- en 
in-situ-infrastructuur;

J. overwegende dat het GMES-programma 
moet zorgen voor continue toegang tot 
informatie over het milieu en de veiligheid, 
op basis van blijvende ruimteobservatie- en 
in-situ-infrastructuur en met optimale 
gebruikmaking van de hulpmiddelen in 
Europa;

Or. it

Amendement 13
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het succes van het 
ruimtevaartbeleid in sterke mate 
afhankelijk is van de ruimteverkenning, de 
beveiliging van de 
ruimtevaartinfrastructuur en van 
internationale samenwerking;

K. overwegende dat het succes van het 
Europees ruimtevaartbeleid in sterke mate 
afhankelijk is van de instandhouding van 
een tegen de concurrentie opgewassen 
hightech ruimtevaartindustrie, de 
ruimteverkenning, de totstandbrenging 
van het Europees 
satellietnavigatiesysteem, de beveiliging 
van de ruimtevaartinfrastructuur en van 
internationale samenwerking;

Or. de
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Amendement 14
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het succes van het 
ruimtevaartbeleid in sterke mate 
afhankelijk is van de ruimteverkenning, de
beveiliging van de 
ruimtevaartinfrastructuur en van
internationale samenwerking;

K. overwegende dat het succes van het 
ruimtevaartbeleid in sterke mate 
afhankelijk is van het 
concurrentievermogen van de sector, 
ondersteund door een ambitieus O&O-
programma en bijkomende activiteiten
zoals ruimteverkenning, beveiliging van de 
ruimtevaartinfrastructuur en internationale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de onafhankelijke 
toegang tot de ruimte gewaarborgd moet 
zijn om de doelstellingen van het 
Europees ruimtebeleid te kunnen 
verwezenlijken, zoals ook de Europese 
Commissie beklemtoont;

Or. fr

Amendement 16
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. gezien de industriële knowhow in 
Europa en de belangrijke bijdrage die de 
grote Europese programma's tot de 
Europese integratie en de 
concurrentiekracht van Europa leveren;

Or. fr

Amendement 17
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 
voorgestelde Europese ruimtevaartstrategie 
als eerste stap in de richting van een 
algemeen ruimtevaartbeleid van de 
Europese Unie ten dienste van de burger;

1. is verheugd over de door de Commissie 
voorgestelde Europese ruimtevaartstrategie 
als eerste stap in de richting van een 
algemeen ruimtevaartbeleid van de 
Europese Unie ten dienste van de burger;
gelooft dat de Europese Unie haar 
inspanningen moet toespitsen op de 
ontwikkeling van ruimtediensten op een 
lager niveau die voordelen opleveren voor 
de bevolking en erop gericht zijn de 
beleidsvorming en -uitvoering te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 18
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 1. is verheugd over de mededeling van de 
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voorgestelde Europese 
ruimtevaartstrategie als eerste stap in de 
richting van een algemeen 
ruimtevaartbeleid van de Europese Unie 
ten dienste van de burger;

Commissie getiteld "Naar een 
ruimtevaartstrategie van de Europese 
unie ten dienste van de burger" als eerste 
stap in de richting van een algemeen 
ruimtevaartbeleid van de Europese Unie 
ten dienste van de burger;

Or. de

Amendement 19
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de door de Commissie 
voorgestelde Europese ruimtevaartstrategie 
als eerste stap in de richting van een 
algemeen ruimtevaartbeleid van de 
Europese Unie ten dienste van de burger;

1. is verheugd over de door de Commissie 
voorgestelde Europese ruimtevaartstrategie 
als eerste stap in de richting van een 
algemeen en op de gebruiker gericht
ruimtevaartbeleid van de Europese Unie 
ten dienste van haar burgers, beleid en 
diplomatie;

Or. en

Amendement 20
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de belangrijke rol van 
satellietnetwerken voor de invoering van 
breedbandinternet in de volledige EU 
tegen 2013 en bijgevolg de 
verwezenlijking van de doelstellingen die 
zijn opgenomen in de digitale strategie 
voor Europa;

Or. en
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Amendement 21
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het ruimtevaartbeleid een 
realistisch beleid moet zijn met als doel het 
dagelijks leven van de Europese burgers te 
verbeteren; benadrukt bovendien dat 
ruimtevaarttechnologieën van wezenlijk 
belang zijn het voorspellen van
natuurrampen en sterk bijdragen aan 
ontwikkelingen in de
telecommunicatiesector en aan nieuwe 
toepassingen op het gebied van landbouw, 
maritieme veiligheid, visserij, vervoer, 
enz.;

2. benadrukt dat het ruimtevaartbeleid een 
realistisch beleid moet zijn met als doel het 
dagelijks leven van de Europese burgers te 
verbeteren, nieuwe economische groei 
mogelijk te maken, 
innovatiemogelijkheden te ontsluiten en 
wetenschappelijke vooruitgang van 
uitmuntende kwaliteit te ondersteunen; 
benadrukt dat ruimtevaartoplossingen 
(gebaseerd op ultramoderne 
technologieën en een competitieve 
Europese industrie) van wezenlijk belang 
zijn voor het aanpakken van de grote 
uitdagingen in onze hedendaagse 
samenleving, zoals de omgang met 
natuurrampen, het beheer van natuurlijke 
hulpmiddelen en klimaattoezicht, voor de 
ontwikkeling van de 
telecommunicatiesector en voor het 
aanmoedigen van nieuwe toepassingen op 
het gebied van landbouw, maritieme 
veiligheid, visserij en vervoer;

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het ruimtevaartbeleid een 
realistisch beleid moet zijn met als doel het 

2. benadrukt dat het ruimtevaartbeleid een 
realistisch beleid moet zijn met als doel het 
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dagelijks leven van de Europese burgers te 
verbeteren; benadrukt bovendien dat 
ruimtevaarttechnologieën van wezenlijk 
belang zijn het voorspellen van 
natuurrampen en sterk bijdragen aan 
ontwikkelingen in de 
telecommunicatiesector en aan nieuwe 
toepassingen op het gebied van landbouw, 
maritieme veiligheid, visserij, vervoer,
enz.;

dagelijks leven van de Europese burgers te 
verbeteren; benadrukt bovendien dat 
ruimtevaarttechnologieën van wezenlijk 
belang zijn voor het voorspellen van en 
reageren op natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen en sterk 
bijdragen aan ontwikkelingen in de 
telecommunicatiesector en aan nieuwe 
toepassingen op het gebied van 
klimaatbeleid, grondgebruikplanning, 
milieubeheer, landbouw, maritieme 
veiligheid, visserij, vervoer enz.;

Or. en

Amendement 23
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om een industrieel 
ruimtevaartbeleid vast te stellen dat op de 
specifieke behoeften van elke subsector 
toegesneden is; wijst er wel op dat dit 
beleid niet alleen met het ESA en de 
lidstaten maar ook met het Europees 
Parlement moet worden afgestemd;

Or. de

Amendement 24
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op het belang van de 
ingebruikneming van duurzame, veilige 
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en intelligente transportmiddelen aan 
land, op zee en in de lucht;

Or. en

Amendement 25
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering, op 
middellange en lange termijn, van 
financiële en wetgevingsmechanismen om 
de Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

Schrappen

Or. de

Amendement 26
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en -
agentschappen en nationaal 
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ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering, op 
middellange en lange termijn, van 
financiële en wetgevingsmechanismen om 
de Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak omwille van een 
industriebeleid ter ondersteuning van een 
solide, concurrerende en autonome 
Europese industriebasis, op middellange 
en lange termijn, met inbegrip van 
financiële en wetgevingsmechanismen om 
de Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

Or. fr

Amendement 27
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering, op 
middellange en lange termijn, van 
financiële en wetgevingsmechanismen om
de Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering van 
financiële en wetgevingsmechanismen met 
als doel het vermogen van Europa om 
ruimtesystemen te ontwerpen, 
ontwikkelen, lanceren en gebruiken, te 
ondersteunen, de competitiviteit van de 
Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

Or. en
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Amendement 28
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering, op 
middellange en lange termijn, van 
financiële en wetgevingsmechanismen om 
de Europese industrie te stimuleren en te 
zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en 
concurrerende projecten in een 
internationaal kader;

3. is van mening dat de Europese Unie 
verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
de consolidatie van nationale 
ruimtevaartprogramma's en nationaal 
ruimtevaartbeleid met het oog op de 
ontwikkeling van een samenhangende 
Europese aanpak in samenwerking met alle 
relevante belanghebbenden, evenals voor 
de invoering, op middellange en lange 
termijn, van financiële en 
wetgevingsmechanismen om te zorgen 
voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze projecten in 
een internationaal kader;

Or. en

Amendement 29
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd dat de strategie als doel 
heeft de ruimtevaartinfrastructuur van 
Europa uit te breiden en het onderzoek 
sterker te ondersteunen om de 
technologische onafhankelijkheid van 
Europa te doen toenemen, de 
kruisbestuiving tussen de ruimtevaartsector 
en andere industriële sectoren aan te 
moedigen en innovatie te bevorderen als 
aandrijvende kracht van het Europees 

4. is verheugd dat de strategie als doel 
heeft de ruimtevaartinfrastructuur van 
Europa uit te breiden en het onderzoek 
sterker te ondersteunen om de kennis en 
het potentieel van Europa op het gebied 
van technologie- en ruimtetoepassingen te 
doen toenemen, de kruisbestuiving tussen 
de ruimtevaartsector en andere 
beleidssectoren aan te moedigen en 
innovatie te bevorderen;
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concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 30
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd dat de strategie als doel 
heeft de ruimtevaartinfrastructuur van 
Europa uit te breiden en het onderzoek 
sterker te ondersteunen om de 
technologische onafhankelijkheid van 
Europa te doen toenemen, de 
kruisbestuiving tussen de ruimtevaartsector 
en andere industriële sectoren aan te 
moedigen en innovatie te bevorderen als 
aandrijvende kracht van het Europees 
concurrentievermogen;

4. is verheugd dat de strategie als doel 
heeft de ruimtevaartinfrastructuur van 
Europa uit te breiden en het onderzoek 
sterker te ondersteunen om de 
technologische onafhankelijkheid van de 
Europese industriebasis te doen toenemen, 
de kruisbestuiving tussen de 
ruimtevaartsector en andere industriële 
sectoren aan te moedigen en innovatie te 
bevorderen als aandrijvende kracht van het 
Europees concurrentievermogen;

Or. fr

Amendement 31
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat door de Europese 
Unie ontwikkelde en gefinancierde 
ruimte-infrastructuur en -diensten van 
civiele aard moeten blijven en onder civiel 
toezicht moeten blijven staan, en dat alle 
militaire toepassingen die dezelfde 
infrastructuur gebruiken volledig moeten 
worden gefinancierd uit de 
defensiebudgetten van de lidstaten; 
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verzoekt de Commissie en de lidstaten 
transparantie te garanderen bij de 
financiering en samenwerking tussen 
militaire en civiele strategieën voor het 
gebruik van de ruimte;

Or. en

Amendement 32
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen;

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen; is 
van mening dat met name een Europees 
ruimteprogramma zich moet toespitsen op 
domeinen met een toegevoegde waarde 
voor Europa en versnippering van 
inspanningen alsook overlappingen met 
activiteiten van het ESA moet vermijden;

Or. en

Amendement 33
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
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acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen;

acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen, 
alsmede van alle mogelijke gevolgen voor 
de Europese industriebasis en het 
Europees industriebeleid;

Or. fr

Amendement 34
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen;

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten, risico's,
voordelen en sociale gevolgen;

Or. ro

Amendement 35
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt echter op dat hoewel in de 
strategie van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 

5. merkt echter op dat hoewel in de 
mededeling van de Commissie prioritaire 
acties worden genoemd, deze gedeeltelijk 
onduidelijk blijven; benadrukt dat deze 
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acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen;

acties duidelijker moeten worden 
omschreven en een beoordeling moet 
worden gegeven van alle technische opties 
en de bijbehorende kosten en voordelen;

Or. de

Amendement 36
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de noodzaak van een 
ruimtevaartbeleid met duidelijke 
beheersstructuren, met doeltreffende 
mechanismen voor toezicht en 
coördinatie, met als doel de prioriteiten en 
de middelen uit nationale en Europese 
fondsen, fondsen van het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) en van het EDA 
op elkaar af te stemmen;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de noodzaak van een 
ruimtevaartbeleid met duidelijke 
beheersstructuren, met doeltreffende 
mechanismen voor toezicht en coördinatie, 
met als doel de prioriteiten en de middelen 
uit nationale en Europese fondsen, fondsen 
van het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
en van het EDA op elkaar af te stemmen;

6. benadrukt de noodzaak van een 
ruimtevaartbeleid met duidelijke 
beheersstructuren, met optimale 
gebruikmaking van de bestaande 
competenties in Europa, met doeltreffende 
mechanismen voor toezicht en coördinatie, 
met als doel de prioriteiten en de middelen 
uit nationale en Europese fondsen, fondsen 
van het Europees Ruimteagentschap 
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(ESA), andere Europese 
ruimteagentschappen en voor de EU 
relevante agentschappen (bijv. het EDA 
e.d.) op elkaar af te stemmen;

Or. it

Amendement 38
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt de noodzaak van een 
ruimtevaartbeleid met duidelijke 
beheersstructuren, met doeltreffende 
mechanismen voor toezicht en coördinatie, 
met als doel de prioriteiten en de middelen 
uit nationale en Europese fondsen, fondsen 
van het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
en van het EDA op elkaar af te stemmen;

6. benadrukt de noodzaak van een 
ruimtevaartbeleid met duidelijke 
beheersstructuren, met doeltreffende 
mechanismen voor toezicht en coördinatie, 
met als doel de prioriteiten op elkaar af te 
stemmen en de middelen uit nationale en 
Europese fondsen, fondsen van het 
Europees Ruimteagentschap (ESA) en van 
het EDA goed te beheren;

Or. ro

Amendement 39
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is het met de Commissie eens dat 
Europa onafhankelijke toegang tot de 
ruimte moet blijven houden om de 
doelstellingen van zijn ruimtebeleid te 
kunnen verwezenlijken en te kunnen 
blijven profiteren van de spin-off van de 
ruimtevaarttoepassingen; spoort de 
Commissie dan ook aan om concrete 
voorstellen te doen op het strategische 
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gebied van de draagraketten en hieraan in 
het kader van het industriebeleid voor de 
ruimtevaart bijzondere aandacht te 
besteden;

Or. fr

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het vraagstuk van 
lanceerinstallaties binnen het 
ruimtebeleid een bijzonder belangrijke 
dimensie heeft en onderstreept de 
noodzaak van een nieuwe impuls voor het 
Europese beleid op dit gebied, gezien de 
huidige wereldwijde kritieke situatie ten 
aanzien van lanceerinstallaties;

Or. ro

Amendement 41
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat Galileo een 
vlaggenschipprogramma van de Europese 
Unie is, evenals het eerste wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem dat voor civiele 
doeleinden is ontworpen en de Unie 
onafhankelijkheid geeft in een strategische 
sector;

7. is van mening dat Galileo een 
vlaggenschipprogramma van de Europese 
Unie is, evenals het eerste wereldwijde 
satellietnavigatiesysteem dat voor civiele 
doeleinden is ontworpen en de Unie 
onafhankelijkheid zou kunnen verlenen in 
een strategische sector;

Or. en
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Amendement 42
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. brengt in herinnering dat Galileo in 
de eerste plaats bedoeld is voor civiele 
toepassingen, met als doel de Europese 
competitiviteit te vergroten, en dat deze
doelstelling dus voorrang moet krijgen op 
veiligheids- en defensiedoelen;

Or. en

Amendement 43
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de initiële 
operationele capaciteit, waarmee de eerste 
diensten kunnen worden geleverd, uiterlijk 
vóór 2014 voltooid moet zijn, om ervoor te 
zorgen dat Galileo daadwerkelijk de 
tweede GNSS-referentieconstellatie wordt, 
met name voor fabrikanten van ontvangers; 
is verheugd over de lancering van twee 
satellieten in een baan rond de aarde op 
20 oktober 2011, te Kourou;

9. is van mening dat de initiële 
operationele capaciteit, waarmee de eerste 
diensten kunnen worden geleverd, uiterlijk 
vóór 2014 voltooid moet zijn, om ervoor te 
zorgen dat Galileo daadwerkelijk de 
tweede GNSS-referentieconstellatie wordt, 
met name voor fabrikanten van ontvangers; 
is er verheugd over dat er op 20 oktober 
2011 vanaf de Europese lanceerbasis 
Kourou twee operationele satellieten voor 
validatie in een baan om de aarde zijn 
gebracht;

Or. fr

Amendement 44
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit, waarbij 
wordt uitgegaan van een constellatie van 
27 satellieten, een passend aantal 
reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
om Galileo de meerwaarde te geven in 
termen van authentificatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken 
service die nodig is voor de beoogde 
economische en maatschappelijke 
voordelen; vreest dat de door Galileo 
opgebouwde voorsprong verloren gaat als 
het systeem niet op tijd wordt voltooid en 
als de diensten niet op de juiste wijze op 
de markt worden gebracht en worden 
geïnternationaliseerd; is van mening dat 
duidelijke en eenduidige steun van alle 
Europese instellingen voor het bereiken 
van de volledige operationele capaciteit 
nodig is om gebruikers en investeerders te 
verzekeren van de betrokkenheid van de 
Europese Unie op lange termijn;

10. vraagt de Commissie om informatie 
over de diverse operationele 
mogelijkheden en in het bijzonder een 
gedetailleerde uitsplitsing van de 
financiële impact van deze mogelijkheden 
op de begroting, te delen met het 
Europees Parlement; is van mening dat 
deze informatie van essentieel belang is 
opdat het Europees Parlement met kennis 
van zaken beslissingen kan nemen en 
onder meer de volgende gegevens moet 
omvatten:

- de technische specificaties 
(nauwkeurigheid, geografische dekking, 
integriteit enz.) van de diensten die de 
diverse Galileo-satellietconfiguraties 
zouden kunnen verlenen (onder meer IOC 
en FOC, hetzij in combinatie met andere 
GNSS-systemen, hetzij autonoom);
- de rol van EGNOS-diensten met 
betrekking tot de verschillende Galileo-
configuraties en de al dan niet bestaande 
noodzaak om EGNOS in een FOC-
constellatie te laten opereren;
- de kosten die verbonden zijn aan de 
mogelijke Galileo- en EGNOS-
configuraties qua investeringen in de 
infrastructuur en voor wat het beheer en 
de noodvoorzieningen betreft (met 
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inbegrip van IOC, FOC en andere 
mogelijke opties);

Or. en

Amendement 45
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit, waarbij 
wordt uitgegaan van een constellatie van 
27 satellieten, een passend aantal 
reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
om Galileo de meerwaarde te geven in 
termen van authentificatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; vreest dat 
de door Galileo opgebouwde voorsprong 
verloren gaat als het systeem niet op tijd 
wordt voltooid en als de diensten niet op de 
juiste wijze op de markt worden gebracht 
en worden geïnternationaliseerd; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de volledige operationele 
capaciteit nodig is om gebruikers en 
investeerders te verzekeren van de 
betrokkenheid van de Europese Unie op 
lange termijn;

10. is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit, waarbij 
wordt uitgegaan van een constellatie van 
27 satellieten, een passend aantal 
reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
om Galileo de meerwaarde te geven in 
termen van authentificatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen, en uiterlijk 
tegen 2018 moet worden bereikt; vreest 
dat de door Galileo opgebouwde 
voorsprong verloren gaat als het systeem 
niet op tijd wordt voltooid en als de 
diensten niet op de juiste wijze op de markt 
worden gebracht en worden 
geïnternationaliseerd; is van mening dat 
duidelijke en eenduidige steun van alle 
Europese instellingen voor het bereiken 
van de volledige operationele capaciteit
(FOC) nodig is om gebruikers en 
investeerders te verzekeren van de 
betrokkenheid van de Europese Unie op 
lange termijn;

Or. cs

Amendement 46
Norbert Glante
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat het toekomstig 
financieel plan voor Galileo waarborgen 
voor de lange termijn en continuïteit moet 
bieden, onder meer met het oog op de 
exploitatie- en onderhoudskosten;

11. is van mening dat het toekomstig 
financieel plan voor Galileo waarborgen 
voor de lange termijn en continuïteit moet 
bieden, onder meer met het oog op de 
exploitatie- en onderhoudskosten en de 
kosten voor reserveonderdelen;

Or. de

Amendement 47
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de Commissie geen 
aanvullende financiering voor dit 
programma heeft voorgesteld door middel 
van een aanpassing van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest dat de 
totale kosten van dit project tot een 
verhoging zullen leiden van het voorstel 
van de Commissie ter waarde van 7 
miljard euro;

Schrappen

Or. de

Amendement 48
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de Commissie geen 
aanvullende financiering voor dit 

Schrappen
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programma heeft voorgesteld door middel 
van een aanpassing van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest dat de
totale kosten van dit project tot een 
verhoging zullen leiden van het voorstel 
van de Commissie ter waarde van 7 
miljard euro;

Or. fr

Amendement 49
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de Commissie geen 
aanvullende financiering voor dit 
programma heeft voorgesteld door middel 
van een aanpassing van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest dat de 
totale kosten van dit project tot een 
verhoging zullen leiden van het voorstel 
van de Commissie ter waarde van 7 
miljard euro;

Schrappen

Or. fr

Amendement 50
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt dat de Commissie geen 
aanvullende financiering voor dit 
programma heeft voorgesteld door middel 
van een aanpassing van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest dat de 

12. begrijpt dat de Commissie geen 
aanvullende financiering voor dit 
programma heeft voorgesteld door middel 
van een aanpassing van het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 alvorens er 
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totale kosten van dit project tot een 
verhoging zullen leiden van het voorstel 
van de Commissie ter waarde van 7 
miljard euro;

een grondige impactbeoordeling is 
uitgevoerd; vreest dat de totale kosten van 
dit project naar alle waarschijnlijkheid 
hoger zullen zijn dan het door de 
Commissie voorgestelde bedrag van 
7 miljard euro;

Or. en

Amendement 51
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) roept de Commissie en het GNSS-
Agentschap van de EU dringend op om 
veel meer te doen voor de vergroting van 
de geïnformeerdheid over GNSS onder 
potentiële gebruikers en investeerders, om 
het gebruik van op GNSS gebaseerde 
diensten te bevorderen, en om de vraag 
naar deze diensten in Europa in kaart te 
brengen en te concentreren;

Or. cs

Amendement 52
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is er sterk van overtuigd dat 
aanvullende financiering voor GNSS alleen 
kan worden verzekerd als het bewustzijn 
van de economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de Unie 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 

13. is er sterk van overtuigd dat 
aanvullende financiering voor GNSS alleen 
kan worden verzekerd als het bewustzijn 
van de economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de Unie 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
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juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
ideeënwedstrijd Galileo Masters;

juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
ideeënwedstrijd Galileo Masters; wijst erop 
dat dit soort initiatieven, als er Europees 
geld mee gemoeid is, vervolgens door alle 
lidstaten moeten worden gedragen of 
althans in zoveel mogelijk lidstaten 
ontplooid moeten worden;

Or. fr

Amendement 53
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is er sterk van overtuigd dat 
aanvullende financiering voor GNSS alleen 
kan worden verzekerd als het bewustzijn 
van de economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de Unie 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
ideeënwedstrijd Galileo Masters;

13. is er sterk van overtuigd dat 
aanvullende financiering voor GNSS alleen 
kan worden verzekerd als het bewustzijn 
van de economische en maatschappelijke 
kosten en voordelen van diverse GNSS-
mogelijkheden voor de Unie aanzienlijk 
wordt versterkt bij besluitnemers en het 
bredere publiek; juicht concrete initiatieven 
toe, zoals de ideeënwedstrijd Galileo 
Masters;

Or. en

Amendement 54
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 
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worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan door dekking in 
Europa maar ook in Afrika te waarborgen;

worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan door dekking in 
geheel Europa, het noordpoolgebied en het 
Middellandse Zeegebied maar ook in 
Afrika te waarborgen; stelt dat de 
ontwikkeling en stationering van EGNOS 
geleidelijk moeten plaatsvinden zodat er 
nieuwe functionaliteiten kunnen opkomen 
om in te spelen op de verwachtingen van 
de gebruikers en de normontwikkeling;

Or. fr

Amendement 55
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 
worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan door dekking in 
Europa maar ook in Afrika te 
waarborgen;

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 
worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan; wijst erop hoe 
belangrijk het is dat EGNOS voor de EU 
als geheel geldt, teneinde de interne 
luchtvaartmarkt te ondersteunen, en 
onderstreept de noodzaak om het systeem 
uit te breiden in het zuiden, oosten en 
zuidoosten van Europa;

Or. ro

Amendement 56
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 
worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan door dekking in 
Europa maar ook in Afrika te waarborgen;

14. brengt in de herinnering dat het 
EGNOS-programma werkelijkheid is 
geworden en reeds operationeel is; is ervan 
overtuigd dat dit programma volledig moet 
worden benut en dat op concrete wijze 
munt moet worden geslagen uit de 
toepassingen hiervan door dekking in 
Europa maar ook in het Noordpoolgebied 
en Afrika te waarborgen;

Or. it

Amendement 57
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het cruciale belang van het 
GMES-programma voor aardobservatie; 
is van mening dat het GMES-programma
moet zorgen voor continue toegang tot 
informatiediensten over het milieu en de 
veiligheid, op basis van blijvende 
ruimteobservatie- en in-situ-infrastructuur;

15. is van mening dat GMES eveneens 
een vlaggenschipprogramma van de 
Europese Unie is, dat een cruciale rol 
speelt bij het observeren van de aarde; is 
van mening dat het GMES-programma 
moet zorgen voor continue toegang tot 
informatiediensten over het milieu en de 
veiligheid, op basis van blijvende 
ruimteobservatie- en in-situ-infrastructuur;

Or. en

Amendement 58
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat GMES in de 
operationele fase is aangeland, en dat de 
financiële risico's nu oneindig veel 
geringer zijn dan in de ontwikkelingsfase, 
en stelt dat de kosten onder controle 
zullen blijven, zoals ook gebleken is uit de 
ervaring met andere Europese 
programma's zoals het 
weersatellietprogramma;

Or. fr

Amendement 59
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 
afwerpen;

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien, een voorstel 
te doen voor een doeltreffende 
beheersstructuur voor de verschillende 
niveaus van ontwikkeling en management 
van het programma, en duidelijk te 
omschrijven welke rol is weggelegd voor 
het Europees Milieuagentschap bij de 
uitwerking en coördinatie van op de 
gebruiker gerichte diensten; betreurt en is 
verbaasd over het feit dat de Commissie 
niet heeft voorgesteld de financiering van 
het GMES-programma op te nemen in het 
meerjarig financieel kader 2014-2020; is 
van mening dat het ontbreken van een
financieel plan voor economische 
ondersteuning zou kunnen betekenen dat 
de tot op heden gedane investeringen voor 
niets geweest zijn;

Or. en
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Amendement 60
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder 
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 
afwerpen;

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en een 
doeltreffende beheersstructuur te 
waarborgen met inachtneming van de 
vakkennis van bestaande private en 
publieke spelers in de EU; verlangt met 
name dat de Commissie niet de 
financiering van het GMES-programma in 
het meerjarig financieel kader 2014-2020 
opneemt omdat de continuïteit van GMES 
anders niet gegarandeerd is en de tot op 
heden gedane investeringen geen vruchten 
zullen afwerpen;

Or. de

Amendement 61
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder 
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur, door zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de publieke en 
private actoren die in de sector actief zijn; 
verzoekt de Commissie met klem de 
financiering van het gehele GMES-
programma op te nemen in het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; wijst erop dat
de tot op heden gedane investeringen 
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afwerpen; anders weggegooid geld kunnen blijken te 
zijn;

Or. fr

Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder 
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 
afwerpen;

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020 en verzoekt de Commissie 
GMES in het meerjarig financieel kader 
2014-2020 op te nemen; wijst erop dat 
zonder financieel plan voor economische
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen op de lange termijn geen 
vruchten zullen afwerpen;

Or. ro

Amendement 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 

16. verzoekt de Commissie met klem het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur en de financiering van het 
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Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder 
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 
afwerpen;

GMES-programma in het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 te handhaven;

Or. fr

Amendement 64
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de 
financiering van het GMES-programma op 
te nemen in het meerjarig financieel kader 
2014-2020; vreest echter dat zonder 
financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane 
investeringen geen vruchten zullen 
afwerpen;

16. verzoekt de Commissie het 
wetgevingskader te voltooien en 
duidelijkheid te verschaffen over de 
ontwikkeling van een doeltreffende 
beheersstructuur; is er hevig verontrust 
over dat de Commissie niet heeft 
voorgesteld de financiering van het GMES-
programma op te nemen in het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest echter 
dat zonder financieel plan voor 
economische ondersteuning de tot op 
heden gedane investeringen geen vruchten 
zullen afwerpen; verwacht van de 
Commissie dat zij in het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 financiële 
middelen opneemt;

Or. de

Amendement 65
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma ook daadwerkelijk een succes 
wordt; is van mening dat moet worden 
vastgesteld welke overeenkomsten met de 
nationale agentschappen moeten worden 
gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem te 
bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn; 
verlangt dat het programma in 2014 
volledig operationeel is;

17. verzoekt de Commissie een financieel 
en beheersplan voor de lange termijn voor 
te stellen en een operationele organisatie 
vast te stellen voor het beheer en de 
verstrekking van gegevens om ervoor te 
zorgen dat dit programma ook 
daadwerkelijk een succes wordt; is van 
mening dat moet worden vastgesteld welke 
overeenkomsten met de nationale 
agentschappen moeten worden gesloten om 
een maximaal interoperabiliteitsniveau van 
het systeem te bereiken en de continuïteit
en het beheer ervan te optimaliseren; meent 
dat het noodzakelijk is onderscheid te 
maken tussen enerzijds wetenschappelijk 
en commercieel gebruik en anderzijds 
tussen de ontwikkelingsactiviteiten door 
ESA en de stationeringsactiviteiten, 
operaties en systeemontwikkeling
waarvoor Europese structuren en 
specifieke competenties vereist zijn; 
verlangt dat het programma in 2014 
volledig operationeel is;

Or. fr

Amendement 66
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma ook daadwerkelijk een succes 
wordt; is van mening dat moet worden 
vastgesteld welke overeenkomsten met de 

17. verzoekt de Commissie om op basis 
van de beoordeling van alle mogelijke 
opties een financieel plan voor de lange 
termijn voor te stellen, en een operationele 
organisatie vast te stellen voor het beheer 
en de verstrekking van gegevens om ervoor 
te zorgen dat dit programma ook 
daadwerkelijk een succes wordt; is van 
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nationale agentschappen moeten worden 
gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem te 
bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn; 
verlangt dat het programma in 2014 
volledig operationeel is;

mening dat dit moet worden gekoppeld 
aan een gemeenschappelijk Europees 
gegevensbeleid om ervoor te zorgen dat de 
bestaande gegevens daadwerkelijk vrij 
toegankelijk en beschikbaar zijn; is van 
mening dat moet worden vastgesteld welke 
overeenkomsten met de nationale 
agentschappen moeten worden gesloten om 
een maximaal interoperabiliteitsniveau van 
het systeem te bereiken en het beheer ervan 
te optimaliseren; meent dat het 
noodzakelijk is onderscheid te maken 
tussen wetenschappelijk en commercieel 
gebruik en dat voor beide toepassingen 
specifieke structuren en competenties 
vereist zijn; verlangt dat het programma in 
2014 volledig operationeel is;

Or. en

Amendement 67
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma ook daadwerkelijk een succes 
wordt; is van mening dat moet worden 
vastgesteld welke overeenkomsten met de 
nationale agentschappen moeten worden 
gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem te 
bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn;
verlangt dat het programma in 2014 

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma een succes wordt en het doel -
in 2014 volledig operationeel zijn -
gerealiseerd wordt; is van mening dat moet 
worden vastgesteld welke overeenkomsten 
met de nationale agentschappen moeten 
worden gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem te 
bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
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volledig operationeel is; structuren en competenties vereist zijn;

Or. de

Amendement 68
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma ook daadwerkelijk een succes 
wordt; is van mening dat moet worden 
vastgesteld welke overeenkomsten met de 
nationale agentschappen moeten worden 
gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem 
te bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn; 
verlangt dat het programma in 2014 
volledig operationeel is;

17. verzoekt de Commissie een 
operationeel organisatieschema voor te 
stellen waarmee het goede beheer van het 
programma en de verstrekking van 
gegevens uit de diensten gegarandeerd 
worden, om het huidige succes van het 
programma te bestendigen en ervoor te 
zorgen dat het vanaf 2014 volledig 
operationeel is; is van mening dat dit 
schema moet voortbouwen op bestaande 
capaciteiten voor engineering en 
programmabeheer;

Or. en

Amendement 69
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 

17. verzoekt de Commissie een financieel 
plan voor de lange termijn voor te stellen 
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en een operationele organisatie vast te 
stellen voor het beheer en de verstrekking 
van gegevens om ervoor te zorgen dat dit 
programma ook daadwerkelijk een succes 
wordt; is van mening dat moet worden 
vastgesteld welke overeenkomsten met de 
nationale agentschappen moeten worden 
gesloten om een maximaal 
interoperabiliteitsniveau van het systeem te 
bereiken en het beheer ervan te 
optimaliseren; meent dat het noodzakelijk 
is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik 
en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn; 
verlangt dat het programma in 2014 
volledig operationeel is;

dat berust op de inzet van innovatieve 
financiële instrumenten, project bonds en 
publiek-private partnerschappen, en een 
operationele organisatie vast te stellen voor 
het beheer en de verstrekking van gegevens 
om ervoor te zorgen dat dit programma ook 
daadwerkelijk een succes wordt; is van 
mening dat moet worden vastgesteld welke 
overeenkomsten met de nationale 
agentschappen moeten worden gesloten om 
een maximaal interoperabiliteitsniveau van 
het systeem te bereiken en het beheer ervan 
te optimaliseren; meent dat het 
noodzakelijk is onderscheid te maken 
tussen wetenschappelijk en commercieel 
gebruik en dat voor beide toepassingen 
specifieke structuren en competenties 
vereist zijn; verlangt dat het programma in 
2014 volledig operationeel is;

Or. it

Amendement 70
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. staat achter de ideeën van de 
Commissie over de versterking van het 
onderdeel veiligheid van het GMES-
programma voor de bewaking van de 
grenzen, de ondersteuning van het externe 
optreden van de Unie, de maritieme 
surveillance, complexe noodgevallen, 
humanitaire hulp en civiele bescherming 
enz., waarbij rekening moet worden 
gehouden met de gevoeligheid van de
verwerkte gegevens;

18. staat achter de ideeën van de 
Commissie over de versterking van het 
onderdeel veiligheid van het GMES-
programma voor de bewaking van de 
grenzen, de ondersteuning van het externe 
optreden van de Unie, de maritieme 
surveillance, complexe noodgevallen, 
humanitaire hulp en civiele bescherming 
enz., waarbij rekening moet worden 
gehouden met de noodzakelijke 
bescherming van gevoelige en 
persoonlijke verwerkte gegevens;

Or. ro
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Amendement 71
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. staat achter de ideeën van de 
Commissie over de versterking van het 
onderdeel veiligheid van het GMES-
programma voor de bewaking van de 
grenzen, de ondersteuning van het externe 
optreden van de Unie, de maritieme 
surveillance, complexe noodgevallen, 
humanitaire hulp en civiele bescherming 
enz., waarbij rekening moet worden 
gehouden met de gevoeligheid van de 
verwerkte gegevens;

18. staat achter de ideeën van de 
Commissie over de versterking van het 
onderdeel veiligheid van het GMES-
programma voor de bewaking van de 
grenzen, de ondersteuning van het externe 
optreden van de Unie, de maritieme 
surveillance, complexe noodgevallen, 
humanitaire hulp en civiele bescherming 
enz., waarbij rekening moet worden 
gehouden met de gevoeligheid van de 
verwerkte gegevens en met de noodzaak 
om de privacy en andere rechten van de 
burger te beschermen;

Or. en

Amendement 72
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat de Europese 
economie en maatschappij steeds 
afhankelijker worden van ruimte-
infrastructuur, die als kritische 
infrastructuur moet gelden en voor een 
onafhankelijke Europese besluitvorming 
van groot belang is;

Or. de
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Amendement 73
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat een Europees 
ruimtecontrolesysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen 
bijdragen aan de bescherming van de 
ruimte-infrastructuur tegen 
ruimteschroot, zonnestralingen en 
asteroïden; is van mening dat een nieuw 
programma moet worden gebaseerd op de 
bestaande capaciteiten en infrastructuur, 
waarin alle lidstaten hebben geïnvesteerd, 
en moet leiden tot de ontwikkeling van de 
huidige zwakkere capaciteiten;

Schrappen

Or. de

Amendement 74
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat een Europees 
ruimtecontrolesysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen bijdragen 
aan de bescherming van de ruimte-
infrastructuur tegen ruimteschroot, 
zonnestralingen en asteroïden; is van 
mening dat een nieuw programma moet 
worden gebaseerd op de bestaande 
capaciteiten en infrastructuur, waarin alle 
lidstaten hebben geïnvesteerd, en moet 
leiden tot de ontwikkeling van de huidige 
zwakkere capaciteiten;

19. beseft dat de economie en het beleid 
van Europa - met name het buitenlands 
en veiligheidsbeleid - wat de ruimte betreft 
steeds afhankelijker worden en wijst erop 
dat de infrastructuur voor de ruimtevaart 
essentieel is om de Europese 
besluitvorming een sterkere autonomie te 
verschaffen; is van mening dat een 
Europees ruimtecontrolesysteem dat leidt 
tot situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen bijdragen 
aan de bescherming van de ruimte-
infrastructuur tegen ruimteschroot, 
zonnestralingen en asteroïden; is van 
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mening dat een nieuw programma moet 
worden gebaseerd op de bestaande 
capaciteiten en infrastructuur, waarin alle 
lidstaten hebben geïnvesteerd, en moet 
leiden tot de ontwikkeling van de huidige 
zwakkere capaciteiten;

Or. fr

Amendement 75
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat een Europees 
ruimtecontrolesysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen
bijdragen aan de bescherming van de 
ruimte-infrastructuur tegen ruimteschroot, 
zonnestralingen en asteroïden; is van 
mening dat een nieuw programma moet 
worden gebaseerd op de bestaande 
capaciteiten en infrastructuur, waarin alle 
lidstaten hebben geïnvesteerd, en moet 
leiden tot de ontwikkeling van de huidige 
zwakkere capaciteiten;

19. is van mening dat een Europees 
ruimtecontrolesysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situational awareness") zou bijdragen aan 
de bescherming van belangrijke Europese 
ruimte-infrastructuur tegen het risico van 
botsingen tussen ruimtevaartuigen of met
ruimteschroot of aardscheerders, dan wel 
risico's in verband met 
ruimtemeteorologie; is van mening dat een 
nieuw programma moet worden gebaseerd 
op de bestaande capaciteiten en 
infrastructuur, waarin alle lidstaten hebben 
geïnvesteerd, en moet leiden tot de 
ontwikkeling van de huidige zwakkere 
capaciteiten;

Or. lt

Amendement 76
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19



AM\879645NL.doc 43/62 PE473.828v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat een Europees 
ruimtecontrolesysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen bijdragen 
aan de bescherming van de ruimte-
infrastructuur tegen ruimteschroot, 
zonnestralingen en asteroïden; is van 
mening dat een nieuw programma moet
worden gebaseerd op de bestaande 
capaciteiten en infrastructuur, waarin alle 
lidstaten hebben geïnvesteerd, en moet 
leiden tot de ontwikkeling van de huidige 
zwakkere capaciteiten;

19. is van mening dat een Europees 
ruimtebewakingssysteem dat leidt tot 
situatiekennis in de ruimte ("space 
situation awareness") zou kunnen bijdragen 
aan de bescherming van de ruimte-
infrastructuur tegen ruimteschroot, 
zonnestralingen en asteroïden; is van 
mening dat alle nieuwe Europese 
programma's moeten worden gebaseerd 
op de bestaande capaciteiten, competenties
en infrastructuur, waarin alle lidstaten 
hebben geïnvesteerd, en moet leiden tot de 
ontwikkeling van de huidige ontbrekende
capaciteiten;

Or. fr

Amendement 77
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat het 
ruimtevaartbeleid tevens het beleid inzake 
beveiliging van de kritische Europese 
ruimtevaartinfrastructuur moet omvatten 
alsmede de veilige recycling van 
afgedankte installaties;

Or. ro

Amendement 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 – letter a (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(a) is van mening dat een maximaal 
gebruik van 
satellietcommunicatiediensten een 
rechtstreekse positieve impact zal hebben 
op het concurrentievermogen van de 
Europese productiebedrijven, de industrie 
in Europa zal aanmoedigen en een 
antwoord zal bieden op de volgende 
belangrijke beleidsdoelstellingen:
- de invoering van breedbandinternet in 
de hele EU, onder meer voor diensten van 
de volgende generatie, aangezien 
satellietnetwerken een essentieel 
onderdeel vormen van de mix van 
technologieën die nodig is om de 
doelstellingen van de digitale strategie 
voor Europa te verwezenlijken;
- de ingebruikneming van duurzame, 
veilige en intelligente transportmiddelen 
aan land, op zee en in de lucht;
- de optimalisering van de bijdrage van de 
EU aan samenwerkingsprogramma's met 
ontwikkelingslanden en aan de 
verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen;
- de garantie van een gepast optreden van 
de EU bij toekomstige rampen binnen en 
buiten de EU.

Or. en

Amendement 79
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de Europese Unie 20. is van mening dat de Europese Unie 
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een solide technologische basis nodig heeft 
als het autonoom wil handelen en over 
een concurrerende ruimtevaartindustrie 
wil beschikken; benadrukt dat een 
wetgevings-, administratief en financieel 
kader van wezenlijk belang zijn voor de 
investeringen van de industrie in onderzoek 
en innovatie;

een solide basis van kennis en technologie
nodig heeft voor een optimaal gebruik van 
ruimtegerelateerde toepassingen in dienst 
van de burger; benadrukt dat een 
wetgevings-, administratief en financieel 
kader van wezenlijk belang zijn voor de 
investeringen van de industrie in onderzoek 
en innovatie;

Or. en

Amendement 80
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat de Europese Unie 
een solide technologische basis nodig heeft 
als het autonoom wil handelen en over een 
concurrerende ruimtevaartindustrie wil 
beschikken; benadrukt dat een wetgevings-
, administratief en financieel kader van 
wezenlijk belang zijn voor de investeringen 
van de industrie in onderzoek en innovatie;

20. is van mening dat de Europese Unie 
een solide technologische basis nodig heeft 
als het autonoom wil handelen en over een 
concurrerende ruimtevaartindustrie wil 
beschikken die in staat is om onder gelijke 
voorwaarden de concurrentie aan te gaan 
met niet-Europese 
ruimtevaartindustrieën; benadrukt dat een 
wetgevings-, administratief en financieel 
kader van wezenlijk belang zijn voor de 
investeringen van de industrie in onderzoek 
en innovatie;

Or. en

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van oordeel dat de EU 
investeringen moet doen om de toegang 
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van Europa tot de ruimte en de 
infrastructuur die zich in een baan om de 
aarde bevindt te garanderen;

Or. ro

Amendement 82
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het belang van een 
toekomstige strategie op het gebied van 
onderzoek en innovatie; verzoekt de 
Commissie een strategisch tijdschema op te 
stellen om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen van de Europese Unie op het 
gebied van O&O een samenhangend 
geheel vormen met de inspanningen van 
het ESA en de lidstaten;

21. benadrukt het belang van een 
toekomstige strategie op het gebied van 
onderzoek en innovatie; verzoekt de 
Commissie een strategisch tijdschema op te 
stellen om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen van de Europese Unie op het 
gebied van O&O een samenhangend 
geheel vormen met de inspanningen van 
het ESA en de lidstaten wat betreft alle 
benodigde technologie, competenties en 
double-sourcing om een sterke 
concurrentiepositie en onafhankelijkheid 
voor Europa te bereiken, toegang tot de 
internationale markten te verkrijgen en de 
risico's van de Europese programma's te 
verkleinen;

Or. fr

Amendement 83
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het belang van een 
toekomstige strategie op het gebied van 
onderzoek en innovatie; verzoekt de 

21. benadrukt het belang van een 
toekomstige strategie op het gebied van 
onderzoek en innovatie; is van mening dat 
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Commissie een strategisch tijdschema op te 
stellen om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen van de Europese Unie op het 
gebied van O&O een samenhangend 
geheel vormen met de inspanningen van 
het ESA en de lidstaten;

een Europees O&O-ruimtebeleid de 
beschikbaarheid van benodigde 
technologieën moet garanderen – zonder 
kinderziekten, met het vereiste niveau van 
onafhankelijkheid en tegen competitieve 
voorwaarden; verzoekt de Commissie een 
strategisch tijdschema op te stellen om 
ervoor te zorgen dat de inspanningen van 
de Europese Unie op het gebied van O&O 
een samenhangend geheel vormen met de 
inspanningen van het ESA, de lidstaten en 
de ruimtevaartindustrie;

Or. en

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het belang van een 
toekomstige strategie op het gebied van
onderzoek en innovatie; verzoekt de 
Commissie een strategisch tijdschema op te 
stellen om ervoor te zorgen dat de 
inspanningen van de Europese Unie op het 
gebied van O&O een samenhangend 
geheel vormen met de inspanningen van 
het ESA en de lidstaten;

21. benadrukt het belang van een strategie 
voor onderzoek en innovatie op het gebied 
van de ruimtevaart waarmee de 
technologische vooruitgang, de 
industriële ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van de EU worden 
bevorderd en de werkgelegenheid op het 
grondgebied van de EU wordt 
gestimuleerd; verzoekt de Commissie een 
strategisch tijdschema op te stellen om 
ervoor te zorgen dat de inspanningen van 
de Europese Unie op het gebied van O&O 
een samenhangend geheel vormen met de 
inspanningen van het ESA en de lidstaten;

Or. ro

Amendement 85
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. wijst op de noodzaak mechanismen en 
programma's te ontwikkelen om een 
impuls te geven aan de markt voor van 
Galileo, EGNOS en GMES afgeleide 
toepassingen en diensten, evenals voor de 
telecommunicatiesector en voor de 
diensten die medegebruik zullen maken 
van de verschillende ruimtediensten, 
waardoor op doeltreffende wijze op de 
behoeften van de burgers wordt ingespeeld;

22. wijst op de noodzaak mechanismen en 
programma's te ontwikkelen om de 
opkomst mogelijk te maken van een 
bruikbare markt voor van Galileo, EGNOS 
en GMES afgeleide toepassingen en 
diensten, alsook voor 
telecommunicatiediensten die 
medegebruik zullen maken van de 
verschillende ruimtediensten, zodat op 
doeltreffende wijze op de behoeften van de 
burgers wordt ingespeeld;

Or. en

Amendement 86
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie het gebruik 
van satellietcommunicatiediensten te 
bevorderen omdat 
telecommunicatiesatellieten een 
steunpilaar van de ruimtevaartindustrie 
vormen en de daaraan gekoppelde 
diensten een belangrijke rol spelen voor 
het bereiken van Europese doelen als 
toegang tot breedbanddiensten, 
verwezenlijking van slimme 
transportsystemen en samenwerking met 
ontwikkelingslanden;

Or. de

Amendement 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese transporteurs te bevorderen en 
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese draagraketten te bevorderen en 
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen, 
en spoort de Commissie daarom aan 
concrete voorstellen te doen ten behoeve 
van de strategische subsector 
draagraketten en daaraan in het kader 
van het ruimtevaartindustriebeleid 
bijzondere aandacht te schenken;

Or. fr

Amendement 88
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese transporteurs te bevorderen en 
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
onafhankelijkheid en
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese draagraketten te bevorderen en 
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

Or. fr
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Amendement 89
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese transporteurs te bevorderen en 
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
onafhankelijkheid en
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese draagraketten te bevorderen en
de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

Or. fr

Amendement 90
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese transporteurs te bevorderen en de 
relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven - op 
voorwaarde dat dit betaalbaar is - voor
wat betreft haar toegang tot de ruimte, door 
het gebruik van Europese transporteurs te 
bevorderen en de relevantie van de 
operationele en industriële organisatie te 
onderzoeken ten opzichte van de 
gemeenschappelijke eisen;

Or. en

Amendement 91
Norbert Glante
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese transporteurs te bevorderen en de 
relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik van 
Europese startsystemen en transporteurs te 
bevorderen en de relevantie van de 
operationele en industriële organisatie te 
onderzoeken ten opzichte van de 
gemeenschappelijke eisen;

Or. de

Amendement 92
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door het gebruik 
van Europese transporteurs te bevorderen 
en de relevantie van de operationele en 
industriële organisatie te onderzoeken ten 
opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

23. meent eveneens dat de EU, om haar 
concurrentievermogen te consolideren, 
onafhankelijk moet blijven wat betreft haar 
toegang tot de ruimte, door de relevantie 
van de operationele en industriële 
organisatie te onderzoeken ten opzichte 
van de gemeenschappelijke eisen;

Or. en

Amendement 93
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie de financiële en 
praktische eisen op gepaste wijze in de 
toekomstige kaderprogramma's voor 
onderzoek aan te kaarten;

24. verzoekt de Commissie de financiële en 
praktische eisen op gepaste wijze in de 
toekomstige kaderprogramma's voor 
onderzoek aan te kaarten; is met name van 
mening dat het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van ruimtegerelateerde 
toepassingen niet mogen worden beperkt 
tot de ruimtesector alleen maar vanuit een 
totaalperspectief moeten worden 
beschouwd, aangezien het gaat om 
essentiële ondersteunende technologieën 
die van nut kunnen zijn in diverse 
sectorale onderzoeksgebieden, zoals op 
het vlak van de klimaatverandering, het 
milieu, transport, landbouw enz.;

Or. en

Amendement 94
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het ESA de opties voor 
ruimteverkenning te bestuderen, met 
inbegrip van de kosten en de mogelijke 
voordelen ervan; is in dit verband van 
mening dat een gemeenschappelijke 
strategie met de Verenigde Staten moet 
worden ontwikkeld door middel van een op 
reële mogelijkheden gebaseerde
samenwerkingsovereenkomst;

25. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het ESA de opties voor 
ruimteverkenning te bestuderen, met 
inbegrip van de kosten en de mogelijke 
voordelen ervan; is in dit verband van 
mening dat een gemeenschappelijke 
strategie met de internationale partners
moet worden ontwikkeld door middel van 
een samenwerkingsovereenkomst die 
gebaseerd is op een algemene consensus 
van alle belanghebbende partijen en op 
redelijke bijdragen van de Europese Unie;

Or. cs
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Amendement 95
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het ESA de opties voor 
ruimteverkenning te bestuderen, met 
inbegrip van de kosten en de mogelijke 
voordelen ervan; is in dit verband van 
mening dat een gemeenschappelijke 
strategie met de Verenigde Staten moet 
worden ontwikkeld door middel van een op 
reële mogelijkheden gebaseerde 
samenwerkingsovereenkomst;

25. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het ESA de opties voor 
ruimteverkenning te bestuderen, met 
inbegrip van de kosten en de mogelijke 
voordelen ervan; is in dit verband van 
mening dat een gemeenschappelijke 
strategie met internationale partners moet 
worden ontwikkeld door middel van een op 
reële mogelijkheden gebaseerde 
samenwerkingsovereenkomst;

Or. de

Amendement 96
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 
werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel van 
industriële samenwerkingsverbanden en de 
verdeling van de investeringen over de 
grote programma's;

26. herhaalt dat internationale 
samenwerking met vredelievende 
doeleinden een van de fundamentele 
waarden van de Europese Unie vormt en 
ten grondslag ligt aan haar beleid; is van 
mening dat de internationale 
samenwerking, die in de eerste plaats 
berust op de capaciteit en het 
concurrentievermogen van de Europese 
ruimtevaartsector, de Europese burgers 
optimale toegang tot gegevens moet 
garanderen en de wetenschappelijke, 
technische en industriële uitmuntendheid 
van Europa op het gebied van de 
ruimtevaart moet ondersteunen; herinnert 
er voorts aan dat internationale 
samenwerking de verdeling van de 
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investeringen in grote programma's zoals 
het internationale ruimtestation mogelijk 
maakt;

Or. cs

Amendement 97
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 
werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel 
van industriële samenwerkingsverbanden 
en de verdeling van de investeringen over 
de grote programma's;

26. is van mening dat internationale 
samenwerking voor vreedzame doeleinden 
zoals met het ruimtestation ISS volkomen 
verenigbaar is met de waarden van de 
Europese Unie en haar beleid dan ook 
schraagt;

Or. de

Amendement 98
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de
uitwisseling van kennis en de 
interoperabele ontwikkeling van 
toepassingen die van nut kunnen zijn bij 
het reageren op de grote maatschappelijke 
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werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel van 
industriële samenwerkingsverbanden en de 
verdeling van de investeringen over de 
grote programma's;

veranderingen waarmee Europa en de 
wereld momenteel geconfronteerd 
worden; benadrukt dat de werkzaamheden 
in het kader van het ruimtebeleid op 
doeltreffender wijze kunnen worden 
volbracht door middel van industriële 
samenwerkingsverbanden en de verdeling 
van de investeringen over de grote 
programma's;

Or. en

Amendement 99
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 
werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel van 
industriële samenwerkingsverbanden en de 
verdeling van de investeringen over de 
grote programma's;

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; wijst erop dat de Europese 
Unie op ruimtevaartgebied voorop moet 
lopen en mondiaal gezien een wezenlijke 
strategische rol moet blijven spelen, met 
name bij de internationale 
onderhandelingen over een systeem voor 
"space situational awareness" en 
verkenning van de ruimte; benadrukt dat 
de werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel van 
industriële samenwerkingsverbanden en de 
verdeling van de investeringen over de 
grote programma's;

Or. lt

Amendement 100
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie 
en de ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 
werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel van 
industriële samenwerkingsverbanden en de 
verdeling van de investeringen over de 
grote programma's;

26. is van mening dat de internationale 
samenwerking moet bijdragen aan de 
bevordering van de Europese technologie, 
de infrastructuur en de 
ruimtevaartdiensten en zo deze strategische 
industriële sector moet versterken; 
benadrukt dat de werkzaamheden in het 
kader van het ruimtebeleid op 
doeltreffender wijze kunnen worden 
volbracht door middel van industriële 
samenwerkingsverbanden en de verdeling 
van de investeringen in alle mogelijke
programma's;

Or. fr

Amendement 101
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat de 
internationale samenwerking moet 
bijdragen aan de bevordering van de 
Europese technologie en de 
ruimtevaartdiensten en zo deze 
strategische industriële sector moet 
versterken; benadrukt dat de 
werkzaamheden in het kader van het 
ruimtebeleid op doeltreffender wijze 
kunnen worden volbracht door middel 
van industriële samenwerkingsverbanden 
en de verdeling van de investeringen over 
de grote programma's;

Or. de
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Amendement 102
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. beklemtoont dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat de EU bij toekomstige 
rampen binnen en buiten de EU op 
gepaste wijze kan optreden;

Or. en

Amendement 103
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie om in overleg 
met de lidstaten en het ESA een 
internationale samenwerkingsstrategie te 
ontwikkelen om de dialoog op het gebied 
van het ruimtevaartbeleid met de 
strategische partners (Verenigde Staten en 
Russische Federatie) te versterken en te
onderzoeken of een soortgelijke dialoog 
met andere opkomende machten zoals 
China op gang kan worden gebracht;

27. verzoekt de Commissie om in overleg 
met de lidstaten en het ESA alsook de 
relevante agentschappen een 
internationale samenwerkingsstrategie te 
ontwikkelen om de dialoog op het gebied 
van het ruimtevaartbeleid met de 
strategische partners (Verenigde Staten en 
Russische Federatie) te versterken en te 
onderzoeken of een soortgelijke dialoog 
met andere opkomende machten zoals 
China en India op gang kan worden 
gebracht, als vervolg op de huidige 
succesvolle samenwerking op het gebied 
van ruimtewetenschap en operationele 
meteorologie;

Or. cs
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Amendement 104
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beklemtoont dat internationale 
samenwerking, met name op het gebied 
van research, alleen wenselijk is als er 
sprake is van wederkerigheid en 
wederzijds voordeel; betreurt dat de 
institutionele markten van onze 
voornaamste concurrenten niet 
toegankelijk zijn voor ondernemingen uit 
het buitenland en dus ook uit Europa;

Or. fr

Amendement 105
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herinnert de beleidsmakers van de 
Europese Unie eraan dat het merendeel 
van de institutionele markten in de wereld 
helaas niet openstaat voor internationale 
concurrentie en dat de beoogde 
internationale samenwerking moet stoelen 
op voorwaarden die faire uitwisseling 
mogelijk maken;

Or. fr

Amendement 106
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. beklemtoont het belang van 
sterkere industriële samenwerking op 
ruimtevaartgebied met derde landen als de 
VS, Japan, Rusland, China, India, 
Brazilië, Argentinië, Chili en landen in 
Afrika en het Midden-Oosten;

Or. ro

Amendement 107
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. herinnert eraan dat krachtens artikel 
189 VWEU, de Europese Unie elke nuttige 
relatie met het ESA aangaat met het oog 
op de vaststelling van de wederzijdse
verantwoordelijkheden zonder 
overlappingen wat betreft taken en 
investeringen;

28. herinnert eraan dat krachtens de 
Europese Unie artikel 189 VWEU de 
bestaande relaties met het ESA moet 
verbeteren; stelt dat er daarnaast 
duidelijke verantwoordelijkheden moeten 
worden afgebakend en overlapping wat 
betreft structuren en investeringen moet 
worden voorkomen;

Or. de

Amendement 108
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. pleit voor de ontwikkeling van EU-
activiteiten op het gebied van 
ruimteverkenning en coördinatie van deze 
activiteiten op Europees niveau, in 
samenwerking met de lidstaten en ESA; 
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wijst erop dat de oprichting van een EU-
astronautenkorps dat gebaseerd is op het 
bestaande ESA-korps meer mogelijkheden 
zou bieden om missies geleidelijk onder 
directe controle van de Europese Unie te 
brengen en uiteindelijk tot een Europees 
systeem voor het vervoer van 
bemanningen zou leiden; is van mening 
dat de Europese Unie actiever moet 
bijdragen tot de aanpassing van de 
lanceerinfrastructuur om gelijke tred te 
houden met de ontwikkeling van het 
lanceersysteem Ariane 5 en tot de 
aanpassing en onderhoud van de 
Europese lanceerbasis (Centre Spatial 
Guyanais);

Or. lt

Amendement 109
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat vanwege de sterkere 
aanwezigheid van de Unie in de ruimte, 
de betrekkingen tussen de Unie en het 
ESA opnieuw moeten worden 
omschreven, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat de 
technische expertise en kennis op het 
gebied van programmering van het ESA 
van wezenlijk belang zijn voor het behoud 
van de technologische capaciteiten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie;

Schrappen

Or. de

Amendement 110
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat vanwege de sterkere 
aanwezigheid van de Unie in de ruimte, de 
betrekkingen tussen de Unie en het ESA 
opnieuw moeten worden omschreven, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de technische expertise en 
kennis op het gebied van programmering 
van het ESA van wezenlijk belang zijn 
voor het behoud van de technologische 
capaciteiten en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie;

29. is van mening dat vanwege de sterkere 
aanwezigheid van de Unie in de ruimte, de 
betrekkingen tussen de Unie en het ESA en 
de nationale agentschappen opnieuw 
moeten worden omschreven, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de technische expertise en kennis 
op het gebied van programmering van het 
ESA en de nationale agentschappen van 
wezenlijk belang zijn voor het behoud van 
de technologische capaciteiten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie en dat de Europese Unie zich zou 
kunnen concentreren op de operaties, de 
ontwikkelingen en de continuïteit van de 
ruimtesystemen die voor de EU 
noodzakelijk zijn en op de internationale 
expansie van de markten en de vraag van 
gebruikers om aldus de capaciteit en 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie te versterken;

Or. fr

Amendement 111
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is van mening dat vanwege de sterkere 
aanwezigheid van de Unie in de ruimte, de 
betrekkingen tussen de Unie en het ESA 
opnieuw moeten worden omschreven, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de technische expertise en 
kennis op het gebied van programmering 
van het ESA van wezenlijk belang zijn 

29. is van mening dat vanwege de sterkere 
aanwezigheid van de Unie in de ruimte, de 
betrekkingen tussen de Unie en het ESA 
opnieuw moeten worden omschreven, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de technische expertise en 
kennis op het gebied van programmering 
van het ESA van wezenlijk belang zijn om
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voor het behoud van de technologische 
capaciteiten en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie;

de technologische capaciteiten en het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie op een hoog niveau te houden;

Or. ro

Amendement 112
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. spoort de Commissie aan haar rol 
als politiek aansturings- en 
controleorgaan te vervullen tegenover 
organisaties die in opdracht van haar 
werken;

Or. de


