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Poprawka 1
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Odniesienie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 
911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w 
sprawie początkowej fazy realizacji
programu GMES7,

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 
911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w 
sprawie europejskiego programu
monitorowania Ziemi (GMES)i 
początkowej fazy jego realizacji (2011–
2013),

Or. fr

Poprawka 2
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że usługi w zakresie 
komunikacji satelitarnej są już 
wykorzystywane przez rządy i obywateli 
UE;

Or. en

Poprawka 3
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przestrzeń 
kosmiczna ma dla Europy strategiczne 
znaczenie i jest kluczowym elementem 
zapewniającym Europie niezależność w 
podejmowaniu decyzji i działaniach;

Or. en

Poprawka 4
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że europejski sektor 
komunikacji satelitarnej ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania solidnego 
europejskiego przemysłu kosmicznego, 
biorąc pod uwagę to, że ponad połowa 
obrotów europejskiego przemysłu 
kosmicznego pochodzi z produkcji lub 
wynoszenia na orbitę satelitów 
telekomunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 5
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

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

F. mając na uwadze, że w obecnych 
czasach UE jest uzależniona od 
amerykańskiego globalnego systemu 
pozycjonowania (GPS) i przeznacza około 
7% PKB na ten system, i ze względu na to, 
że program Galileo w porównaniu z 
amerykańskim systemem GPS będzie 
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oferował wyraźne korzyści, takie jak: 
większa dokładność, globalna integralność 
danych, potwierdzanie autentyczności i 
gwarancja usług oraz strategiczna 
autonomia Unii Europejskiej;

Or. cs

Poprawka 6
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

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

F. mając na uwadze, że oczekuje się, iż 
Galileo będzie oferował wyraźne korzyści 
w porównaniu z GPS, takie jak: większa 
dokładność, globalna integralność danych, 
potwierdzanie autentyczności i gwarancja 
usług, jak również że przyczyni się do 
strategicznej autonomii Unii Europejskiej; 
zwraca uwagę na znaczenie faktu, że 
Galileo może przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności i jakości 
wielu usług w Europie,

Or. en

Poprawka 7
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że oczekuje się, iż 
Galileo będzie oferował wyraźne korzyści 
w porównaniu z GPS, takie jak: większa 
dokładność, globalna integralność danych, 
potwierdzanie autentyczności i gwarancja 

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

usług, jak również że przyczyni się do 
strategicznej autonomii Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 8
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. ponieważ globalny rynek technologii 
GNSS powiększa się wykładniczo i 
zakłada się, że w 2020 r. osiągnie on 
wartość około 150 miliardów euro, z czego 
mniej niż 20% powstaje w UE, ponieważ 
programy EGNOS i Galileo pośrednio 
wytworzą dla gospodarki i spółek UE zysk 
w wysokości 60 miliardów euro w postaci 
poprawy bezpieczeństwa drogowego i 
lotniczego, zmniejszonego 
zanieczyszczenia powietrza i zużycia 
pestycydów, nowych miejsc pracy i 
bezpieczeństwa publicznego;

Or. cs

Poprawka 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
finansowania Galileo w obrębie 
wieloletnich ram finansowych 2014–2020, 
lecz ramy te nie obejmują finansowania 
programu GMES,

H. mając na uwadze, że Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
finansowania Galileo w obrębie 
wieloletnich ram finansowych 2014-2020, 
lecz ramy te nie obejmują finansowania 
programu GMES i stanowią przez to 
poważne zagrożenie dla przyszłości tego 
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programu,

Or. fr

Poprawka 10
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

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

I. mając na uwadze, że przed podjęciem 
decyzji dotyczącej zwiększenia 
zobowiązań finansowych z budżetu UE w 
zakresie następnych wieloletnich ram 
finansowych konieczne jest przedstawienie 
przez Komisję jasnej i szczegółowej oceny 
wszystkich możliwych opcji technicznych 
oraz związanych z nimi kosztów i korzyści 
zarówno w odniesieniu do programu 
Galileo, jak i GMES,

Or. en

Poprawka 11
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że program GMES 
musi zagwarantować ciągłość dostępu do 
informacji o środowisku i bezpieczeństwie 
dzięki stałej infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi,

J. mając na uwadze, że GMES również 
jest europejskim programem przewodnim 
w służbie obywateli europejskich, 
dostarczającym informacji geograficznych 
w celu wsparcia instytucji publicznych we 
wdrażaniu strategii politycznych, w tym 
strategii związanych z zarządzaniem 
środowiskiem i ryzykiem oraz ochroną 
obywateli; mając na uwadze, że program 
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GMES musi zagwarantować ciągłość 
dostępu do informacji o środowisku i 
bezpieczeństwie dzięki stałej 
infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi,

Or. en

Poprawka 12
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że program GMES 
musi zagwarantować ciągłość dostępu do 
informacji o środowisku i bezpieczeństwie 
dzięki stałej infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi,

J. mając na uwadze, że program GMES 
musi zagwarantować ciągłość dostępu do 
informacji o środowisku i bezpieczeństwie 
dzięki stałej infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi przy jak najlepszym 
wykorzystaniu zasobów dostępnych w 
Europie,

Or. it

Poprawka 13
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że badanie 
przestrzeni kosmicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa infrastruktury kosmicznej i 
współpraca międzynarodowa stanowią 
sektory o zasadniczym znaczeniu dla 
powodzenia polityki przestrzeni 
kosmicznej,

K. mając na uwadze, że zachowanie 
konkurencyjnego, zaawansowanego 
technologicznie przemysłu kosmicznego, 
badanie przestrzeni kosmicznej, stworzenie 
europejskiego systemu nawigacji 
satelitarnej, zapewnienie bezpieczeństwa 
infrastruktury kosmicznej i współpraca 
międzynarodowa stanowią sektory o 
zasadniczym znaczeniu dla powodzenia 
europejskiej polityki przestrzeni 
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kosmicznej,

Or. de

Poprawka 14
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że badanie 
przestrzeni kosmicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa infrastruktury kosmicznej i 
współpraca międzynarodowa stanowią 
sektory o zasadniczym znaczeniu dla 
powodzenia polityki przestrzeni 
kosmicznej,

K. mając na uwadze, że konkurencyjność 
przemysłu wspierana przez ambitny 
program w zakresie badań i rozwoju oraz 
dodatkowe działania, takie jak badanie 
przestrzeni kosmicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa infrastruktury kosmicznej i 
współpraca międzynarodowa, mają
zasadnicze znaczenie dla powodzenia 
polityki przestrzeni kosmicznej, 

Or. en

Poprawka 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że – jak podkreśla 
Komisja Europejska – należy zapewnić 
niezależny dostęp do przestrzeni 
kosmicznej, aby zrealizować cele 
europejskiej polityki przestrzeni 
kosmicznej,

Or. fr
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Poprawka 16
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze fachową wiedzę 
przemysłu europejskiego i ważną rolę, 
jaką wielkie programy europejskie 
odgrywają w procesie integracji 
europejskiej oraz ich duże znaczenie dla 
konkurencyjności UE,

Or. fr

Poprawka 17
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawioną przez Komisję Europejską 
strategię kosmiczną jako pierwszy etap 
całościowej polityki Unii Europejskiej w 
zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie 
obywateli;

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawioną przez Komisję Europejską 
strategię kosmiczną jako pierwszy etap 
całościowej polityki Unii Europejskiej w 
zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie 
obywateli; jest przekonany, że Unia 
Europejska powinna skoncentrować swoje 
wysiłki na rozwoju usług kosmicznych 
niższego szczebla, z których obywatele 
czerpaliby korzyści i których celem byłaby 
poprawa procesu kształtowania polityki i 
jej wdrożenia;

Or. en

Poprawka 18
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawioną przez Komisję Europejską 
strategię kosmiczną jako pierwszy etap 
całościowej polityki Unii Europejskiej w 
zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie 
obywateli;

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawiony przez Komisję Europejską 
komunikat zatytułowany „Ku strategii 
Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w służbie obywateli” jako 
pierwszy etap całościowej polityki Unii 
Europejskiej w zakresie przestrzeni 
kosmicznej w służbie obywateli;

Or. de

Poprawka 19
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawioną przez Komisję Europejską 
strategię kosmiczną jako pierwszy etap 
całościowej polityki Unii Europejskiej w 
zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie
obywateli;

1. przyjmuje z zadowoleniem 
przedstawioną przez Komisję Europejską 
strategię kosmiczną jako pierwszy etap 
całościowej i ukierunkowanej na potrzeby 
użytkownika polityki Unii Europejskiej 
służącej interesom obywateli, realizacji 
unijnych polityk oraz prowadzeniu 
dyplomacji UE;

Or. en

Poprawka 20
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę na ważną rolę sieci 
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satelitarnych w osiąganiu celu 
zakładającego rozwój internetu 
szerokopasmowego w całej UE do 2013 r., 
co z kolei pomoże osiągnąć cele unijnej 
agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 21
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ocenia, że ważne jest, aby polityka 
przestrzeni kosmicznej była realistyczną 
polityką służącą podniesieniu jakości 
codziennego życia obywateli europejskich; 
podkreśla, że technologie kosmiczne są 
niezbędne do tego, aby rozpoznawać klęski 
żywiołowe, wspierać rozwój sektora
telekomunikacji oraz rozpoznawać 
zastosowania w dziedzinie rolnictwa, 
bezpieczeństwa morskiego, rybołówstwa,
transportu itp.;

2. ocenia, że ważne jest, aby polityka 
przestrzeni kosmicznej była realistyczną 
polityką służącą podniesieniu jakości 
codziennego życia obywateli europejskich, 
umożliwieniu urzeczywistnienia nowego 
wzrostu gospodarczego, rozwojowi 
potencjału innowacyjności i wsparciu 
postępu naukowego na poziomie 
światowym; podkreśla, że rozwiązania 
kosmiczne (opierające się na 
najnowocześniejszych technologiach i 
konkurencyjnej europejskiej bazie 
przemysłowej) są niezbędne do tego, aby 
stawić czoło najważniejszym obecnym 
wyzwaniom społecznym, do których 
zalicza się klęski żywiołowe oraz
monitorowanie zasobów i klimatu, aby 
rozwinąć sektor telekomunikacji oraz 
promować zastosowania w dziedzinie 
rolnictwa, bezpieczeństwa morskiego, 
rybołówstwa i transportu;

Or. en

Poprawka 22
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ocenia, że ważne jest, aby polityka 
przestrzeni kosmicznej była realistyczną 
polityką służącą podniesieniu jakości 
codziennego życia obywateli europejskich; 
podkreśla, że technologie kosmiczne są 
niezbędne do tego, aby rozpoznawać klęski 
żywiołowe, wspierać rozwój sektora 
telekomunikacji oraz rozpoznawać 
zastosowania w dziedzinie rolnictwa, 
bezpieczeństwa morskiego, rybołówstwa, 
transportu itp.;

2. ocenia, że ważne jest, aby polityka 
przestrzeni kosmicznej była realistyczną 
polityką służącą podniesieniu jakości 
codziennego życia obywateli europejskich; 
podkreśla, że technologie kosmiczne są 
niezbędne do tego, aby rozpoznawać klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane 
przez człowieka oraz zarządzać nimi, 
wspierać rozwój sektora telekomunikacji 
oraz rozpoznawać zastosowania w 
dziedzinie polityki w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
gospodarowania gruntami, zarządzania 
środowiskiem, rolnictwa, bezpieczeństwa 
morskiego, rybołówstwa, transportu itp.;

Or. en

Poprawka 23
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący opracowania polityki 
przemysłu kosmicznego pod kątem 
specyficznych potrzeb każdego 
podsektora; podkreśla przy tym, że tego 
typu polityka powinna zostać uzgodniona 
nie tylko z ESA i państwami 
członkowskimi, lecz także z Parlamentem 
Europejskim;

Or. de

Poprawka 24
Niki Tzavela
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Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na znaczenie wdrożenia 
zrównoważonego, bezpiecznego i 
inteligentnego systemu transportu 
lądowego, morskiego i powietrznego;

Or. en

Poprawka 25
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem 
stworzenia spójnego podejścia 
europejskiego we współpracy z 
przemysłem, jak również za ustanowienie 
średnio- i długoterminowych 
mechanizmów finansowych i prawnych w 
celu stymulowania przemysłu 
europejskiego i umożliwienia ciągłości 
niezbędnej do wspierania ambitnych i 
konkurencyjnych przedsięwzięć na 
szczeblu międzynarodowym;

skreślony

Or. de

Poprawka 26
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego we 
współpracy z przemysłem, jak również za 
ustanowienie średnio- i długoterminowych 
mechanizmów finansowych i prawnych w 
celu stymulowania przemysłu 
europejskiego i umożliwienia ciągłości 
niezbędnej do wspierania ambitnych i 
konkurencyjnych przedsięwzięć na 
szczeblu międzynarodowym;

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk, agencji i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego, aby 
skonsolidować politykę przemysłową jako 
wsparcie dla europejskiej solidnej, 
konkurencyjnej i niezależnej bazy 
przemysłowej w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, wraz z mechanizmami 
finansowymi i prawnymi w celu 
stymulowania przemysłu europejskiego i 
umożliwienia ciągłości niezbędnej do 
wspierania ambitnych i konkurencyjnych 
przedsięwzięć na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. fr

Poprawka 27
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego we 
współpracy z przemysłem, jak również za 
ustanowienie średnio- i długoterminowych
mechanizmów finansowych i prawnych w 
celu stymulowania przemysłu
europejskiego i umożliwienia ciągłości 
niezbędnej do wspierania ambitnych i 
konkurencyjnych przedsięwzięć na 
szczeblu międzynarodowym;

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego we 
współpracy z przemysłem, jak również za 
ustanowienie mechanizmów finansowych i 
prawnych w celu wsparcia potencjału 
europejskiego wykorzystywanego do 
projektowania, opracowywania, 
uruchamiania, obsługiwania i 
wykorzystywania systemów kosmicznych i 
jednoczesnego stymulowania europejskiej 
konkurencyjności przemysłowej i 
zapewniania ciągłości niezbędnej do 



PE473.828v01-00 16/61 AM\879645PL.doc

PL

wspierania ambitnych i konkurencyjnych 
przedsięwzięć na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 28
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego we 
współpracy z przemysłem, jak również za 
ustanowienie średnio- i długoterminowych 
mechanizmów finansowych i prawnych w 
celu stymulowania przemysłu 
europejskiego i umożliwienia ciągłości 
niezbędnej do wspierania ambitnych i 
konkurencyjnych przedsięwzięć na 
szczeblu międzynarodowym;

3. ocenia, że Unia Europejska jest 
odpowiedzialna za koordynowanie i 
konsolidację krajowych polityk i 
programów kosmicznych celem stworzenia 
spójnego podejścia europejskiego we 
współpracy ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami jak również za 
ustanowienie średnio- i długoterminowych 
mechanizmów finansowych i prawnych w 
celu umożliwienia ciągłości niezbędnej do 
wspierania ambitnych przedsięwzięć na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 29
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyjmuje z zadowoleniem cele strategii 
służącej wzmocnieniu europejskiej 
infrastruktury kosmicznej oraz wspieraniu 
badań celem zwiększenia europejskiej 

4. przyjmuje z zadowoleniem cele strategii 
służącej wzmocnieniu europejskiej 
infrastruktury kosmicznej oraz wspieraniu 
badań celem zwiększenia europejskiej 
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samodzielności technologicznej, tworzenia 
powiązań między sektorem kosmicznym a 
innymi sektorami przemysłowymi oraz 
pobudzania innowacyjności, jako siły 
napędowej konkurencyjności 
europejskiej;

wiedzy technologicznej i zdolności 
technologicznych oraz wiedzy i zdolności 
w zakresie stosowania produktów i usług 
kosmicznych, tworzenia powiązań między 
sektorem kosmicznym a innymi sektorami 
polityki oraz pobudzania innowacyjności;

Or. en

Poprawka 30
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przyjmuje z zadowoleniem cele strategii 
służącej wzmocnieniu europejskiej 
infrastruktury kosmicznej oraz wspieraniu 
badań celem zwiększenia europejskiej 
samodzielności technologicznej, tworzenia 
powiązań między sektorem kosmicznym a 
innymi sektorami przemysłowymi oraz 
pobudzania innowacyjności, jako siły 
napędowej konkurencyjności europejskiej;

4. przyjmuje z zadowoleniem cele strategii 
służącej wzmocnieniu europejskiej 
infrastruktury kosmicznej oraz wspieraniu 
badań celem zwiększenia europejskiej 
samodzielności technologicznej 
europejskiej bazy przemysłowej, tworzenia 
powiązań między sektorem kosmicznym a 
innymi sektorami przemysłowymi oraz 
pobudzania innowacyjności, jako siły 
napędowej konkurencyjności europejskiej;

Or. fr

Poprawka 31
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że infrastruktura kosmiczna i 
usługi kosmiczne opracowywane i 
finansowane przez Unię Europejską 



PE473.828v01-00 18/61 AM\879645PL.doc

PL

powinny pozostać systemami cywilnymi 
podlegającymi kontroli cywilnej oraz że 
wszelkie zastosowania wojskowe 
wykorzystujące tę samą infrastrukturę 
powinny być finansowane wyłącznie z 
budżetów państw członkowskich 
przeznaczonych na obronę; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia przejrzystości finansowania i 
wszelkiej współpracy w ramach wojskowej 
i cywilnej strategii wykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej;

Or. en

Poprawka 32
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści;

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści; w 
szczególności europejski program 
kosmiczny powinien koncentrować się na 
obszarach związanych z europejską 
wartością dodaną, a także w ramach tego 
programu powinno unikać się 
rozproszenia wysiłków lub podwajania 
działań podejmowanych przez ESA;

Or. en

Poprawka 33
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści;

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści, w 
tym wszystkie możliwe skutki dla bazy 
przemysłowej Unii Europejskiej i 
europejskiej polityki przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 34
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści;

5. zauważa jednak, że choć w strategii 
Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je lepiej doprecyzować i 
uwzględnić ocenę wszystkich opcji 
technicznych oraz związanych z nimi 
kosztów, zagrożeń i korzyści, a także ich 
konsekwencji społecznych;

Or. ro

Poprawka 35
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa jednak, że choć w strategii 5. zauważa jednak, że choć w komunikacie
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Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści;

Komisji wskazano działania priorytetowe, 
to nie są one w pełni określone; podkreśla, 
że należy je doprecyzować i uwzględnić 
ocenę wszystkich opcji technicznych oraz 
związanych z nimi kosztów i korzyści;

Or. de

Poprawka 36
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że niezbędne jest jasne 
zarządzanie polityką przestrzeni 
kosmicznej, obejmujące skuteczne 
mechanizmy nadzoru i koordynacji, w 
celu zharmonizowania priorytetów i 
zasobów pozyskiwanych z funduszy 
krajowych oraz unijnych – ESA i EDA;

skreślony

Or. de

Poprawka 37
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że niezbędne jest jasne 
zarządzanie polityką przestrzeni 
kosmicznej, obejmujące skuteczne 
mechanizmy nadzoru i koordynacji, w celu 
zharmonizowania priorytetów i zasobów 
pozyskiwanych z funduszy krajowych oraz 
unijnych – ESA i EDA;

6. podkreśla, że niezbędne jest jasne 
zarządzanie polityką przestrzeni 
kosmicznej, przy jak najlepszym 
wykorzystaniu umiejętności dostępnych w 
Europie, obejmujące skuteczne 
mechanizmy nadzoru i koordynacji, w celu 
zharmonizowania priorytetów i zasobów 
pozyskiwanych z funduszy krajowych oraz 
unijnych – ESA oraz innych europejskich 
agencji kosmicznych i agencji istotnych 
dla UE (np. EDA itp.);
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Or. it

Poprawka 38
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że niezbędne jest jasne 
zarządzanie polityką przestrzeni 
kosmicznej, obejmujące skuteczne 
mechanizmy nadzoru i koordynacji, w celu 
zharmonizowania priorytetów i zasobów 
pozyskiwanych z funduszy krajowych oraz 
unijnych – ESA i EDA;

6. podkreśla, że niezbędne jest jasne 
zarządzanie polityką przestrzeni 
kosmicznej, obejmujące skuteczne 
mechanizmy nadzoru i koordynacji, w celu 
zharmonizowania priorytetów 
i zapewnienia dobrego zarządzania 
zasobami pozyskiwanymi z funduszy 
krajowych oraz unijnych – ESA i EDA;

Or. ro

Poprawka 39
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podziela pogląd Komisji na temat tego, 
że Europa powinna utrzymać niezależny 
dostęp do przestrzeni kosmicznej, co 
umożliwi jej osiągnięcie celów przyjętych 
w ramach polityki przestrzeni kosmicznej i 
dalsze korzystanie z osiągnięć w dziedzinie 
produktów i usług kosmicznych; zachęca 
zatem Komisję do przestawienia 
konkretnych propozycji w strategicznym 
sektorze rakiet nośnych, szczególnie 
poprzez potraktowanie go ze szczególną 
uwagą w ramach polityki przemysłowej w 
dziedzinie kosmicznej;

Or. fr
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Poprawka 40
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że w ramach polityki 
dotyczącej przestrzeni kosmicznej kwestie 
związane z wynoszeniem na orbitę mają 
szczególnie ważny charakter; podkreśla 
potrzebę zaistnienia nowego 
europejskiego bodźca politycznego w tym 
zakresie, biorąc pod uwagę obecną trudną 
sytuację gospodarczą sektora wynoszenia 
na orbitę na całym świecie;

Or. ro

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że Galileo jest programem 
przewodnim Unii Europejskiej i 
pierwszym światowym systemem 
nawigacji satelitarnej stworzonym do 
użytku cywilnego, który umożliwi Unii 
osiągnięcie niezależności w jednej z 
dziedzin strategicznych;

7. jest zdania, że Galileo jest programem 
przewodnim Unii Europejskiej i 
pierwszym światowym systemem 
nawigacji satelitarnej stworzonym do 
użytku cywilnego, który mógłby umożliwić 
Unii osiągnięcie niezależności w jednej z 
dziedzin strategicznych;

Or. en

Poprawka 42
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że najważniejszym celem 
Galileo jest jego użytek cywilny 
sprzyjający zwiększeniu konkurencyjności 
europejskiej, i w związku z tym ten cel 
powinien mieć pierwszeństwo przed 
celami związanymi z bezpieczeństwem i 
obroną;

Or. en

Poprawka 43
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi, powinna zostać 
osiągnięta najpóźniej do 2014 r., co sprawi, 
że Galileo rzeczywiście zostanie, 
zwłaszcza dla producentów odbiorników, 
drugą referencyjną konstelacją GNSS; 
wyraża zadowolenie z powodu 
umieszczenia na orbicie dwóch satelitów 
dnia 20 października 2011 r. w Kourou;

9. uważa, że początkowa zdolność 
operacyjna (IOC), zdolna zapewnić 
początkowe usługi, powinna zostać 
osiągnięta najpóźniej do 2014 r., co sprawi, 
że Galileo rzeczywiście zostanie, 
zwłaszcza dla producentów odbiorników, 
drugą referencyjną konstelacją GNSS; 
wyraża zadowolenie z powodu 
wystrzelenia na orbitę w procesie walidacji
dwóch satelitów operacyjnych dnia 20 
października 2011 r. z europejskiego portu 
kosmicznego w Kourou;

Or. fr

Poprawka 44
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 
27 satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; wyraża obawę, że Galileo 
straci swoją przewagę, jeśli system nie 
zostanie ukończony na czas i jeśli 
wprowadzanie do obrotu i 
umiędzynarodowianie usług nie zostaną 
odpowiednio przeprowadzone; uważa, że
jasne i jednoznaczne poparcie ze strony 
wszystkich instytucji europejskich dla 
zrealizowania FOC jest niezbędne do 
przekonania użytkowników i inwestorów o 
długotrwałym zaangażowaniu Unii 
Europejskiej;

10. zwraca się do Komisji o dzielenie się z 
Parlamentem Europejskim informacjami 
na temat różnych możliwości 
operacyjnych, a w szczególności na temat 
szczegółowego podziału budżetu w 
kontekście ich skutków finansowych; 
uważa, że tego typu informacje są istotne z 
punktu widzenia podejmowania 
przemyślanych decyzji przez Parlament
Europejski oraz że powinny one 
obejmować:

– specyfikacje techniczne (dokładność, 
zasięg geograficzny, integralność itp.) 
usług Galileo, które mogłyby świadczyć 
różne konfiguracje satelitarne (łącznie z 
początkową zdolnością operacyjną (IOC) i 
pełną zdolnością operacyjną (FOC), 
stosowanymi w połączeniu z innymi 
systemami GNSS lub w sposób 
niezależny);
– rolę usług EGNOS w odniesieniu do 
różnych możliwych konfiguracji 
programu Galileo oraz ewentualną 
potrzebę zachowania EGNOS w 
konstelacji FOC;
– koszty inwestycji infrastrukturalnych w 
odniesieniu do możliwych konfiguracji 
programów Galileo i EGNOS oraz koszty 
zarządzania i rezerwy na pokrycie 
nieprzewidzianych wydatków (łącznie z 
IOC, FOC lub innymi możliwymi 
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opcjami);

Or. en

Poprawka 45
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych; wyraża obawę, że Galileo 
straci swoją przewagę, jeśli system nie 
zostanie ukończony na czas i jeśli 
wprowadzanie do obrotu i 
umiędzynarodowienie usług nie zostaną 
odpowiednio przeprowadzone; uważa, że 
jasne i jednoznaczne poparcie ze strony 
wszystkich instytucji europejskich dla 
uzyskania pełnej zdolności operacyjnej jest 
niezbędne do przekonania użytkowników i 
inwestorów o długotrwałym 
zaangażowaniu Unii Europejskiej;

10. jest przekonany, że pełna zdolność 
operacyjna (FOC), oparta na konstelacji 27 
satelitów wraz z odpowiednią ilością 
zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem 
wstępnym uzyskania wartości dodanej 
Galileo w zakresie potwierdzania 
autentyczności, wysokiej precyzji i 
nieprzerwanego funkcjonowania i w 
związku z tym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia korzyści gospodarczych i 
społecznych, która powinna zostać 
osiągnięta najpóźniej do 2018 r.; wyraża 
obawę, że Galileo straci swoją przewagę, 
jeśli system nie zostanie ukończony na 
czas i jeśli wprowadzanie do obrotu i 
umiędzynarodowianie usług nie zostaną 
odpowiednio przeprowadzone; uważa, że 
jasne i jednoznaczne poparcie ze strony 
wszystkich instytucji europejskich w celu 
osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej 
(FOC) jest niezbędne do przekonania 
użytkowników i inwestorów o 
długotrwałym zaangażowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. cs

Poprawka 46
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. ocenia, że plan finansowy, jaki należy 
przyjąć z myślą o Galileo, powinien być 
opracowany tak, aby zapewnić, że zostaną 
spełnione wymogi długoterminowe i 
dotyczące ciągłości, obejmujące koszty 
eksploatacji i konserwacji;

11. ocenia, że plan finansowy, jaki należy 
przyjąć z myślą o Galileo, powinien być 
opracowany tak, aby zapewnić, że zostaną 
spełnione wymogi długoterminowe i 
dotyczące ciągłości, obejmujące koszty 
eksploatacji, konserwacji i części 
zamiennych;

Or. de

Poprawka 47
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
Komisja nie zaproponowała dodatkowego 
finansowania przedmiotowego programu 
poprzez dostosowanie wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020; wyraża obawę, 
że całkowite koszty przedsięwzięcia 
przewyższą proponowane przez Komisję 7 
mln euro;

skreślony

Or. de

Poprawka 48
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
Komisja nie zaproponowała dodatkowego 

skreślony
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finansowania przedmiotowego programu 
poprzez dostosowanie wieloletnich ram 
finansowych 2014-2020; wyraża obawę, że 
całkowite koszty przedsięwzięcia 
przewyższą proponowane przez Komisję 7 
mln euro;

Or. fr

Poprawka 49
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
Komisja nie zaproponowała dodatkowego 
finansowania przedmiotowego programu 
poprzez dostosowanie wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020; wyraża obawę, 
że całkowite koszty przedsięwzięcia 
przewyższą proponowane przez Komisję 7 
mln euro;

skreślony

Or. fr

Poprawka 50
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża ubolewanie z powodu tego, że
Komisja nie zaproponowała dodatkowego 
finansowania przedmiotowego programu 
poprzez dostosowanie wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020; wyraża obawę, 

12. sądzi, że Komisja nie zaproponuje 
dodatkowego finansowania 
przedmiotowego programu poprzez 
dostosowanie wieloletnich ram 
finansowych 2014–2020, dopóki nie 
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że całkowite koszty przedsięwzięcia 
przewyższą proponowane przez Komisję 7 
mln euro;

zostanie przeprowadzona szczegółowa 
ocena skutków; wyraża obawę, że 
całkowite koszty przedsięwzięcia 
prawdopodobnie przewyższą proponowane 
przez Komisję 7 mln euro;

Or. en

Poprawka 51
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 12 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

(a) wzywa Komisję i Agencję 
Europejskiego GNSS, aby w większym 
stopniu starały się o poprawę wymiany 
informacji o GNSS między potencjalnymi 
użytkownikami i inwestorami oraz aby 
wspierały wykorzystanie usług opartych 
na GNSS oraz określiły i wspierały popyt 
na te usługi w Europie;

Or. cs

Poprawka 52
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, takich jak konkurs pomysłów 
Galileo Masters;

13. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, takich jak konkurs pomysłów 
Galileo Masters. Ze względu na 
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zaangażowanie w takie inicjatywy 
funduszy wspólnotowych niezbędne 
byłoby stopniowe obciążenie kosztami 
wszystkich państw Unii lub co najmniej 
rozłożenie ich na większą liczbę państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 53
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
korzyści, jakie GNSS może mieć dla 
gospodarki i społeczeństwa UE; wyraża 
uznanie dla realizacji konkretnych 
inicjatyw, takich jak konkurs pomysłów 
Galileo Masters;

13. jest głęboko przekonany, że dodatkowe 
finansowanie GNSS można zapewnić 
jedynie znacznie zwiększając świadomość 
decydentów i społeczeństwa w zakresie 
kosztów i korzyści, jakie różne możliwe 
warianty GNSS mogą mieć dla gospodarki 
i społeczeństwa UE; wyraża uznanie dla 
realizacji konkretnych inicjatyw, takich jak 
konkurs pomysłów Galileo Masters;

Or. en

Poprawka 54
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 
przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań, 
przy zapewnieniu pokrycia terytorium 

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 
przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań, 
przy zapewnieniu pokrycia całego 
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Europy, lecz także Afryki; terytorium Europy, Arktyki i regionu 
Morza Śródziemnego, lecz także Afryki. 
Zmiany i działania dotyczące 
rozmieszczenia systemu EGNOS należy 
wprowadzać etapowo, aby umożliwić 
stopniowo korzystanie z nowych 
funkcjonalności, które wydają się 
niezbędne ze względu na oczekiwania 
użytkowników i zmiany standardów;

Or. fr

Poprawka 55
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 
przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań, 
przy zapewnieniu pokrycia terytorium 
Europy, lecz także Afryki;

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 
przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań; 
podkreśla znaczenie pokrycia systemem 
EGNOS całego terytorium UE w celu 
wzmocnienia wspólnego rynku; podkreśla 
również konieczność rozszerzenia tego 
systemu na południe, wschód i 
południowy wschód Europy;

Or. ro

Poprawka 56
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 

14. przypomina, że EGNOS stanowi 
konkretny i działający program; wyraża 
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przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań, 
przy zapewnieniu pokrycia terytorium 
Europy, lecz także Afryki;

przekonanie, że konieczne jest pokreślenie 
w pełni wartości tego programu i 
konkretne wykorzystanie jego zastosowań, 
przy zapewnieniu pokrycia terytorium 
Europy, lecz także regionu arktycznego i
Afryki;

Or. it

Poprawka 57
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla zasadniczą rolę programu
GMES w obserwacji Ziemi; jest zdania, że 
GMES powinien zagwarantować ciągłość 
dostępu do usług informacyjnych o 
środowisku i bezpieczeństwie dzięki stałej 
infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi;

15. uważa, że GMES jest również 
programem przewodnim Unii 
Europejskiej, który odgrywa zasadniczą 
rolę w obserwacji Ziemi; jest zdania, że 
GMES powinien zagwarantować ciągłość 
dostępu do usług informacyjnych o 
środowisku i bezpieczeństwie dzięki stałej 
infrastrukturze obserwacyjnej 
umieszczonej w przestrzeni kosmicznej i 
na Ziemi;

Or. en

Poprawka 58
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na to, że program 
GMES wkroczył w fazę operacyjną, 
podczas której ryzyko finansowe jest 
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znacznie ograniczone w stosunku do 
poziomu ryzyka w fazie rozwoju, i 
potwierdza, że koszty zostaną utrzymane 
pod kontrolą, zgodnie z doświadczeniami 
zgromadzonymi podczas realizacji innych 
programów europejskich, takich jak 
program satelitów meteorologicznych;

Or. fr

Poprawka 59
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i przedstawienie wniosku 
dotyczącego efektywnego zarządzania na 
różnych poziomach rozwoju programu i 
zarządzania nim, który to wniosek 
powinien uwzględniać jasne określenie 
roli Europejskiej Agencji Środowiska w 
opracowywaniu i koordynowaniu usług 
ukierunkowanych na potrzeby 
użytkownika; wyraża ubolewanie i 
zaskoczenie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; uważa, że brak planu finansowego 
określającego wsparcie ekonomiczne może 
zniweczyć dotychczasowe inwestycje;

Or. en

Poprawka 60
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i zapewnienie efektywnego 
zarządzania, z uwzględnieniem wiedzy 
istniejących organów unijnego sektora 
prywatnego i publicznego; w szczególności 
zwraca się do Komisji o włączenie GMES 
w wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020, ponieważ w przeciwnym 
wypadku ciągłość GMES zostanie 
zagrożona, a dotychczasowe inwestycje 
zostaną zniweczone;

Or. de

Poprawka 61
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania, z jak 
najlepszym wykorzystaniem podmiotów 
działających w sektorze – zarówno 
publicznych, jak i prywatnych; 
zdecydowanie wzywa Komisję do
włączenia całego finansowania GMES w
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020; zwraca uwagę na ryzyko utraty 
dotychczasowych inwestycji, jeśli wyżej 
wymienione działania nie zostaną podjęte;

Or. fr

Poprawka 62
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wzywa Komisję do włączenia GMES 
w wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014–2020; zwraca uwagę na to, że brak 
planu finansowego określającego 
długoterminowe wsparcie ekonomiczne 
może zniweczyć dotychczasowe 
inwestycje;

Or. ro

Poprawka 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się stanowczo do Komisji o 
uzupełnienie ram prawnych i uściślenie 
podejścia w zakresie efektywnego 
zarządzania, a także o utrzymanie 
finansowania programu GMES w
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014-2020;

Or. fr
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Poprawka 64
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje;

16. zwraca się do Komisji o uzupełnienie 
ram prawnych i uściślenie podejścia w 
zakresie efektywnego zarządzania; jest 
głęboko zaniepokojony tym, że Komisja 
nie zaproponowała włączenia GMES w 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–
2020; wyraża też obawę, że brak planu 
finansowego określającego wsparcie 
ekonomiczne może zniweczyć 
dotychczasowe inwestycje; oczekuje, że 
Komisja Europejska przewidzi niezbędne 
środki finansowe w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020;

Or. de

Poprawka 65
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i do 
zdefiniowania organizacji operacyjnej 
odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i 
dostarczanie danych, aby umożliwić 
rzeczywisty sukces tego programu; ocenia, 
że ważne jest określenie umów, jakie 
należy zawrzeć z agencjami krajowymi 
celem maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i 
planu zarządzania oraz do zdefiniowania 
organizacji operacyjnej odpowiedzialnej za 
zarządzanie danymi i dostarczanie danych, 
aby umożliwić rzeczywisty sukces tego 
programu; ocenia, że ważne jest określenie 
umów, jakie należy zawrzeć z agencjami 
krajowymi celem maksymalizacji 
interoperacyjności, ciągłości i zarządzania 
przedmiotowym systemem; jest zdania, że 
należy wprowadzić rozróżnienie między 
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celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; 
życzyłby sobie, aby cel programu był w 
pełni operacyjny od 2014 r.;

wykorzystaniem do celów naukowych i 
wykorzystaniem do celów handlowych z 
jednej strony a z drugiej strony między 
działaniami w zakresie rozwijania 
prowadzonymi przez ESA a działaniami w 
zakresie rozmieszczenia, operacyjności 
systemu i jego zmian, które wymagają 
odrębnych struktur europejskich i 
umiejętności; życzyłby sobie, aby cel 
programu był w pełni operacyjny od 
2014 r.;

Or. fr

Poprawka 66
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i do 
zdefiniowania organizacji operacyjnej 
odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i 
dostarczanie danych, aby umożliwić 
rzeczywisty sukces tego programu; ocenia, 
że ważne jest określenie umów, jakie 
należy zawrzeć z agencjami krajowymi 
celem maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do 
celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; 
życzyłby sobie, aby cel programu był w 
pełni operacyjny od 2014 r.;

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego w 
oparciu o analizę wszystkich możliwych 
opcji i do zdefiniowania organizacji 
operacyjnej odpowiedzialnej za 
zarządzanie danymi i dostarczanie danych, 
aby umożliwić rzeczywisty sukces tego 
programu; aby zapewnić prawdziwie 
otwarty dostęp i dostępność istniejących 
danych, działania te należy zintegrować ze 
wspólną europejską polityką dotyczącą 
danych; ocenia, że ważne jest określenie 
umów, jakie należy zawrzeć z agencjami 
krajowymi celem maksymalizacji 
interoperacyjności i zarządzania 
przedmiotowym systemem; jest zdania, że 
należy wprowadzić rozróżnienie między 
wykorzystaniem do celów naukowych a 
wykorzystaniem do celów handlowych, 
które wymagają odrębnych struktur i 
umiejętności; życzyłby sobie, aby cel 
programu był w pełni operacyjny od 
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2014 r.;

Or. en

Poprawka 67
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i do 
zdefiniowania organizacji operacyjnej 
odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i 
dostarczanie danych, aby umożliwić
rzeczywisty sukces tego programu; ocenia, 
że ważne jest określenie umów, jakie 
należy zawrzeć z agencjami krajowymi 
celem maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do 
celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; życzyłby 
sobie, aby cel programu był w pełni 
operacyjny od 2014 r.;

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i do 
zdefiniowania organizacji operacyjnej 
zapewniającej zarządzanie programem i 
dostarczanie danych, aby umożliwić sukces
tego programu i osiągnąć cel zakładający 
pełną operacyjność od 2014 r.; ocenia, że 
ważne jest określenie umów, jakie należy 
zawrzeć z agencjami krajowymi celem 
maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do 
celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; 

Or. de

Poprawka 68
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i 
do zdefiniowania organizacji operacyjnej 
odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i 
dostarczanie danych, aby umożliwić 
rzeczywisty sukces tego programu; ocenia, 

17. wzywa Komisję do zaproponowania
planu organizacji operacyjnej 
zapewniającego właściwe zarządzanie 
programem i dostarczanie danych 
pozyskiwanych z usług, aby utrwalić 
rzeczywisty sukces tego programu i 
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że ważne jest określenie umów, jakie 
należy zawrzeć z agencjami krajowymi 
celem maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do 
celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; 
życzyłby sobie, aby cel programu był w 
pełni operacyjny od 2014 r.;

osiągnąć cel programu dotyczący jego 
pełnej operacyjności od 2014 r.; tego typu 
sprawowanie rządów powinno opierać się 
na istniejących możliwościach w 
dziedzinie inżynierii i zarządzania 
programami;

Or. en

Poprawka 69
Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego i do 
zdefiniowania organizacji operacyjnej 
odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i 
dostarczanie danych, aby umożliwić 
rzeczywisty sukces tego programu; ocenia, 
że ważne jest określenie umów, jakie 
należy zawrzeć z agencjami krajowymi 
celem maksymalizacji interoperacyjności i 
zarządzania przedmiotowym systemem; 
jest zdania, że należy wprowadzić 
rozróżnienie między wykorzystaniem do 
celów naukowych a wykorzystaniem do 
celów handlowych, które wymagają 
odrębnych struktur i umiejętności; 
życzyłby sobie, aby cel programu był w 
pełni operacyjny od 2014 r.;

17. wzywa Komisję do zaproponowania 
długoterminowego planu finansowego
obejmującego stosowanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w tym 
obligacji projektowych i partnerstw 
publiczno-prywatnych, i do zdefiniowania 
organizacji operacyjnej odpowiedzialnej za 
zarządzanie danymi i dostarczanie danych, 
aby umożliwić rzeczywisty sukces tego 
programu; ocenia, że ważne jest określenie 
umów, jakie należy zawrzeć z agencjami 
krajowymi celem maksymalizacji 
interoperacyjności i zarządzania 
przedmiotowym systemem; jest zdania, że 
należy wprowadzić rozróżnienie między 
wykorzystaniem do celów naukowych a 
wykorzystaniem do celów handlowych, 
które wymagają odrębnych struktur i 
umiejętności; życzyłby sobie, aby cel 
programu był w pełni operacyjny od 
2014 r.;

Or. it

Poprawka 70
Ioan Enciu
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża poparcie dla rozważań Komisji 
dotyczących wzmocnienia wymiaru 
programu GMES związanego z 
bezpieczeństwem, dla celów zapewnienia 
nadzoru granic, wsparcia działań 
zewnętrznych UE, nadzoru morskiego, 
nagłych wypadków o złożonym 
charakterze, pomocy humanitarnej, obrony 
cywilnej itp., przy uwzględnieniu 
sensytywnego charakteru przetwarzanych 
danych;

18. wyraża poparcie dla rozważań Komisji 
dotyczących wzmocnienia wymiaru 
programu GMES związanego z 
bezpieczeństwem, dla celów zapewnienia 
nadzoru granic, wsparcia działań 
zewnętrznych UE, nadzoru morskiego, 
nagłych wypadków o złożonym 
charakterze, pomocy humanitarnej, obrony 
cywilnej itp., przy uwzględnieniu potrzeby 
ochrony przetwarzanych danych 
osobowych i danych o charakterze 
sensytywnym;

Or. ro

Poprawka 71
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża poparcie dla rozważań Komisji 
dotyczących wzmocnienia wymiaru 
programu GMES związanego z 
bezpieczeństwem, dla celów zapewnienia 
nadzoru granic, wsparcia działań 
zewnętrznych UE, nadzoru morskiego, 
nagłych wypadków o złożonym 
charakterze, pomocy humanitarnej, obrony 
cywilnej itp., przy uwzględnieniu 
sensytywnego charakteru przetwarzanych 
danych;

18. wyraża poparcie dla rozważań Komisji 
dotyczących wzmocnienia wymiaru 
programu GMES związanego z 
bezpieczeństwem, dla celów zapewnienia 
nadzoru granic, wsparcia działań 
zewnętrznych UE, nadzoru morskiego, 
nagłych wypadków o złożonym 
charakterze, pomocy humanitarnej, obrony 
cywilnej itp., przy uwzględnieniu 
sensytywnego charakteru przetwarzanych 
danych oraz potrzeby ochrony prywatności 
i innych praw obywatelskich;

Or. en
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Poprawka 72
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wskazuje na stale zwiększającą się 
zależność gospodarki europejskiej i 
społeczeństwa europejskiego od 
infrastruktury kosmicznej, która ze 
względu na swoje kluczowe znaczenie
odgrywa ważną rolę dla niezależnych 
europejskich procesów decyzyjnych;

Or. de

Poprawka 73
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu ostrzegania przed 
kolizjami w przestrzeni kosmicznej (Space 
Situation Awareness) mogłoby przyczynić 
się do ochrony infrastruktury kosmicznej 
przed śmieciami kosmicznymi, 
promieniowaniem słonecznym i 
asteroidami; jest zdania, że stworzenie 
nowego programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i 
infrastrukturze, które wymagały 
inwestycji ze strony wszystkich państw 
członkowskich, jak również na rozwijaniu 
słabych obecnie zdolności;

skreślony

Or. de

Poprawka 74
Henri Weber
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu ostrzegania przed 
kolizjami w przestrzeni kosmicznej (Space 
Situation Awareness) mogłoby przyczynić 
się do ochrony infrastruktury kosmicznej 
przed śmieciami kosmicznymi, 
promieniowaniem słonecznym i 
asteroidami; jest zdania, że stworzenie 
nowego programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i infrastrukturze, 
które wymagały inwestycji ze strony 
wszystkich państw członkowskich, jak 
również na rozwijaniu słabych obecnie 
zdolności;

19. uznaje rosnące uzależnienie 
gospodarki i polityki europejskiej – w 
szczególności polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa – od sektora kosmicznego 
i podkreśla kluczowe znaczenie 
infrastruktury związanej z sektorem 
kosmicznych dla wzmocnienia autonomii 
Europy w podejmowaniu decyzji; jest 
zdania, że stworzenie europejskiego 
systemu ostrzegania przed kolizjami w 
przestrzeni kosmicznej (Space Situation 
Awareness) mogłoby przyczynić się do 
ochrony infrastruktury kosmicznej przed 
śmieciami kosmicznymi, 
promieniowaniem słonecznym i 
asteroidami; jest zdania, że stworzenie 
nowego programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i infrastrukturze, 
które wymagały inwestycji ze strony 
wszystkich państw członkowskich, jak 
również na rozwijaniu słabych obecnie 
zdolności;

Or. fr

Poprawka 75
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu ostrzegania przed 
kolizjami w przestrzeni kosmicznej (Space 
Situation Awareness) mogłoby przyczynić 
się do ochrony infrastruktury kosmicznej 
przed śmieciami kosmicznymi,
promieniowaniem słonecznym i 

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu ostrzegania przed 
kolizjami w przestrzeni kosmicznej (Space 
Situation Awareness) mogłoby przyczynić 
się do ochrony najważniejszej europejskiej
infrastruktury kosmicznej przed
zderzeniem się statków powietrznych,
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asteroidami; jest zdania, że stworzenie 
nowego programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i infrastrukturze, 
które wymagały inwestycji ze strony 
wszystkich państw członkowskich, jak 
również na rozwijaniu słabych obecnie 
zdolności;

śmieciami kosmicznymi lub przed 
zagrożeniem ze strony obiektów 
spadających na Ziemię oraz przed 
kosmicznymi warunkami 
meteorologicznymi o podwyższonym 
ryzyku; jest zdania, że stworzenie nowego 
programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i infrastrukturze, 
które wymagały inwestycji ze strony 
wszystkich państw członkowskich, jak 
również na rozwijaniu słabych obecnie 
zdolności;

Or. lt

Poprawka 76
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu ostrzegania przed 
kolizjami w przestrzeni kosmicznej (Space 
Situation Awareness) mogłoby przyczynić 
się do ochrony infrastruktury kosmicznej 
przed śmieciami kosmicznymi, 
promieniowaniem słonecznym i 
asteroidami; jest zdania, że stworzenie 
nowego programu powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach i infrastrukturze, 
które wymagały inwestycji ze strony 
wszystkich państw członkowskich, jak 
również na rozwijaniu słabych obecnie 
zdolności;

19. jest zdania, że stworzenie 
europejskiego systemu kosmicznego 
wczesnego ostrzegania (Space Situation 
Awareness) mogłoby przyczynić się do 
ochrony infrastruktury kosmicznej przed 
śmieciami kosmicznymi, 
promieniowaniem słonecznym i 
asteroidami; jest zdania, że tworzenie 
jakichkolwiek nowych programów 
europejskich powinno opierać się na 
istniejących zdolnościach, kompetencjach
i infrastrukturze, które wymagały 
inwestycji ze strony wszystkich państw 
członkowskich, jak również na rozwijaniu 
brakujących obecnie zdolności;

Or. fr

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że polityka dotycząca 
przestrzeni kosmicznej musi uwzględniać 
politykę bezpieczeństwa najważniejszych 
europejskich infrastruktur kosmicznych, a 
także bezpieczne odzyskiwanie urządzeń 
wycofanych z eksploatacji;

Or. ro

Poprawka 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 19 – litera a) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) uważa, że maksymalne wykorzystanie 
usług w zakresie komunikacji satelitarnej 
bezpośrednio przyczyni się do wsparcia 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu produkcyjnego, rozbudowania 
bazy przemysłowej w Europie i zajęcia się 
realizacją następujących głównych celów 
polityki:
– osiągnięcia celu polegającego na 
rozwoju internetu szerokopasmowego w 
całej UE, w tym usług nowej generacji, 
zważywszy na to, że sieci satelitarne są 
kluczowym elementem połączenia 
technologii w celu osiągnięcia celów 
unijnej agendy cyfrowej;
– wdrożenia zrównoważonego, 
bezpiecznego i inteligentnego systemu 
transportu lądowego, morskiego i 
powietrznego;
– maksymalizacji wkładu UE w realizację 
programów współpracy z krajami 
rozwijającymi się oraz zwiększenia wkładu 
UE w osiągnięcie milenijnych celów 
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rozwoju;
– zapewnienia odpowiedniej roli UE w 
reagowaniu na przyszłe klęski żywiołowe 
w UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 79
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. jest zdania, że chcąc uzyskać 
niezależność i zbudować konkurencyjny 
przemysł kosmiczny, Unia Europejska 
potrzebuje solidnej bazy technologicznej; 
podkreśla, że ramy prawne, 
administracyjne i finansowe mają 
zasadnicze znaczenie dla inwestycji 
przemysłowych w badania i innowacje;

20. jest zdania, że chcąc możliwie jak 
najlepiej wykorzystać produkty i usługi 
kosmiczne w służbie swoich obywateli, 
Unia Europejska potrzebuje solidnej 
wiedzy i bazy technologicznej; podkreśla, 
że ramy prawne, administracyjne i 
finansowe mają zasadnicze znaczenie dla 
inwestycji przemysłowych w badania i 
innowacje;

Or. en

Poprawka 80
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. jest zdania, że chcąc uzyskać 
niezależność i zbudować konkurencyjny 
przemysł kosmiczny, Unia Europejska 
potrzebuje solidnej bazy technologicznej; 
podkreśla, że ramy prawne, 
administracyjne i finansowe mają 
zasadnicze znaczenie dla inwestycji 

20. jest zdania, że chcąc uzyskać 
niezależność i zbudować konkurencyjny 
przemysł kosmiczny, Unia Europejska 
potrzebuje solidnej bazy technologicznej, 
zdolnej do konkurowania, w 
sprawiedliwych warunkach, z 
pozaeuropejskim przemysłem 
kosmicznym; podkreśla, że ramy prawne, 
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przemysłowych w badania i innowacje; administracyjne i finansowe mają 
zasadnicze znaczenie dla inwestycji 
przemysłowych w badania i innowacje;

Or. en

Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że UE musi inwestować, by 
zapewnić sobie dostęp do przestrzeni 
kosmicznej i obiektów orbitalnych;

Or. ro

Poprawka 82
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
w dziedzinie badań i innowacji; wzywa 
Komisję do rozwijania harmonogramu 
strategicznego celem zapewnienia 
spójności działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w zakresie badań i 
rozwoju z działaniami podejmowanymi 
przez ESA i państwa członkowskie;

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
w dziedzinie badań i innowacji; wzywa 
Komisję do rozwijania harmonogramu 
strategicznego celem zapewnienia 
spójności działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w zakresie badań i 
rozwoju z działaniami podejmowanymi 
przez ESA i państwa członkowskie w 
odniesieniu do wszelkich niezbędnych 
technologii, kompetencji i podwójnych 
źródeł niezbędnych do osiągnięcia 
konkurencyjności, niezależności 
europejskiej i dostępu do rynków 
międzynarodowych, jak również w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z 
programami europejskimi;
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Or. fr

Poprawka 83
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
w dziedzinie badań i innowacji; wzywa 
Komisję do rozwijania harmonogramu 
strategicznego celem zapewnienia 
spójności działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w zakresie badań i 
rozwoju z działaniami podejmowanymi 
przez ESA i państwa członkowskie;

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
w dziedzinie badań i innowacji; uważa, że 
europejska polityka dotycząca badań 
przestrzeni kosmicznej i jej rozwoju musi 
zapewniać dostępność niezbędnych 
technologii charakteryzujących się 
odpowiednim stopniem zaawansowania, 
wymaganym poziomem niezależności oraz 
możliwością zastosowania w 
konkurencyjnych warunkach; wzywa 
Komisję do rozwijania harmonogramu 
strategicznego celem zapewnienia 
spójności działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w zakresie badań i 
rozwoju z działaniami podejmowanymi 
przez ESA, państwa członkowskie i 
przemysł kosmiczny;

Or. en

Poprawka 84
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
w dziedzinie badań i innowacji; wzywa 
Komisję do rozwijania harmonogramu 
strategicznego celem zapewnienia 
spójności działań podejmowanych przez 
Unię Europejską w zakresie badań i 
rozwoju z działaniami podejmowanymi 
przez ESA i państwa członkowskie;

21. podkreśla znaczenie przyszłej strategii 
na rzecz badań i innowacji w dziedzinie 
polityki dotyczącej przestrzeni kosmicznej, 
która zapewni postęp technologiczny, 
rozwój przemysłu i zwiększenie 
konkurencyjności UE oraz przyczyni się 
do tworzenia nowych miejsc pracy na 
terytorium UE; wzywa Komisję do 



AM\879645PL.doc 47/61 PE473.828v01-00

PL

rozwijania harmonogramu strategicznego 
celem zapewnienia spójności działań 
podejmowanych przez Unię Europejską w 
zakresie badań i rozwoju z działaniami 
podejmowanymi przez ESA i państwa 
członkowskie;

Or. ro

Poprawka 85
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. ocenia jako konieczne wprowadzenie 
mechanizmów i programów służących 
pobudzaniu rynku produktów i usług 
pochodnych programu Galileo/EGNOS i 
GMES, jak również rynku telekomunikacji 
i usług zakładających połączenie 
rozmaitych usług kosmicznych celem 
skutecznego spełnienia wymagań 
obywateli;

22. ocenia jako konieczne wprowadzenie 
mechanizmów i programów 
umożliwiających wykorzystanie 
przydatnego rynku produktów i usług 
pochodnych programu Galileo/EGNOS i 
GMES, jak również rynku telekomunikacji 
i usług zakładających połączenie 
rozmaitych usług kosmicznych celem 
skutecznego spełnienia wymagań 
obywateli;

Or. en

Poprawka 86
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do zachęcania do 
wykorzystywania usług w zakresie 
komunikacji satelitarnej, ponieważ 
satelity telekomunikacyjne mają kluczowe 
znaczenie dla przemysłu kosmicznego, a 
związane z nimi usługi odgrywają ważną 
rolę w kontekście osiągania celów 
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europejskich, do których zalicza się na 
przykład dostęp do usług 
szerokopasmowych, wdrożenie 
inteligentnych systemów transportowych 
lub współpracę z krajami rozwijającymi 
się;

Or. de

Poprawka 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich rakiet nośnych i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań, a w konsekwencji 
zachęca Komisję do przedstawienia 
konkretnych propozycji sprzyjających 
strategicznemu podsektorowi rakiet 
nośnych, szczególnie poprzez 
potraktowanie go ze szczególną uwagą w 
ramach polityki przemysłowej w dziedzinie 
kosmicznej;

Or. fr

Poprawka 88
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia niezależności i 
konkurencyjności europejskiej utrzymanie 
niezależności Europy w dostępie do 
przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich rakiet nośnych i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

Or. fr

Poprawka 89
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia niezależności i 
konkurencyjności europejskiej utrzymanie 
niezależności w dostępie do przestrzeni 
kosmicznej poprzez użytkowanie 
europejskich rakiet nośnych i sprawdzenie, 
czy organizacja operacyjna i przemysłowa 
jest dostosowana do wspólnych wymagań;

Or. fr

Poprawka 90
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej – na przystępnych warunkach 
– utrzymanie niezależności w dostępie do 
przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

Or. en

Poprawka 91
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

23. ocenia też jako konieczne dla
wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i 
systemów wystrzeliwania oraz 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

Or. de

Poprawka 92
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 

23. ocenia też jako konieczne dla 
wzmocnienia konkurencyjności 
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europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
użytkowanie europejskich statków i
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

europejskiej utrzymanie niezależności w 
dostępie do przestrzeni kosmicznej poprzez 
sprawdzenie, czy organizacja operacyjna i 
przemysłowa jest dostosowana do 
wspólnych wymagań;

Or. en

Poprawka 93
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję do odpowiedniego 
podjęcia kwestii wymogów finansowych i 
praktycznych w przyszłych programach 
ramowych w zakresie badań;

24. wzywa Komisję do odpowiedniego 
podjęcia kwestii wymogów finansowych i 
praktycznych w przyszłych programach 
ramowych w zakresie badań; w 
szczególności należy zintegrować badania 
produktów i usług związanych z 
przestrzenią kosmiczną i ich rozwój jako 
kluczowe technologie wspomagające 
różne sektorowe dziedziny badawcze, takie 
jak zmiana klimatu, środowisko, 
transport, rolnictwo itp., a nie jako 
oddzielną dziedzinę związaną z 
przestrzenią kosmiczną;

Or. en

Poprawka 94
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do dokonania we 
współpracy z ESA analizy możliwości 
badania przestrzeni kosmicznej ze 
wskazaniem potencjalnych kosztów i 

25. wzywa Komisję do dokonania we
współpracy z ESA analizy możliwości 
badania przestrzeni kosmicznej ze 
wskazaniem potencjalnych kosztów i 
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zysków; jest w związku z tym zdania, że 
należy rozwijać wspólną strategię ze 
Stanami Zjednoczonymi na podstawie 
umowy o współpracy opartej na 
konkretnych możliwościach;

korzyści; jest w związku z tym zdania, że 
należy rozwijać wspólną strategię z
partnerami międzynarodowymi na 
podstawie umowy o współpracy opartej na 
ogólnym porozumieniu wszystkich 
zainteresowanych stron oraz na 
rozsądnych składkach z Unii 
Europejskiej;

Or. cs

Poprawka 95
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję do dokonania we 
współpracy z ESA analizy możliwości 
badania przestrzeni kosmicznej ze 
wskazaniem potencjalnych kosztów i 
korzyści; jest w związku z tym zdania, że 
należy rozwijać wspólną strategię ze 
Stanami Zjednoczonymi na podstawie 
umowy o współpracy opartej na 
konkretnych możliwościach;

25. wzywa Komisję do dokonania we 
współpracy z ESA analizy możliwości 
badania przestrzeni kosmicznej ze 
wskazaniem potencjalnych kosztów i 
korzyści; jest w związku z tym zdania, że 
należy rozwijać wspólną strategię z 
partnerami międzynarodowymi na 
podstawie umowy o współpracy opartej na 
konkretnych możliwościach;

Or. de

Poprawka 96
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ocenia, że współpraca 
międzynarodowa powinna służyć promocji 
europejskich technologii i usług 
kosmicznych, przyczyniając się tym 
samym do wzmocnienia pozycji tego 
strategicznego sektora przemysłowego; 
podkreśla, że starania w zakresie sektora

26. ponownie stwierdza, że współpraca 
międzynarodowa dla celów pokojowych 
jest podstawową wartością Unii 
Europejskiej oraz podstawą jej polityk; 
uważa, że współpraca międzynarodowa, 
która przede wszystkim oparta jest na 
zdolności i konkurencyjności 
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polityki przestrzeni kosmicznej można by 
realizować bardziej skutecznie za 
pośrednictwem współpracy przemysłowej 
oraz współużytkowania inwestycji w duże 
programy;

europejskiego sektora kosmicznego, 
powinna zapewnić europejskim 
użytkownikom optymalny dostęp do 
danych oraz wesprzeć europejską 
naukową, techniczną i przemysłową 
doskonałość w zakresie przestrzeni 
kosmicznej; przypomina, że współpraca 
międzynarodowa umożliwia 
współużytkowanie inwestycji w duże 
programy, takie jak Międzynarodowa 
Stacja Kosmiczna;

Or. cs

Poprawka 97
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii i usług kosmicznych, 
przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia pozycji tego strategicznego 
sektora; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
służąca celom pokojowym, jak na 
przykład współpraca w ramach 
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(MSK), jest w pełni zgodna z wartościami 
Unii Europejskiej i stanowi podstawę 
polityki UE;

Or. de

Poprawka 98
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii i usług kosmicznych, 
przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia pozycji tego strategicznego 
sektora; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji wymiany wiedzy
i interoperacyjnego rozwoju zastosowań 
przydatnych do sprostania najważniejszym 
wyzwaniom społecznym, które stoją 
obecnie zarówno przed Europą, jak i 
resztą świata; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

Or. en

Poprawka 99
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii i usług kosmicznych, 
przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia pozycji tego strategicznego 
sektora; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii i usług kosmicznych, 
przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia pozycji tego strategicznego 
sektora; podkreśla, że UE powinna 
przodować w dziedzinie badań 
kosmicznych i odgrywać ważną rolę 
strategiczną na świecie, zwłaszcza w 
negocjacjach międzynarodowych, 
związanych z SSA i badaniem przestrzeni 
kosmicznej; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

Or. lt
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Poprawka 100
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii i usług kosmicznych, 
przyczyniając się tym samym do 
wzmocnienia pozycji tego strategicznego 
sektora; podkreśla, że skuteczniejszą 
realizację działań w sektorze polityki 
przestrzeni kosmicznej może zapewnić 
współpraca na płaszczyźnie przemysłowej 
i współużytkowanie inwestycji w duże 
programy;

26. ocenia, że współpraca międzynarodowa 
powinna służyć promocji europejskich 
technologii, infrastruktury i usług 
kosmicznych, przyczyniając się tym 
samym do wzmocnienia pozycji tego 
strategicznego sektora; podkreśla, że 
skuteczniejszą realizację działań w 
sektorze polityki przestrzeni kosmicznej 
może zapewnić współpraca na 
płaszczyźnie przemysłowej i 
współużytkowanie inwestycji we wszelkie 
możliwe programy;

Or. fr

Poprawka 101
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. jest zdania, że współpraca 
międzynarodowa powinna służyć promocji 
europejskich technologii i usług 
kosmicznych, przyczyniając się tym 
samym do wzmocnienia pozycji tego 
strategicznego sektora; podkreśla, że 
skuteczniejszą realizację działań w 
sektorze polityki przestrzeni kosmicznej 
może zapewnić współpraca na 
płaszczyźnie przemysłowej i wspólne 
inwestowanie w duże programy;

Or. de
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Poprawka 102
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
odpowiedniej roli UE w reagowaniu na 
przyszłe klęski żywiołowe w UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 103
Vladimír Remek

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do opracowania 
międzynarodowej strategii współpracy 
przy współudziale państw członkowskich i
ESA, aby rozwinąć dialog w dziedzinie 
polityki kosmicznej z partnerami 
strategicznymi (Stany Zjednoczone i 
Federacja Rosyjska) oraz zbadać 
możliwość nawiązania podobnego dialogu 
z innymi wschodzącymi potęgami, takimi 
jak Chiny;

27. wzywa Komisję do opracowania 
międzynarodowej strategii współpracy 
przy współudziale państw członkowskich,
ESA oraz właściwych agencji, aby 
rozwinąć dialog w dziedzinie polityki 
kosmicznej z partnerami strategicznymi 
(Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska) 
oraz zbadać możliwość nawiązania 
podobnego dialogu z innymi 
wschodzącymi potęgami, takimi jak Chiny 
i Indie, w nawiązaniu do obecnej owocnej 
współpracy w dziedzinie nauki o
przestrzeni kosmicznej lub meteorologii 
operacyjnej;

Or. cs

Poprawka 104
Henri Weber
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Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla, że współpraca 
międzynarodowa, jeżeli jest pożądana, 
szczególnie w dziedzinie badań, powinna 
się opierać na wzajemności i wzajemnych 
korzyściach; wyraża ubolewanie z powodu 
tego, że rynki instytucjonalne naszych 
głównych konkurentów w sektorze 
kosmicznym są zamknięte dla przemysłu 
zagranicznego, w tym europejskiego;

Or. fr

Poprawka 105
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina decydentom politycznym 
w Unii Europejskiej, że największa część 
rynków instytucjonalnych na świecie nie 
jest niestety otwarta dla konkurencji 
międzynarodowej oraz że przewidywana 
współpraca międzynarodowa powinna się 
opierać na warunkach umożliwiających 
sprawiedliwą wymianę;

Or. fr

Poprawka 106
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
współpracy przemysłowej w zakresie 
polityki dotyczącej przestrzeni kosmicznej 
z państwami trzecimi, a w szczególności z 
USA, Japonią, Rosją, Chinami, Indiami, 
Brazylią, Argentyną i Chile oraz krajami 
Afryki i Bliskiego Wschodu;

Or. ro

Poprawka 107
Norbert Glante

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina, że zgodnie z art. 189 
TFUE Unia Europejska ustanawia 
odpowiednie stosunki z Europejską 
Agencją Kosmiczną, aby ustalić podział 
wspólnych obowiązków i uniknąć 
nakładania się zakresów ról i powielania 
inwestycji;

28. przypomina, że zgodnie z art. 189 
TFUE Unia Europejska powinna poprawić 
istniejące stosunki z Europejską Agencją 
Kosmiczną; ponadto konieczne jest także 
ustalenie jasnego podziału wspólnych 
obowiązków oraz unikanie powielania 
struktur i inwestycji;

Or. de

Poprawka 108
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zachęca do rozszerzenia działalności 
UE w zakresie badania przestrzeni 
kosmicznej oraz do koordynowania takich 
działań na szczeblu europejskim wraz z 
państwami członkowskimi i ESA; 
podkreśla, że utworzenie korpusu 
astronautów UE w oparciu o obecny
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korpus ESA zwiększyłoby możliwości 
prowadzenia misji, których dowodzenie 
stopniowo przejęłaby UE, a ostatecznie 
wdrożony zostałby europejski system lotów 
załogowych; uważa, że UE powinna 
aktywnie uczestniczyć w rozwoju systemu 
lądowania rakiety nośnej Ariane 5 oraz 
wspomóc dostosowanie europejskiego 
kosmodromu (Guyana Space Centre) i 
prowadzić jego nadzór techniczny;

Or. lt

Poprawka 109
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest zdania, że rosnące zaangażowanie 
Unii w politykę przestrzeni kosmicznej 
wymaga ponownego określenia stosunków 
z ESA, przy uwzględnieniu faktu, że 
rozwijane przez ESA umiejętności 
techniczne i w zakresie planowania mają 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
zdolności technologicznych i 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego;

skreślony

Or. de

Poprawka 110
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest zdania, że rosnące zaangażowanie 
Unii w politykę przestrzeni kosmicznej 

29. jest zdania, że rosnące zaangażowanie 
Unii w politykę przestrzeni kosmicznej 
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wymaga ponownego określenia stosunków 
z ESA, przy uwzględnieniu faktu, że 
rozwijane przez ESA umiejętności 
techniczne i w zakresie planowania mają 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
zdolności technologicznych i 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego;

wymaga ponownego określenia stosunków 
z ESA i z agencjami krajowymi przy 
uwzględnieniu faktu, że rozwijane przez 
ESA i agencje krajowe umiejętności 
techniczne i w zakresie planowania mają 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
zdolności technologicznych i 
konkurencyjności przemysłu europejskiego 
oraz że Unia Europejska mogłaby się 
skoncentrować na operacyjności, ewolucji 
i ciągłości systemów kosmicznych, które 
są dla niej niezbędne, jak również na 
ekspansji na rynkach międzynarodowych i 
potrzebach użytkowników i w ten sposób 
zmierzać do wzmocnienia możliwości i 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego;

Or. fr

Poprawka 111
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. jest zdania, że rosnące zaangażowanie 
Unii w politykę przestrzeni kosmicznej 
wymaga ponownego określenia stosunków 
z ESA, przy uwzględnieniu faktu, że 
rozwijane przez ESA umiejętności 
techniczne i w zakresie planowania mają 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania 
zdolności technologicznych i 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego;

29. jest zdania, że rosnące zaangażowanie 
Unii w politykę przestrzeni kosmicznej 
wymaga ponownego określenia stosunków 
z ESA, przy uwzględnieniu faktu, że 
rozwijane przez ESA umiejętności 
techniczne i w zakresie planowania mają 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania na 
wysokim poziomie zdolności 
technologicznych i konkurencyjności 
przemysłu europejskiego;

Or. ro

Poprawka 112
Norbert Glante
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Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję, aby odgrywała swoją 
rolę przywódcy politycznego i organu 
kontrolnego w stosunku do organizacji, 
które działają na jej zlecenie;

Or. de


