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Amendamentul 1
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (UE) 
nr. 911/2010 din 22 septembrie 2010 
privind Programul european de 
monitorizare a Pământului (GMES) și 
exploatarea sa inițială,

– având în vedere Regulamentul (UE) 
nr. 911/2010 din 22 septembrie 2010 
privind Programul european de 
monitorizare a Pământului (GMES) și 
exploatarea sa inițială (2011-2013),

Or. fr

Amendamentul 2
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât serviciile de comunicare prin 
satelit se află deja în slujba guvernelor și 
a cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât spațiul cosmic prezintă o 
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importanță strategică pentru Europa și 
este un element-cheie pentru 
independența proceselor decizionale și a 
acțiunilor sale;

Or. en

Amendamentul 4
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sectorul european al 
comunicațiilor prin satelit reprezintă un 
element fundamental pentru sprijinirea 
unei industrii spațiale europene 
sănătoase, dat fiind faptul că peste 
jumătate din cifra de afaceri înregistrată 
în industria europeană rezultă din 
producerea și lansarea de sateliți de 
telecomunicații;

Or. en

Amendamentul 5
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va 
prezenta unele avantaje evidente în 
comparație cu GPS, precum o mai mare 
precizie, integritatea globală, autentificarea 
și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

F. întrucât, conform așteptărilor, în 
prezent, Uniunea Europeană este 
dependentă de sistemul american global 
de poziționare globală (GPS), cu activități 
care reprezintă aproximativ 7 % din 
valoarea PIB-ului care se bazează pe
acest sistem și întrucât Galileo va prezenta 
unele avantaje evidente în comparație cu 
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GPS-ul american, precum o mai mare 
precizie, integritatea globală, autentificarea 
și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

Or. cs

Amendamentul 6
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va 
prezenta unele avantaje evidente în 
comparație cu GPS, precum o mai mare 
precizie, integritatea globală, autentificarea 
și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va 
prezenta unele avantaje evidente în 
comparație cu GPS, precum o mai mare 
precizie, integritatea globală, autentificarea 
și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene; constată importanța Galileo în 
vederea îmbunătățirii competitivității și a 
calității unui număr mare de servicii din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va 
prezenta unele avantaje evidente în 
comparație cu GPS, precum o mai mare 
precizie, integritatea globală, autentificarea 

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va 
prezenta unele avantaje în comparație cu 
GPS, precum o mai mare precizie, 
integritatea globală, autentificarea și 
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și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 8
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât piața globală a tehnologiilor 
GNSS va crește exponențial și se 
estimează că în anul 2020 va atinge 
valoarea de aproximativ 150 de miliarde 
de euro dintre care, mai puțin de 20 %, 
provin din UE; întrucât în mod indirect, 
programele EGNOS și Galileo vor aduce 
economiei și Uniunii Europene un profit 
de 60 de miliarde de euro prin creșterea 
siguranței rutiere și aeriene, reducerea 
poluării aerului și a consumului de 
pesticide, prin noi locuri de muncă și 
securitate publică;

Or. cs

Amendamentul 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Comisia a prezentat o 
propunere de finanțare a Galileo pentru 
cadrul financiar multianual 2014-2020, dar 
cadrul nu include finanțarea programului 
GMES;

H. întrucât Comisia a prezentat o 
propunere de finanțare a Galileo pentru 
cadrul financiar multianual 2014-2020, dar 
cadrul nu include finanțarea programului 
GMES, punând, astfel, serios în pericol 
viitorul acestui program;
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Or. fr

Amendamentul 10
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Comisia trebuie să prezinte o 
evaluare clară a tuturor variantelor tehnice 
posibile și a costurilor și beneficiilor 
implicate înainte de a se lua o decizie cu 
privire la majorarea angajamentelor 
financiare ce urmează a fi finanțate din 
bugetul Uniunii în următorul cadru 
financiar multianual;

I. întrucât Comisia trebuie să prezinte o 
evaluare clară și detaliată a tuturor 
variantelor tehnice posibile și a costurilor 
și beneficiilor implicate, atât în cazul 
programului Galileo, cât și al 
programului GMES, înainte de a se lua o 
decizie cu privire la majorarea 
angajamentelor financiare ce urmează a fi 
finanțate din bugetul Uniunii în următorul 
cadru financiar multianual;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât programul GMES trebuie să 
garanteze o continuitate a accesului la 
informațiile cu privire la mediu și la 
securitate bazate pe infrastructuri 
permanente de observare spațiale și in situ;

J. întrucât GMES este, de asemenea, un 
program emblematic elaborat la nivel 
european, aflat în slujba cetățenilor 
europeni, care furnizează servicii de 
geoinformații pentru sprijinirea 
instituțiilor publice în vederea punerii în 
aplicare a politicilor printre care se 
numără și managementul de mediu, 
gestionarea riscurilor și protecția 
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cetățenilor; întrucât programul GMES 
trebuie să garanteze o continuitate a 
accesului la informațiile cu privire la 
mediu și la securitate bazate pe 
infrastructuri permanente de observare 
spațiale și in situ;

Or. en

Amendamentul 12
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât programul GMES trebuie să 
garanteze o continuitate a accesului la 
informațiile cu privire la mediu și la 
securitate bazate pe infrastructuri 
permanente de observare spațiale și in situ;

J. întrucât programul GMES trebuie să 
garanteze o continuitate a accesului la 
informațiile cu privire la mediu și la 
securitate bazate pe infrastructuri 
permanente de observare spațiale și in situ
și să utilizeze cât mai bine posibil 
resursele din Europa;

Or. it

Amendamentul 13
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea spațiului, 
securizarea infrastructurilor spațiale și 
cooperarea internațională constituie 
sectoare esențiale pentru o politică spațială 
încoronată de succes;

K. întrucât menținerea unei industrii 
spațiale concurențiale de vârf, exploatarea 
spațiului, construirea sistemului european 
de navigație prin satelit, securizarea 
infrastructurilor spațiale și cooperarea 
internațională constituie sectoare esențiale 
pentru o politică spațială europeană 
încoronată de succes;
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Or. de

Amendamentul 14
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea spațiului, 
securizarea infrastructurilor spațiale și 
cooperarea internațională constituie 
sectoare esențiale pentru o politică spațială 
încoronată de succes;

K. întrucât competitivitatea industriei 
sprijinită de un program de cercetare și 
dezvoltare ambițios și de activități 
suplimentare, precum exploatarea 
spațiului, securizarea infrastructurilor 
spațiale și cooperarea internațională 
constituie sectoare esențiale pentru o 
politică spațială încoronată de succes;

Or. en

Amendamentul 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât, după cum subliniază 
Comisia Europeană, trebuie garantat 
accesul independent la spațiul cosmic 
pentru atingerea obiectivelor politicii 
spațiale europene;

Or. fr

Amendamentul 16
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. având în vedere expertiza industrială 
europeană și rolul important al marilor 
programe europene în integrarea 
europeană și competitivitatea sa;

Or. fr

Amendamentul 17
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia spațială europeană a 
Comisiei că primă etapă a unei politici 
spațiale globale a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului;

1. salută strategia spațială europeană a 
Comisiei ca primă etapă a unei politici 
spațiale globale a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului; consideră că 
Uniunea Europeană ar trebui să își 
concentreze eforturile asupra dezvoltării 
de servicii spațiale  în „aval”, în 
beneficiul cetățenilor și în vederea 
îmbunătățirii procesului de elaborare și 
de aplicare a politicilor;

Or. en

Amendamentul 18
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia spațială europeană a 1. salută comunicarea Comisiei Europene 
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Comisiei că primă etapă a unei politici 
spațiale globale a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului;

intitulată „Către o strategie spațială a 
Uniunii Europene în serviciul 
cetățeanului” că primă etapă a unei politici 
spațiale globale a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului;

Or. de

Amendamentul 19
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută strategia spațială europeană a 
Comisiei că primă etapă a unei politici 
spațiale globale a Uniunii Europene în 
serviciul cetățeanului;

1. salută strategia spațială europeană a 
Comisiei ca primă etapă a unei politici 
spațiale globale și axate pe utilizator a 
Uniunii Europene în serviciul cetățenilor, 
politicilor și diplomației acesteia;

Or. en

Amendamentul 20
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată rolul important al rețelelor de 
satelit în vederea acoperirii globale a UE, 
până în 2013, cu internet de bandă largă, 
sprijinind astfel realizarea obiectivelor 
Agendei digitale a UE;

Or. en
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Amendamentul 21
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră important ca politica spațială 
să fie o politică realistă, care să vizeze
ameliorarea vieții cotidiene a cetățenilor 
europeni; subliniază că tehnologiile 
spațiale sunt indispensabile pentru 
identificarea catastrofelor naturale, pentru 
contribuția lor la dezvoltarea sectorului 
telecomunicațiilor și pentru identificarea 
aplicațiilor în domeniul agriculturii, al 
securității maritime, al pescuitului, al 
transportului etc.;

2. consideră important ca politica spațială 
să fie o politică realistă, care să vizeze 
ameliorarea vieții cotidiene a cetățenilor 
europeni, facilitând o nouă creștere 
economică, încurajând potențialul 
inovării și sprijinind progresul științific de 
talie mondială; subliniază că soluțiile 
spațiale (care depind de tehnologiile de 
vârf și de o bază industrială europeană 
competitivă) sunt indispensabile pentru 
confruntarea cu principalele  provocări 
actuale ale societății, precum 
monitorizarea catastrofelor naturale, a 
resurselor și a climei, pentru dezvoltarea 
sectorului telecomunicațiilor și pentru 
promovarea aplicațiilor în domeniul 
agriculturii, al securității maritime, al 
pescuitului și al transportului;

Or. en

Amendamentul 22
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră important ca politica spațială 
să fie o politică realistă, care să vizeze 
ameliorarea vieții cotidiene a cetățenilor 
europeni; subliniază că tehnologiile 
spațiale sunt indispensabile pentru 
identificarea catastrofelor naturale, pentru 

2. consideră important ca politica spațială 
să fie o politică realistă, care să vizeze 
ameliorarea vieții cotidiene a cetățenilor 
europeni; subliniază că tehnologiile 
spațiale sunt indispensabile pentru 
identificarea și gestionarea catastrofelor 
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contribuția lor la dezvoltarea sectorului 
telecomunicațiilor și pentru identificarea 
aplicațiilor în domeniul agriculturii, al 
securității maritime, al pescuitului, al 
transportului etc.;

naturale și a celor provocate de om, pentru 
contribuția lor la dezvoltarea sectorului 
telecomunicațiilor și pentru identificarea 
aplicațiilor în domeniul politicilor 
referitoare la schimbările climatice, al 
planificării urbane, al managementului 
mediului, al agriculturii, al securității 
maritime, al pescuitului, al transportului 
etc.;

Or. en

Amendamentul 23
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută intenția Comisiei de a concepe 
o politică industrială spațială diferențiată
pentru subsectoare; subliniază că această 
politică nu trebuie stabilită doar cu ESA 
și cu statele membre, ci și cu Parlamentul 
European; 

Or. de

Amendamentul 24
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată importanța punerii în 
aplicare de sisteme de transport terestru, 
maritim și aerian sustenabile, sigure și 
inteligente;

Or. en



PE473.828v01-00 14/59 AM\879645RO.doc

RO

Amendamentul 25
Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei 
abordări europene coerente în colaborare 
cu industria și de a stabili, pe termen 
mediu și lung, mecanisme financiare și 
legislative pentru stimularea industriei 
europene și a permite continuitatea 
necesară în vederea susținerii unor 
proiecte ambițioase și competitive la nivel 
internațional;

eliminat

Or. de

Amendamentul 26
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei abordări 
europene coerente în colaborare cu 
industria și de a stabili, pe termen mediu și 
lung, mecanisme financiare și legislative 
pentru stimularea industriei europene și a 
permite continuitatea necesară în vederea 
susținerii unor proiecte ambițioase și 
competitive la nivel internațional;

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile, agențiile și programele 
spațiale naționale în vederea stabilirii unei 
abordări europene coerente cu scopul de a 
consolida o politică industrială pentru a 
sprijini o bază industrială europeană 
solidă, competitivă și autonomă, pe termen 
mediu și lung, inclusiv mecanisme 
financiare și legislative pentru stimularea 
industriei europene și a permite 
continuitatea necesară în vederea susținerii 
unor proiecte ambițioase și competitive la 
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nivel internațional;

Or. fr

Amendamentul 27
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei abordări 
europene coerente în colaborare cu 
industria și de a stabili, pe termen mediu și 
lung, mecanisme financiare și legislative 
pentru stimularea industriei europene și a 
permite continuitatea necesară în vederea 
susținerii unor proiecte ambițioase și 
competitive la nivel internațional;

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei abordări 
europene coerente în colaborare cu 
industria și de a stabili mecanisme 
financiare și legislative pentru sprijinirea 
capacității europene de a concepe, a 
dezvolta, a lansa, a opera și a exploata 
sisteme spațiale, mărind în același timp 
competitivitatea industriei europene și 
facilitând continuitatea necesară în vederea 
susținerii unor proiecte ambițioase și 
competitive la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei abordări 

3. estimează că Uniunea Europeană are 
responsabilitatea de a coordona și a 
consolida politicile și programele spațiale 
naționale în vederea stabilirii unei abordări 
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europene coerente în colaborare cu 
industria și de a stabili, pe termen mediu și 
lung, mecanisme financiare și legislative 
pentru stimularea industriei europene și a 
permite continuitatea necesară în vederea 
susținerii unor proiecte ambițioase și 
competitive la nivel internațional;

europene coerente în colaborare cu toate 
părțile interesate relevante și de a stabili, 
pe termen mediu și lung, mecanisme 
financiare și legislative pentru a permite 
continuitatea necesară în vederea susținerii 
unor proiecte ambițioase la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 29
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută obiectivele strategiei pentru 
consolidarea infrastructurii spațiale a 
Europei și sprijinul acordat cercetării în 
vederea creșterii independenței
tehnologice europene, a încurajării 
fertilizării încrucișate între sectorul 
spațiului și alte sectoare industriale și a 
stimulării inovării ca motor al 
competitivității europene;

4. salută obiectivele strategiei pentru 
consolidarea infrastructurii spațiale a 
Europei și sprijinul acordat cercetării în 
vederea creșterii cunoștințelor și 
capacităților tehnologice europene și a 
aplicațiilor spațiale, a încurajării fertilizării 
încrucișate între sectorul spațiului și alte 
sectoare de politici și a stimulării inovării;

Or. en

Amendamentul 30
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută obiectivele strategiei pentru 
consolidarea infrastructurii spațiale a 
Europei și sprijinul acordat cercetării în 
vederea creșterii independenței tehnologice 

4. salută obiectivele strategiei pentru 
consolidarea infrastructurii spațiale a 
Europei și sprijinul acordat cercetării în 
vederea creșterii independenței tehnologice 
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europene, a încurajării fertilizării 
încrucișate între sectorul spațiului și alte 
sectoare industriale și a stimulării inovării 
ca motor al competitivității europene;

europene a bazei industriale europene, a 
încurajării fertilizării încrucișate între 
sectorul spațiului și alte sectoare industriale 
și a stimulării inovării ca motor al 
competitivității europene;

Or. fr

Amendamentul 31
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că infrastructurile și 
serviciile spațiale dezvoltate și finanțate de 
Uniunea Europeană ar trebui să rămână 
sisteme civile sub control civil și că orice 
aplicație militară care utilizează aceeași 
infrastructură ar trebui finanțată în 
întregime din bugetele de apărare ale 
statelor membre; invită Comisia și statele 
membre să garanteze transparența în 
finanțare și cooperarea între strategiile de 
utilizare a spațiului militar și civil;

Or. en

Amendamentul 32
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 
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rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente;

rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente; în special, un 
program spațial european ar trebui să se 
concentreze asupra elementelor de 
valoare adăugată europeană și să evite 
dispersarea eforturilor sau suprapunerile 
cu activitățile întreprinse de ASE;

Or. en

Amendamentul 33
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 
rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente;

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 
rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente, inclusiv a tuturor 
impacturilor posibile asupra bazei 
industriale a Uniunii Europene și asupra 
politicii industriale europene;

Or. fr

Amendamentul 34
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 
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rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente;

rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie mai bine precizate 
și să cuprindă o evaluare a tuturor 
opțiunilor tehnice, precum și a costurilor, 
riscurilor și a beneficiilor aferente cât și a 
implicațiilor sociale;

Or. ro

Amendamentul 35
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de strategia Comisiei, dar 
rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente;

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt 
bine identificate de comunicarea Comisiei, 
dar rămân parțial vagi; subliniază faptul că 
acestea ar trebui să fie precizate și să 
cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor 
tehnice, precum și a costurilor și a 
beneficiilor aferente;

Or. de

Amendamentul 36
Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe 
clare cu privire la politica spațială, cu 
mecanisme de supervizare și de 
coordonare eficiente pentru armonizarea 
priorităților și a resurselor care provin din 
fonduri naționale, precum și ale Uniunii 
Europene, ale ASE și ale AEA;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 37
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe 
clare cu privire la politica spațială, cu 
mecanisme de supervizare și de coordonare 
eficiente pentru armonizarea priorităților și 
a resurselor care provin din fonduri 
naționale, precum și ale Uniunii Europene, 
ale ASE și ale AEA;

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe 
clare cu privire la politica spațială, 
utilizând cât mai bine posibil 
competențele existente în Europa, cu 
mecanisme de supervizare și de coordonare 
eficiente pentru armonizarea priorităților și 
a resurselor care provin din fonduri 
naționale, precum și ale Uniunii Europene, 
ale ASE și ale altor agenții spațiale 
europene și agenții relevante pentru UE, 
precum AEA;

Or. it

Amendamentul 38
Ioan Enciu

Propunerea de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe 
clare cu privire la politica spațială, cu 
mecanisme de supervizare și de coordonare 
eficiente pentru armonizarea priorităților și 
a resurselor care provin din fonduri 
naționale, precum și ale Uniunii Europene, 
ale ASE și ale AEA;

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe 
clare cu privire la politica spațială, cu 
mecanisme de supervizare și de coordonare 
eficiente pentru armonizarea priorităților și 
buna gestionare a resurselor care provin 
din fonduri naționale, precum și ale 
Uniunii Europene, ale ASE și ale AEA;

Or. ro

Amendamentul 39
Henri Weber
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Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră, împreună cu Comisia, că 
Europa trebuie să își păstreze accesul 
independent la spațiul cosmic pentru a-și 
putea îndeplini obiectivele propuse 
privind implementarea politicii sale 
spațiale și pentru a putea beneficia în 
continuare de randamentul aplicațiilor 
spațiale; încurajează, prin urmare, 
Comisia să prezinte propuneri concrete în 
domeniul strategic al lansatoarelor, 
îndeosebi acordându-le acestora o atenție 
sporită în cadrul politicii industriale 
relevante a domeniului spațial;

Or. fr

Amendamentul 40
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că, în cadrul politicilor 
spațiale, chestiunea lansatoarelor are o 
dimensiune deosebit de importantă și 
subliniază nevoia unui nou impuls politic 
european în acest sens, dată fiind situația 
critică economică actuală a sectorului 
lansatoarelor în întreaga lume;

Or. ro

Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Galileo este un program 
emblematic al Uniunii Europene și 
constituie primul sistem mondial de 
navigație prin satelit conceput în scopuri 
civile care va permite independența 
Uniunii într-un domeniu strategic;

7. consideră că Galileo este un program 
emblematic al Uniunii Europene și 
constituie primul sistem mondial de 
navigație prin satelit conceput în scopuri 
civile care ar putea permite independența 
Uniunii într-un domeniu strategic;

Or. en

Amendamentul 42
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că obiectivul principal al 
programului Galileo este utilizarea 
acestuia în scopuri civile, în vederea 
creșterii competitivității europene și, prin 
urmare, acest obiectiv ar trebui să aibă 
prioritate în fața obiectivelor privind 
securitatea și apărarea;

Or. en

Amendamentul 43
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 9. consideră că IOC, capabilă să furnizeze 
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primele servicii, ar trebui finalizată până în 
2014 cel târziu pentru a asigura faptul că 
Galileo va deveni într-adevăr a doua 
constelație GNSS de referință, în special 
pentru producătorii de receptoare; salută 
lansarea pe orbită a doi sateliți în data de 
20 octombrie 2011, la Kourou;

primele servicii, ar trebui finalizată până în 
2014 cel târziu pentru a asigura faptul că 
Galileo va deveni într-adevăr a doua 
constelație GNSS de referință, în special 
pentru producătorii de receptoare; salută 
lansarea pe orbită a doi sateliți operaționali 
de validare la data de 20 octombrie 2011, 
la Kourou, centrul spațial european;

Or. fr

Amendamentul 44
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. are convingerea că scopul capacității 
operaționale depline (FOC), bazată pe o 
constelație de 27 de sateliți și un număr 
adecvat de sateliți de rezervă și pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o 
cerință prealabilă pentru ca Galileo să 
ajungă să ofere valoarea adăugată 
prevăzută în ceea ce privește 
autentificarea, înalta precizie și un 
serviciu neîntrerupt și, prin urmare, 
pentru a culege roadele economice și 
sociale; își exprimă temerea că Galileo și-
ar putea pierde avantajul dacă sistemul 
nu este finalizat la timp și dacă 
comercializarea și internaționalizarea 
serviciilor nu se realizează în mod 
adecvat; consideră că sprijinul clar și fără 
rezerve al tuturor instituțiilor europene 
pentru crearea FOC este necesar pentru a 
convinge utilizatorii și investitorii că 
Uniunea Europeană și-a asumat un 
angajament pe termen lung;

10. solicită Comisiei să comunice 
Parlamentului European informații 
privind diferitele opțiuni operaționale și, 
în special, o defalcare detaliată a 
bugetului aferent implicațiilor financiare 
ale acestora; consideră că aceste 
informații sunt esențiale pentru ca 
Parlamentul European să adopte decizii 
în cunoștință de cauză și că acestea ar 
trebui să includă:

- specificațiile tehnice (acuratețe, 
acoperire geografică, integritate etc.) ale 



PE473.828v01-00 24/59 AM\879645RO.doc

RO

serviciilor Galileo pe care diferitele 
configurații satelit le-ar putea furniza 
(inclusiv IOC și FOC, utilizate în paralel 
cu alte sisteme GNSS sau în mod 
independent);
- rolul serviciilor EGNOS cu privire la 
diferitele configurații Galileo posibile și la 
nevoia de păstrare a EGNOS într-o 
constelație FOC;
- costurile asociate ale posibilelor 
configurații Galileo și EGNOS cu privire 
la investițiile în infrastructură și, de 
asemenea, costurile de gestionare și 
costurile neprevăzute (inclusiv IOC, FOC 
sau alte opțiuni posibile);

Or. en

Amendamentul 45
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. are convingerea că scopul capacității 
operaționale depline (FOC), bazată pe o 
constelație de 27 de sateliți și un număr 
adecvat de sateliți de rezervă și pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerință 
prealabilă pentru ca Galileo să ajungă să 
ofere valoarea adăugată prevăzută în ceea 
ce privește autentificarea, înalta precizie și 
un serviciu neîntrerupt și, prin urmare, 
pentru a culege roadele economice și 
sociale; își exprimă temerea că Galileo și-
ar putea pierde avantajul dacă sistemul nu 
este finalizat la timp și dacă 
comercializarea și internaționalizarea 
serviciilor nu se realizează în mod adecvat; 
consideră că sprijinul clar și fără rezerve al 
tuturor instituțiilor europene pentru crearea 
FOC este necesar pentru a convinge 
utilizatorii și investitorii că Uniunea 

10. are convingerea că scopul capacității 
operaționale depline (FOC), bazată pe o 
constelație de 27 de sateliți și un număr 
adecvat de sateliți de rezervă și pe o 
infrastructură adecvată la sol, este o cerință 
prealabilă pentru ca Galileo să ajungă să 
ofere valoarea adăugată prevăzută în ceea 
ce privește autentificarea, înalta precizie și 
un serviciu neîntrerupt și, prin urmare, 
pentru a culege roadele economice și 
sociale și că acest obiectiv ar trebui 
realizat, până în anul 2018, cel târziu; își 
exprimă temerea că Galileo și-ar putea 
pierde avantajul dacă sistemul nu este 
finalizat la timp și dacă comercializarea și 
internaționalizarea serviciilor nu se 
realizează în mod adecvat; consideră că 
sprijinul clar și fără rezerve al tuturor 
instituțiilor europene pentru crearea FOC 
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Europeană și-a asumat un angajament pe 
termen lung;

este necesar pentru a convinge utilizatorii 
și investitorii că Uniunea Europeană și-a 
asumat un angajament pe termen lung;

Or. cs

Amendamentul 46
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că planul financiar de adoptat 
pentru Galileo va trebui elaborat astfel 
încât să asigure exigențele pe termen lung 
și de continuitate, incluzând cheltuielile de 
exploatare și întreținere;

11. consideră că planul financiar de adoptat 
pentru Galileo va trebui elaborat astfel 
încât să asigure exigențele pe termen lung 
și de continuitate, incluzând cheltuielile de 
exploatare, întreținere și pentru 
procurarea de rezerve;

Or. de

Amendamentul 47
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că Comisia n-a propus 
finanțarea suplimentară a acestui 
program prin ajustarea cadrului financiar 
multianual 2014-2020; își exprimă 
temerea că cheltuielile totale ale 
proiectului vor depăși propunerea 
Comisiei de 7 miliarde EUR;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 48
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că Comisia n-a propus 
finanțarea suplimentară a acestui 
program prin ajustarea cadrului financiar 
multianual 2014-2020; își exprimă 
temerea că cheltuielile totale ale 
proiectului vor depăși propunerea 
Comisiei de 7 miliarde EUR;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 49
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că Comisia n-a propus 
finanțarea suplimentară a acestui 
program prin ajustarea cadrului financiar 
multianual 2014-2020; își exprimă 
temerea că cheltuielile totale ale 
proiectului vor depăși propunerea 
Comisiei de 7 miliarde EUR;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 50
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă faptul că Comisia n-a propus 
finanțarea suplimentară a acestui program 
prin ajustarea cadrului financiar multianual 
2014-2020; își exprimă temerea că 
cheltuielile totale ale proiectului vor depăși
propunerea Comisiei de 7 miliarde EUR;

12. înțelege că Comisia n-a propus 
finanțarea suplimentară a acestui program 
prin ajustarea cadrului financiar multianual 
2014-2020 înainte de realizarea unei 
evaluări de impact detaliate; își exprimă 
temerea că este foarte posibil ca 
cheltuielile totale ale proiectului să 
depășească propunerea Comisiei de 
7 miliarde de euro;

Or. en

Amendamentul 51
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) îndeamnă Comisia și Agenția GNSS 
European (GSA) să depună eforturile 
pentru creșterea gradului de informare cu 
privire la GNSS în rândul potențialilor 
utilizatori și investitori, pentru 
promovarea utilizării serviciilor bazate pe 
GNSS, precum și pentru identificarea și 
concentrarea cererii de aceste servicii în 
Europa;

Or. cs

Amendamentul 52
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. are convingerea fermă că finanțarea 13. are convingerea fermă că finanțarea 
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suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie și a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS pentru 
economia și societatea UE; salută punerea 
în practică a inițiativelor concrete, cum ar 
fi concursul de idei Galileo Masters;

suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie și a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS pentru 
economia și societatea UE; salută punerea 
în practică a inițiativelor concrete, cum ar 
fi concursul de idei Galileo Masters; având 
în vedere faptul că fondurile comunitare 
sunt implicate în astfel de inițiative, ar fi 
necesară acordarea acestora, pe rând, 
tuturor statelor membre ale Uniunii sau, 
cel puțin, unui număr cât mai mare de 
state membre;

Or. fr

Amendamentul 53
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. are convingerea fermă că finanțarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie și a publicului larg cu 
privire la beneficiile aduse de GNSS pentru 
economia și societatea UE; salută punerea 
în practică a inițiativelor concrete, cum ar 
fi concursul de idei Galileo Masters;

13. are convingerea fermă că finanțarea 
suplimentară a GNSS poate fi asigurată 
doar prin sensibilizarea considerabilă a 
factorilor de decizie și a publicului larg cu 
privire la costurile și beneficiile aduse de 
diferitele opțiuni posibile ale GNSS pentru 
economia și societatea UE; salută punerea 
în practică a inițiativelor concrete, cum ar 
fi concursul de idei Galileo Masters;

Or. en

Amendamentul 54
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale 
garantând acoperirea Europei, dar și a 
Africii;

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale 
garantând acoperirea întregii Europe, a 
regiunii arctice și a regiunii 
mediteraneene, dar și a Africii; evoluția și 
utilizarea EGNOS trebuie abordate treptat 
pentru a permite în mod progresiv noi 
funcționalități în funcție de necesitățile 
utilizatorilor și de evoluția standardelor;

Or. fr

Amendamentul 55
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale
garantând acoperirea Europei, dar și a 
Africii;

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale; 
atrage atenția asupra importanței ca 
sistemul EGNOS să acopere întregul 
teritoriu al UE , în vederea consolidării 
pieței comune, și subliniază necesitatea 
extinderii acestui sistem în sudul, estul și 
sud-estul Europei;

Or. ro

Amendamentul 56
Antonio Cancian
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale 
garantând acoperirea Europei, dar și a 
Africii;

14. reamintește că EGNOS reprezintă un 
program real și operațional; își exprimă 
convingerea că este necesară punerea în 
valoare pe deplin a acestui program și 
exploatarea concretă a aplicațiilor sale 
garantând nu numai acoperirea Europei, 
dar și a regiunii arctice și a Africii;

Or. it

Amendamentul 57
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază rolul fundamental pe care îl 
are programul GMES pentru observarea 
pământului; consideră că GMES ar trebui 
să garanteze o continuitate a accesului la 
servicii de informare cu privire la mediu și 
la securitate bazate pe infrastructuri de 
observare spațiale și in situ permanente;

15. consideră că GMES este, de 
asemenea, un program emblematic al 
Uniunii Europene și că acesta joacă un 
rol fundamental pentru observarea 
pământului; consideră că GMES ar trebui 
să garanteze o continuitate a accesului la 
servicii de informare cu privire la mediu și 
la securitate bazate pe infrastructuri de 
observare spațiale și in situ permanente;

Or. en

Amendamentul 58
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. atrage atenția asupra faptului că 
GMES a intrat în etapa sa operațională, 
în cadrul căreia riscurile financiare sunt 
extrem de limitate în raport cu cele care 
pot apărea în timpul etapei de dezvoltare 
și afirmă că costurile vor fi menținute sub 
control, conform concluziilor desprinse în 
urma experienței cu alte programe 
europene, precum programele referitoare 
la sateliții meteorologici;

Or. fr

Amendamentul 59
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind 
o guvernanță efectivă; regretul faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării 
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să prezinte o propunere
privind o guvernanță efectivă pentru 
diferitele niveluri de dezvoltare și 
gestionare a programului, inclusiv un rol 
clar al Agenției Europene de Mediu 
pentru dezvoltarea și coordonarea de 
servicii axate pe utilizator; regretă și este 
surprins de faptul că Comisia nu a propus 
includerea finanțării GMES în cadrul 
financiar multianual 2014-2020; totuși, 
consideră că absența unui plan financiar de 
susținere economică ar putea face inutile 
investițiile realizate până în prezent;

Or. en
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Amendamentul 60
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind 
o guvernanță efectivă; regretul faptul că
Comisia n-a propus includerea finanțării
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să garanteze o guvernanță
efectivă prin implicarea agențiilor private 
și publice existente care dețin expertiză; 
solicită mai ales ca Comisia să includă
finanțarea GMES în cadrul financiar 
multianual 2014-2020 pentru că în caz 
contrar nu este garantată continuitatea 
GMES, iar investițiile realizate până în 
prezent devin inutile;

Or. de

Amendamentul 61
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretul faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării 
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă, profitând la maxim 
de entitățile din cadrul sectorului, fie 
acestea publice sau private; solicită cu 
fermitate Comisiei să includă 
integralitatea finanțării GMES în cadrul 
financiar multianual 2014-2020; atrage 
atenția asupra riscului ca, în caz contrar, 
investițiile realizate până în prezent se vor 
fi irosit în zadar;

Or. fr
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Amendamentul 62
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretul faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării 
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretă faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării 
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020, și solicită Comisiei includerea 
GMES în Cadrul Financiar Multianual 
pentru 2014-2020; atrage atenția că 
absența unui plan financiar de susținere 
economică, pe termen lung, ar putea face 
inutile investițiile realizate până în prezent;

Or. ro

Amendamentul 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretul faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită insistent Comisiei să finalizeze 
cadrul legislativ și să clarifice abordarea 
privind o guvernanță efectivă, precum și să 
continue finanțarea programului GMES 
în cadrul financiar multianual 2014-2020;

Or. fr

Amendamentul 64
Axel Voss
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretă faptul că 
Comisia n-a propus includerea finanțării 
GMES în cadrul financiar multianual 2014-
2020; totuși, se teme că absența unui plan 
financiar de susținere economică ar putea 
face inutile investițiile realizate până în 
prezent;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul 
legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; este profund 
preocupat de faptul că Comisia n-a propus 
includerea finanțării GMES în cadrul 
financiar multianual 2014-2020; totuși, se 
teme că absența unui plan financiar de 
susținere economică ar putea face inutile 
investițiile realizate până în prezent; 
așteaptă ca Comisia Europeană să 
prevadă finanțări în cadrul financiar 
multianual 2014-2020;

Or. de

Amendamentul 65
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze o 
organizație operațională însărcinată cu 
gestionarea și furnizarea datelor pentru a 
face posibil un succes real al acestui 
program; consideră importantă punerea în 
aplicare a acordurilor cu agențiile naționale 
pentru a maximiza interoperabilitatea și 
guvernanța sistemului; consideră necesară 
asigurarea distincției între utilizarea 
științifică și utilizarea comercială care 
impune structuri și competențe specifice; 
dorește ca obiectivul programului să fie pe 
deplin operațional începând cu 2014;

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar și de guvernanță pe termen lung 
și să desemneze o organizație operațională 
însărcinată cu gestionarea și furnizarea 
datelor pentru a face posibil un succes real 
al acestui program; consideră importantă 
punerea în aplicare a acordurilor cu 
agențiile naționale pentru a maximiza 
interoperabilitatea, continuitatea și 
guvernanța sistemului; consideră necesară 
asigurarea distincțiilor între, pe de o parte,
utilizarea științifică și utilizarea comercială 
și, pe de altă parte, între activitățile de 
dezvoltare desfășurate de ASE și 
activitățile de punere în aplicare, 
operațiunile și evoluțiile sistemelor care
impun structuri europene și competențe 
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specifice; dorește ca obiectivul 
programului să fie pe deplin operațional 
începând cu 2014;

Or. fr

Amendamentul 66
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze o 
organizație operațională însărcinată cu 
gestionarea și furnizarea datelor pentru a 
face posibil un succes real al acestui 
program; consideră importantă punerea în 
aplicare a acordurilor cu agențiile naționale 
pentru a maximiza interoperabilitatea și 
guvernanța sistemului; consideră necesară 
asigurarea distincției între utilizarea 
științifică și utilizarea comercială care 
impune structuri și competențe specifice; 
dorește ca obiectivul programului să fie pe 
deplin operațional începând cu 2014;

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung, pe baza 
examinării tuturor opțiunilor posibile, și 
să desemneze o organizație operațională 
însărcinată cu gestionarea și furnizarea 
datelor pentru a face posibil un succes real 
al acestui program; acesta trebuie pus în 
aplicare în paralel cu o politică de date 
europeană comună pentru asigurarea 
unui acces liber și a unei disponibilități 
reale a informațiilor existente; consideră 
importantă punerea în aplicare a 
acordurilor cu agențiile naționale pentru a 
maximiza interoperabilitatea și guvernanța 
sistemului; consideră necesară asigurarea 
distincției între utilizarea științifică și 
utilizarea comercială care impune structuri 
și competențe specifice; dorește ca 
obiectivul programului să fie pe deplin 
operațional începând cu 2014;

Or. en

Amendamentul 67
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze o 
organizație operațională însărcinată cu
gestionarea și furnizarea datelor pentru a
face posibil un succes real al acestui 
program; consideră importantă punerea în 
aplicare a acordurilor cu agențiile naționale 
pentru a maximiza interoperabilitatea și 
guvernanța sistemului; consideră necesară 
asigurarea distincției între utilizarea 
științifică și utilizarea comercială care 
impune structuri și competențe specifice; 
dorește ca obiectivul programului să fie 
pe deplin operațional începând cu 2014;

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze o 
organizație operațională, care asigură
gestionarea programului și furnizarea 
datelor pentru a realiza obiectivul 
programului, și anume ca acesta să fie pe 
deplin operațional începând cu 2014, și 
succesul acestuia; consideră importantă 
punerea în aplicare a acordurilor cu 
agențiile naționale pentru a maximiza 
interoperabilitatea și guvernanța 
sistemului; consideră necesară asigurarea 
distincției între utilizarea științifică și 
utilizarea comercială care impune structuri 
și competențe specifice;

Or. de

Amendamentul 68
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze 
o organizație operațională însărcinată cu
gestionarea și furnizarea datelor pentru a 
face posibil un succes real al acestui 
program; consideră importantă punerea 
în aplicare a acordurilor cu agențiile 
naționale pentru a maximiza 
interoperabilitatea și guvernanța 
sistemului; consideră necesară asigurarea 
distincției între utilizarea științifică și 
utilizarea comercială care impune 
structuri și competențe specifice; dorește 
ca obiectivul programului să fie pe deplin 
operațional începând cu 2014;

17. invită Comisia să propună o schemă de 
organizare operațională care să asigure
gestionarea corespunzătoare a 
programului și furnizarea datelor 
provenite de la servicii, pentru a menține 
realul succes al acestui program și pentru 
a îndeplini obiectivul programului, și 
anume, ca acesta să fie pe deplin 
operațional începând cu 2014; o astfel de 
guvernanță ar trebui construită pe baza 
capacităților de gestionare a programului 
și a capacităților tehnice existente;
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Or. en

Amendamentul 69
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung și să desemneze o 
organizație operațională însărcinată cu 
gestionarea și furnizarea datelor pentru a 
face posibil un succes real al acestui 
program; consideră importantă punerea în 
aplicare a acordurilor cu agențiile naționale 
pentru a maximiza interoperabilitatea și 
guvernanța sistemului; consideră necesară 
asigurarea distincției între utilizarea 
științifică și utilizarea comercială care 
impune structuri și competențe specifice; 
dorește ca obiectivul programului să fie pe 
deplin operațional începând cu 2014;

17. invită Comisia să propună un plan 
financiar pe termen lung care să prevadă 
utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare, apelând la emiterea de 
obligațiuni pentru proiecte specifice și la 
parteneriatele de tip public-privat și să 
desemneze o organizație operațională 
însărcinată cu gestionarea și furnizarea 
datelor pentru a face posibil un succes real 
al acestui program; consideră importantă 
punerea în aplicare a acordurilor cu 
agențiile naționale pentru a maximiza 
interoperabilitatea și guvernanța 
sistemului; consideră necesară asigurarea 
distincției între utilizarea științifică și 
utilizarea comercială care impune structuri 
și competențe specifice; dorește ca 
obiectivul programului să fie pe deplin 
operațional începând cu 2014;

Or. it

Amendamentul 70
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. susține reflecțiile Comisiei privind 
consolidarea componentei „securitate” a 
programului GMES pentru supravegherea 
frontierelor, sprijinirea acțiunii externe a 

18. susține reflecțiile Comisiei privind 
consolidarea componentei „securitate” a 
programului GMES pentru supravegherea 
frontierelor, sprijinirea acțiunii externe a 
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Uniunii Europene, supravegherea 
maritimă, urgențele complexe, ajutorul 
umanitar și protecția civilă etc., ținând cont 
de sensibilitatea datelor gestionate;

Uniunii Europene, supravegherea 
maritimă, urgențele complexe, ajutorul 
umanitar și protecția civilă etc., ținând cont 
de necesitatea de a proteja datele sensibile 
si cu caracter personal gestionate;

Or. ro

Amendamentul 71
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. susține reflecțiile Comisiei privind 
consolidarea componentei „securitate” a 
programului GMES pentru supravegherea 
frontierelor, sprijinirea acțiunii externe a 
Uniunii Europene, supravegherea 
maritimă, urgențele complexe, ajutorul 
umanitar și protecția civilă etc., ținând cont 
de sensibilitatea datelor gestionate;

18. susține reflecțiile Comisiei privind 
consolidarea componentei „securitate” a 
programului GMES pentru supravegherea 
frontierelor, sprijinirea acțiunii externe a 
Uniunii Europene, supravegherea 
maritimă, urgențele complexe, ajutorul 
umanitar și protecția civilă etc., ținând cont 
de sensibilitatea datelor gestionate și de 
necesitate de a proteja drepturile în 
materie de confidențialitate și alte
drepturi ale cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 72
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază dependența din ce în ce 
mai mare a economiei și societății 
europene de infrastructurile spațiale, care 
joacă un rol important ca infrastructuri 
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critice pentru procesele decizionale  
independente la nivel european ;

Or. de

Amendamentul 73
Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că crearea unui sistem 
european de monitorizare situațională a 
spațiului (Space Situation Awareness) ar 
putea contribui la protecția 
infrastructurilor spațiale împotriva 
deșeurilor cosmice; este de părere că 
crearea unui nou program ar trebui să se 
bazeze pe capacitățile și infrastructurile 
existente care au solicitat investiții din 
partea fiecărui stat membru și ar trebui să 
dezvolte actualele capacități deficiente;

eliminat

Or. de

Amendamentul 74
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că crearea unui sistem 
european de monitorizare situațională a 
spațiului (Space Situation Awareness) ar 
putea contribui la protecția infrastructurilor 
spațiale împotriva deșeurilor cosmice; este 
de părere că crearea unui nou program ar 
trebui să se bazeze pe capacitățile și 
infrastructurile existente care au solicitat 
investiții din partea fiecărui stat membru și 

19. recunoaște dependența din ce în ce 
mai mare a economiei și a politicilor
europene – în special a politicii externe și 
de securitate – de domeniul spațial și 
subliniază caracterul fundamental al 
infrastructurilor legate de spațiu în 
consolidarea autonomiei procesului 
decizional la nivel european; consideră că 
crearea unui sistem european de 
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ar trebui să dezvolte actualele capacități 
deficiente;

monitorizare situațională a spațiului (Space 
Situation Awareness) ar putea contribui la 
protecția infrastructurilor spațiale 
împotriva deșeurilor cosmice; este de 
părere că crearea unui nou program ar 
trebui să se bazeze pe capacitățile și 
infrastructurile existente care au solicitat 
investiții din partea fiecărui stat membru și 
ar trebui să dezvolte actualele capacități 
deficiente;

Or. fr

Amendamentul 75
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că crearea unui sistem 
european de monitorizare situațională a 
spațiului (Space Situation Awareness) ar
putea contribui la protecția 
infrastructurilor spațiale împotriva 
deșeurilor cosmice; este de părere că 
crearea unui nou program ar trebui să se 
bazeze pe capacitățile și infrastructurile 
existente care au solicitat investiții din 
partea fiecărui stat membru și ar trebui să 
dezvolte actualele capacități deficiente;

19. consideră că crearea unui sistem 
european de monitorizare situațională a 
spațiului (Space Situation Awareness) ar
ajuta să protejeze principalele 
infrastructuri  ale spațiului european 
împotriva riscurilor de coliziune dintre 
navele spațiale cu deșeuri cosmice sau
alte obiecte care zboară în apropierea 
pământului, și împotriva riscului asociat
cu condițiile meteorologice spațiale; este 
de părere că crearea unui nou program ar 
trebui să se bazeze pe capacitățile și 
infrastructurile existente care au solicitat 
investiții din partea fiecărui stat membru și 
ar trebui să dezvolte actualele capacități 
deficiente;

Or. lt

Amendamentul 76
Gaston Franco
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că crearea unui sistem 
european de monitorizare situațională a 
spațiului (Space Situation Awareness) ar 
putea contribui la protecția infrastructurilor 
spațiale împotriva deșeurilor cosmice; este 
de părere că crearea unui nou program ar 
trebui să se bazeze pe capacitățile și 
infrastructurile existente care au solicitat 
investiții din partea fiecărui stat membru și 
ar trebui să dezvolte actualele capacități 
deficiente;

19. consideră că crearea unui sistem 
european de supraveghere a spațiului 
(Space Situation Awareness) ar putea 
contribui la protecția infrastructurilor 
spațiale împotriva deșeurilor cosmice; este 
de părere că crearea tuturor programelor 
europene noi ar trebui să se bazeze pe 
capacitățile, competențele și 
infrastructurile existente care au solicitat 
investiții din partea fiecărui stat membru și 
ar trebui să dezvolte capacități noi, care 
lipsesc în prezent;

Or. fr

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră ca politica în domeniul 
spațiului trebuie să includă și politici de 
securitate a infrastructurilor spațiale 
europene critice precum și recuperarea în 
siguranță a echipamentelor dezafectate;

Or. ro

Amendamentul 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 19 – litera a (nouă)



PE473.828v01-00 42/59 AM\879645RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) consideră că utilizarea optimă a 
serviciilor de comunicare prin satelit va 
sprijini în mod direct competitivitatea 
industriei prelucrătoare a UE, va 
promova baza industrială în Europa și va 
răspunde următoarelor obiective politice 
majore:
- realizarea unei acoperiri globale a UE 
cu internet de bandă largă, inclusiv 
pentru servicii din generația următoare, 
dat fiind faptul că rețelele de satelit sunt o 
componentă esențială a combinației de 
tehnologii în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Agendei digitale a UE;
- implementarea unor sisteme de transport 
terestru, maritim și aerian sustenabile, 
sigure și inteligente;
- maximizarea contribuției UE în cadrul 
programelor de cooperare cu statele în 
curs de dezvoltare și creșterea contribuției 
UE la realizarea Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului;
- asigurarea unui rol adecvat al UE în 
furnizarea unui răspuns la viitoarele 
dezastre din cadrul și din afara UE.

Or. en

Amendamentul 79
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că Uniunea Europeană are 
nevoie de o bază tehnologică solidă pentru 
a putea acționa în mod autonom și pentru 

20. consideră că Uniunea Europeană are 
nevoie de o bază de cunoștințe și 
tehnologică solidă pentru a profita cât mai 
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a avea o industrie spațială competitivă; 
subliniază faptul că un cadru legislativ, 
administrativ și financiar este fundamental 
pentru investițiile industriei în cercetare și 
inovare;

mult posibil de aplicațiile spațiale aflate în 
serviciul cetățenilor săi; subliniază faptul 
că un cadru legislativ, administrativ și 
financiar este fundamental pentru 
investițiile industriei în cercetare și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 80
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că Uniunea Europeană are 
nevoie de o bază tehnologică solidă pentru 
a putea acționa în mod autonom și pentru a 
avea o industrie spațială competitivă; 
subliniază faptul că un cadru legislativ, 
administrativ și financiar este fundamental 
pentru investițiile industriei în cercetare și 
inovare;

20. consideră că Uniunea Europeană are 
nevoie de o bază tehnologică solidă pentru 
a putea acționa în mod autonom și pentru a 
avea o industrie spațială competitivă, 
capabilă să intre în competiție în condiții 
echitabile cu industriile spațiale din afara 
UE; subliniază faptul că un cadru 
legislativ, administrativ și financiar este 
fundamental pentru investițiile industriei în 
cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 81
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că UE trebuie să 
investească pentru a asigura garantarea 
accesului european la spațiu și la 
infrastructurile orbitale;
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Or. ro

Amendamentul 82
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța unei viitoare 
strategii în domeniul cercetării și inovării; 
invită Comisia să dezvolte un calendar 
strategic pentru asigurarea coerenței între 
eforturile făcute de Uniunea Europeană în 
domeniul C&D (cercetare și dezvoltare) și 
cele întreprinse de ASE și statele membre;

21. subliniază importanța unei viitoare 
strategii în domeniul cercetării și inovării; 
invită Comisia să dezvolte un calendar 
strategic pentru asigurarea coerenței între 
eforturile făcute de Uniunea Europeană în 
domeniul C&D (cercetare și dezvoltare) și 
cele întreprinse de ASE și statele membre
cu privire la toate tehnologiile necesare, 
la competențele și sursele duble necesare 
pentru a realiza competitivitatea, 
independența europeană și a obține 
accesul pe piețele internaționale, precum 
și pentru reducerea riscurilor 
programelor europene;

Or. fr

Amendamentul 83
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța unei viitoare 
strategii în domeniul cercetării și inovării; 
invită Comisia să dezvolte un calendar 
strategic pentru asigurarea coerenței între 
eforturile făcute de Uniunea Europeană în 
domeniul C&D (cercetare și dezvoltare) și 
cele întreprinse de ASE și statele membre;

21. subliniază importanța unei viitoare 
strategii în domeniul cercetării și inovării; 
consideră că o politică europeană de 
cercetare și dezvoltare în domeniul spațial 
trebuie să asigure disponibilitatea 
tehnologiilor necesare – cu scadența 
adecvată, nivelul necesar de independență 
și în condiții competitive; invită Comisia 
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să dezvolte un calendar strategic pentru 
asigurarea coerenței între eforturile făcute 
de Uniunea Europeană în domeniul C&D 
(cercetare și dezvoltare) și cele întreprinse 
de ASE, statele membre și industria 
spațială;

Or. en

Amendamentul 84
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța unei viitoare
strategii în domeniul cercetării și inovării; 
invită Comisia să dezvolte un calendar 
strategic pentru asigurarea coerenței între 
eforturile făcute de Uniunea Europeană în 
domeniul C&D (cercetare și dezvoltare) și 
cele întreprinse de ASE și statele membre;

21. subliniază importanța unei strategii 
pentru cercetare și inovare în domeniul 
politicii spațiale care să asigure progresul 
tehnologic,dezvoltarea industrială și 
competitivitatea UE și să creeze locuri de 
muncă pe teritoriu UE; invită Comisia să 
dezvolte un calendar strategic pentru
asigurarea coerenței între eforturile făcute 
de Uniunea Europeană în domeniul C&D 
(cercetare și dezvoltare) și cele întreprinse 
de ASE și statele membre;

Or. ro

Amendamentul 85
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră necesară stabilirea de 
mecanisme și de programe pentru 
stimularea pieței pentru aplicații și servicii 

22. consideră necesară stabilirea de 
mecanisme și de programe pentru 
facilitarea absorbției de piețe utile pentru 
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derivate din programele Galileo/EGNOS și 
GMES, precum și pentru sectorul 
telecomunicațiilor și pentru serviciile care 
prevăd folosirea în comun a diferitelor 
servicii spațiale, răspunzând, astfel, în mod 
eficient, exigențelor cetățenilor;

aplicații și servicii derivate din programele 
Galileo/EGNOS și GMES, precum și 
pentru sectorul telecomunicațiilor și pentru 
serviciile care prevăd folosirea în comun a 
diferitelor servicii spațiale, răspunzând, 
astfel, în mod eficient, exigențelor 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 86
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să susțină utilizarea 
serviciilor de comunicație prin satelit, 
deoarece sateliții de telecomunicație 
reprezintă un pilon fundamental pentru 
industria spațială, iar serviciile legate de 
aceasta joacă un rol important pentru 
realizarea obiectivelor europene, precum
accesul la serviciile în bandă largă, 
transpunerea sistemelor inteligente de 
transport sau cooperarea cu țările în curs 
de dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
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utilizarea transportatorilor europeni și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

utilizarea lansatoarelor europene și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune, și încurajează, prin 
urmare, Comisia să prezinte propuneri 
concrete în favoarea subsectorului 
strategic al lansatoarelor, în special 
acordându-i acestuia o atenție deosebită 
în cadrul politicii industriale spațiale;

Or. fr

Amendamentul 88
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor europeni și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

23. de asemenea, pentru a consolida 
independența și competitivitatea 
europeană, consideră necesară menținerea 
autonomiei Europei în ceea ce privește 
accesul la spațiu, favorizând utilizarea 
lansatoarelor europene și verificând 
pertinența organizării operaționale și 
industriale față de exigențele comune;

Or. fr

Amendamentul 89
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor europeni și 

23. de asemenea, pentru a consolida 
independența și competitivitatea 
europene, consideră necesară menținerea 
autonomiei în ceea ce privește accesul la 
spațiu, favorizând utilizarea lansatoarelor 
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verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

europene și verificând pertinența 
organizării operaționale și industriale față 
de exigențele comune;

Or. fr

Amendamentul 90
Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor europeni și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară, în condiții accesibile financiar, 
menținerea autonomiei în ceea ce privește 
accesul la spațiu, favorizând utilizarea 
transportatorilor europeni și verificând 
pertinența organizării operaționale și 
industriale față de exigențele comune;

Or. en

Amendamentul 91
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor europeni și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor și a sistemelor 
de pornire europene și verificând 
pertinența organizării operaționale și 
industriale față de exigențele comune;

Or. de



AM\879645RO.doc 49/59 PE473.828v01-00

RO

Amendamentul 92
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu, favorizând 
utilizarea transportatorilor europeni și 
verificând pertinența organizării 
operaționale și industriale față de 
exigențele comune;

23. de asemenea, pentru a consolida 
competitivitatea europeană, consideră 
necesară menținerea autonomiei în ceea ce 
privește accesul la spațiu și verificarea 
pertinenței organizării operaționale și 
industriale față de exigențele comune;

Or. en

Amendamentul 93
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. invită Comisia să abordeze în mod 
adecvat exigențele financiare și practice în 
viitoarele programe-cadru de cercetare;

24. invită Comisia să abordeze în mod 
adecvat exigențele financiare și practice în 
viitoarele programe-cadru de cercetare; în 
special, cercetarea și dezvoltarea de 
aplicații privind spațiul ar trebui integrate 
ca tehnologii generice esențiale pentru 
diferitele domenii de cercetare sectorială, 
precum schimbările climatice, mediul, 
transporturile, agricultura etc., mai 
degrabă decât într-o temă separată 
privind spațiul;

Or. en
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Amendamentul 94
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să examineze în 
cooperare cu ASE opțiunile pentru 
exploatarea spațiului, indicând cheltuielile 
și eventualele beneficii; consideră, în acest 
sens, că ar trebui dezvoltată o strategie 
comună cu Statele Unite printr-un acord de 
cooperare bazat pe oportunități reale;

25. solicită Comisiei să examineze în 
cooperare cu ASE opțiunile pentru 
exploatarea spațiului, indicând cheltuielile 
și eventualele beneficii; consideră, în acest 
sens, că ar trebui dezvoltată o strategie 
comună cu partenerii internaționali printr-
un acord de cooperare bazat pe consensul 
general al tuturor părților implicate și cu 
contribuții rezonabile din partea Uniunii 
Europene;

Or. cs

Amendamentul 95
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită Comisiei să examineze în 
cooperare cu ASE opțiunile pentru 
exploatarea spațiului, indicând cheltuielile 
și eventualele beneficii; consideră, în acest 
sens, că ar trebui dezvoltată o strategie 
comună cu Statele Unite printr-un acord de 
cooperare bazat pe oportunități reale;

25. solicită Comisiei să examineze în 
cooperare cu ASE opțiunile pentru 
exploatarea spațiului, indicând cheltuielile 
și eventualele beneficii; consideră, în acest 
sens, că ar trebui dezvoltată o strategie 
comună cu partenerii internaționali printr-
un acord de cooperare bazat pe oportunități 
reale;

Or. de

Amendamentul 96
Vladimír Remek
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că eforturile în 
sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai 
eficient prin colaborări industriale și prin 
partajarea investițiilor în marile programe;

26. reiterează că cooperarea 
internațională în scopuri pașnice 
reprezintă o valoare fundamentală a 
Uniunii Europene și stă la baza politicilor 
acesteia; consideră că cooperarea 
internațională, care se bazează în special
pe capacitățile și competiția din sectorul
spațial european ar trebui să asigure 
utilizatorilor europeni accesul optim la 
date și să promoveze excelența științifică, 
tehnică și industrială europeană în 
sectorul spațiului; reamintește că 
cooperarea internațională facilitează 
partajarea investițiilor în marile programe, 
precum Stația spațială internațională;

Or. cs

Amendamentul 97
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că eforturile în 
sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai 
eficient prin colaborări industriale și prin 
partajarea investițiilor în marile 
programe;

26. consideră că cooperarea internațională 
în scopuri pașnice cum ar fi cea de la 
stația spațială internațională ISS, se află 
în deplin acord cu valorile Uniunii 
Europene, , și că astfel pune temelia 
politicii sale;

Or. de
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Amendamentul 98
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că eforturile în 
sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai 
eficient prin colaborări industriale și prin 
partajarea investițiilor în marile programe;

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze schimbul de 
cunoștințe și dezvoltarea interoperabilă de 
aplicații utile pentru a veni în 
întâmpinarea marilor provocări ale 
societății cu care se confruntă în prezent 
Europa și întreaga lume; subliniază că 
eforturile în sectorul politicii spațiale pot fi 
depuse mai eficient prin colaborări 
industriale și prin partajarea investițiilor în 
marile programe;

Or. en

Amendamentul 99
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că eforturile în 
sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai 
eficient prin colaborări industriale și prin 
partajarea investițiilor în marile programe;

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că UE ar trebui să fie 
lider în sectorul spațial și să își mențină
rolul strategic important la nivel mondial, 
în special în ceea ce privește negocierile 
internaționale privind sistemul de 
monitorizare situațională a spațiului și 
cercetarea spațiului; subliniază că 
eforturile în sectorul politicii spațiale pot fi 
depuse mai eficient prin colaborări 
industriale și prin partajarea investițiilor în 
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marile programe;

Or. lt

Amendamentul 100
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană și serviciile spațiale și să 
consolideze, astfel, acest sector industrial 
strategic; subliniază că eforturile în 
sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai 
eficient prin colaborări industriale și prin 
partajarea investițiilor în marile programe;

26. consideră că cooperarea internațională 
ar trebui să promoveze tehnologia 
europeană, infrastructurile și serviciile 
spațiale și să consolideze, astfel, acest 
sector industrial strategic; subliniază că 
eforturile în sectorul politicii spațiale pot fi 
depuse mai eficient prin colaborări 
industriale și prin partajarea investițiilor în 
toate programele posibile;

Or. fr

Amendamentul 101
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că cooperarea 
internațională ar trebui să promoveze 
tehnologia europeană și serviciile spațiale 
europene și să consolideze, astfel, acest 
sector industrial strategic; subliniază că 
eforturile în sectorul politicii spațiale pot 
fi depuse mai eficient prin colaborări 
industriale și prin partajarea investițiilor 
în marile programe;

Or. de
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Amendamentul 102
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază importanța asigurării 
unui rol adecvat al UE în furnizarea unui 
răspuns la viitoarele dezastre din cadrul și 
din afara UE;

Or. en

Amendamentul 103
Vladimír Remek

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să elaboreze o strategie 
internațională de cooperare în colaborare 
cu statele membre și cu ASE pentru a 
consolida dialogul în domeniul politicii 
spațiale cu partenerii strategici (Statele 
Unite și Federația Rusă) și să exploreze 
posibilitatea stabilirii unui dialog similar cu 
alte puteri emergente, cum ar fi China;

27. invită Comisia să elaboreze o strategie 
internațională de cooperare în colaborare 
cu statele membre și cu ASE și cu 
agențiile competente pentru a consolida 
dialogul în domeniul politicii spațiale cu 
partenerii strategici (Statele Unite și 
Federația Rusă) și să exploreze 
posibilitatea stabilirii unui dialog similar cu 
alte puteri emergente, cum ar fi China sau
India, continuând cooperarea fructuoasă 
existentă în domeniul științelor spațiale și 
al meteorologiei operaționale;

Or. cs

Amendamentul 104
Henri Weber
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Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că cooperarea 
internațională, deși este dezirabilă,, 
îndeosebi în materie de cercetare, trebuie 
să se realizeze pe bază de reciprocitate și 
de beneficii mutuale; regretă că piețele 
instituționale ale principalilor noștri 
concurenți în domeniul spațial sunt 
închise industriilor străine, inclusiv celor 
europene;

Or. fr

Amendamentul 105
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește celor care elaborează 
politicile din cadrul UE că cea mai mare 
parte a piețelor instituționale la nivel 
global nu sunt, din păcate, deschise 
concurenței internaționale și că 
cooperările internaționale vizate trebuie 
să se bazeze pe condiții care să permită 
schimburi echitabile;

Or. fr

Amendamentul 106
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază importanța intensificării 
cooperării industriale în domeniul 
politicii spațiale cu țările terțe și în special 
cu SUA, Japonia, Rusia, China, India, 
Brazilia, Argentina, Chile precum și cu 
statele din Africa și din Orientul Mijlociu;

Or. ro

Amendamentul 107
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. reamintește că, în temeiul articolului 
189 din TFUE, Uniunea Europeană 
stabilește toate legăturile necesare cu ASE 
pentru definirea responsabilităților
reciproce fără suprapunerea rolurilor și a 
investițiilor;

28. reamintește că, în temeiul articolului 
189 din TFUE, Uniunea Europeană trebuie 
să îmbunătățească toate legăturile 
existente cu ASE; în plus trebuie definite
responsabilități clare și trebuie evitate 
suprapunerea structurilor și a investițiilor; 

Or. de

Amendamentul 108
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. susține extinderea activităților 
Uniunii Europene privind exploatarea 
spațiului și coordonarea acestor activități 
la nivel european, în colaborare cu statele 
membre și ASE; subliniază că prin 
înființarea corpului astronauților din UE, 
care are la bază prezentul corp ASE, s-ar 
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mări treptat posibilitatea ca UE să 
conducă direct misiunile și până la urmă, 
ar duce la înființarea unui sistem 
european de transport al echipajului; 
consideră că UE trebuie să fie implicată 
mai activ în ceea ce privește adaptarea 
infrastructurii pentru lansare la ritmul de
dezvoltare al sistemului de lansare Ariane 
5, să adapteze centrul spațial european 
(Guyana Space Centre) și să efectueze 
inspecția tehnică a acestuia;

Or. lt

Amendamentul 109
Axel Voss

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că intensificarea implicării 
Uniunii în spațiu necesită o nouă definire 
a relațiilor acesteia cu ASE, având în 
vedere că competențele tehnice și de 
programare dezvoltate de ASE sunt 
fundamentale pentru menținerea 
capacităților tehnologice și a 
competitivității industriei europene;

eliminat

Or. de

Amendamentul 110
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că intensificarea implicării 
Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a 
relațiilor acesteia cu ASE, având în vedere 

29. consideră că intensificarea implicării 
Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a 
relațiilor acesteia cu ASE și agențiile 
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că competențele tehnice și de programare 
dezvoltate de ASE sunt fundamentale 
pentru menținerea capacităților tehnologice 
și a competitivității industriei europene;

naționale, având în vedere că competențele 
tehnice și de programare dezvoltate de 
ASE și de agențiile naționale sunt 
fundamentale pentru menținerea 
capacităților tehnologice și a 
competitivității industriei europene și că 
Uniunea Europeană ar putea să se 
concentreze asupra operațiunilor, 
evoluției, continuității sistemelor spațiale 
de care are nevoie, precum și asupra 
expansiunii internaționale a piețelor și 
asupra cerințelor utilizatorilor, vizând 
astfel consolidarea capacității și a 
competitivității industriei europene;

Or. fr

Amendamentul 111
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că intensificarea implicării 
Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a 
relațiilor acesteia cu ASE, având în vedere 
că competențele tehnice și de programare 
dezvoltate de ASE sunt fundamentale 
pentru menținerea capacităților tehnologice 
și a competitivității industriei europene;

29. consideră că intensificarea implicării 
Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a 
relațiilor acesteia cu ASE, având în vedere 
că competențele tehnice și de programare 
dezvoltate de ASE sunt fundamentale 
pentru menținerea capacităților tehnologice 
și a competitivității industriei europene la 
un nivel ridicat;

Or. ro

Amendamentul 112
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să își îndeplinească 
rolul de lider politic și organism de 
control față de organizațiile care își 
desfășoară activitatea în numele acesteia;

Or. de


