
AM\879645SL.doc PE473.828v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/2148(INI)

13.10.2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–112

Osnutek poročila
Aldo Patriciello
(PE467.225v01-00)

Za vesoljsko strategijo Evropske unije, ki bo koristila državljanom
(2011/2148(INI))



PE473.828v01-00 2/56 AM\879645SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\879645SL.doc 3/56 PE473.828v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Gaston Franco

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 911/2010 
z dne 22. septembra 2010 o začetku 
izvajanja programa GMES7,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 911/2010 
z dne 22. septembra 2010 o evropskem 
programu za spremljanje Zemlje (GMES) 
in njegovih začetnih operativnih 
dejavnostih (2011–2013)7,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. ker so satelitske komunikacijske 
storitve že na voljo vladam in državljanom 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ca. ker je vesolje strateškega pomena za 
Evropo in ključni element za njeno 
neodvisno odločanje in delovanje;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Da. ker je evropski sektor satelitskih 
komunikacij temeljni element za 
ohranjanje zdrave evropske vesoljske 
industrije, saj več kot polovica njenega 
prometa izvira iz izdelovanja in 
izstreljevanja telekomunikacijskih 
satelitov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bi naj Galileo prinesel jasne 
prednosti v primerjavi s sistemom GPS, in 
sicer večjo natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost,

ker je Evropska unija glede dejavnosti v 
vrednosti približno 7 % BDP trenutno 
odvisna od ameriškega globalnega 
sistema za določanje položaja (GPS) in 
ker bi naj Galileo prinesel jasne prednosti v 
primerjavi z ameriškimi sistemom GPS, in 
sicer večjo natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost;

Or. cs

Predlog spremembe 6
Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bi naj Galileo prinesel jasne 
prednosti v primerjavi s sistemom GPS, in 
sicer večjo natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost,

F. ker bi naj Galileo prinesel jasne 
prednosti v primerjavi s sistemom GPS, in 
sicer večjo natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost; je seznanjen s pomenom, ki 
bi ga program Galileo lahko imel za 
izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti 
številnih storitev v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 7
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bi naj Galileo prinesel jasne
prednosti v primerjavi s sistemom GPS, in 
sicer večjo natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost,

F. ker bi naj Galileo prinesel prednosti v 
primerjavi s sistemom GPS, in sicer večjo 
natančnost, globalno celovitost, 
avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa 
bo Unija dobila tudi strateško 
avtonomnost;

Or. en

Predlog spremembe 8
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fa. ker svetovni trg za tehnologijo GNSS 
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raste eksponentno in bo po ocenah leta 
2020 dosegel približno 150 milijard EUR, 
od tega pa bo v Evropski uniji ustvarjenih 
manj kot 20 %; ker bosta programa 
EGNOS in Galileo ustvarila posredno 
korist za evropsko gospodarstvo in družbo 
v vrednosti kar 60 milijard EUR zaradi 
večje varnosti na cestah in v zraku, 
manjšega onesnaževanje zraka in porabe 
pesticidov, ustvarjanja novih delovnih 
mest in javne varnosti;

Or. cs

Predlog spremembe 9
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je Komisija predložila predlog za 
financiranje programa Galileo za večletni 
finančni okvir 2014–2020, vendar ta okvir 
ne vključuje financiranja programa GMES,

H. ker je Komisija predložila predlog za 
financiranje programa Galileo za večletni 
finančni okvir 2014–2020, vendar ta okvir 
ne vključuje financiranja programa GMES, 
kar resno ogroža prihodnost tega 
programa;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker mora Komisija, preden bo sprejeta 
odločitev o nadaljnjih finančnih zavezah iz 
proračuna EU za naslednji večletni 
finančni okvir, predstaviti jasno oceno vseh 

I. ker mora Komisija, preden bo sprejeta 
odločitev o nadaljnjih finančnih zavezah iz 
proračuna EU za naslednji večletni 
finančni okvir, predstaviti jasno in 
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mogočih tehničnih možnosti ter povezanih 
stroškov in koristi,

podrobno oceno vseh mogočih tehničnih 
možnosti ter povezanih stroškov in koristi 
tako za program Galileo kot GMES;

Or. en

Predlog spremembe 11
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je treba s programom GMES 
zagotoviti nepretrgan dostop do informacij 
o okolju in varnosti, ki temeljijo na stalnih 
infrastrukturah za opazovanje v vesolju in 
„in-situ“,

J. ker je GMES tudi vodilni program pod 
vodstvom Evropske unije, ki koristi 
evropskim državljanom, saj zagotavlja 
geografske informacije, ki javnim 
ustanovam pomagajo pri izvajanju politik, 
vključno z upravljanjem okolja, 
obvladovanjem tveganj in zaščito 
državljanov; ker je treba s programom 
GMES zagotoviti nepretrgan dostop do 
informacij o okolju in varnosti, ki temeljijo 
na stalnih infrastrukturah za opazovanje v 
vesolju in „in-situ“;

Or. en

Predlog spremembe 12
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je treba s programom GMES 
zagotoviti nepretrgan dostop do informacij 
o okolju in varnosti, ki temeljijo na stalnih 
infrastrukturah za opazovanje v vesolju in 
„in-situ“,

J. ker je treba s programom GMES 
zagotoviti nepretrgan dostop do informacij 
o okolju in varnosti, ki temeljijo na stalnih 
infrastrukturah za opazovanje v vesolju in 
„in-situ“, pri tem pa kar najbolje izrabiti 
vire, ki so na voljo v Evropi;
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Or. it

Predlog spremembe 13
Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker so raziskovanje vesolja, varnost 
vesoljskih infrastruktur in mednarodno 
sodelovanje ključni sektorji uspešne 
vesoljske politike,

K. ker so ohranitev konkurenčne in 
visokotehnološke vesoljske industrije, 
raziskovanje vesolja, izgradnja evropskega 
satelitskega navigacijskega sistema, 
varnost vesoljskih infrastruktur in 
mednarodno sodelovanje ključni sektorji 
uspešne vesoljske politike;

Or. de

Predlog spremembe 14
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker so raziskovanje vesolja, varnost 
vesoljskih infrastruktur in mednarodno 
sodelovanje ključni sektorji uspešne 
vesoljske politike,

K. ker je konkurenčnost industrije, 
podprta s širokopoteznim raziskovalno-
razvojnim programom in dodatnimi 
dejavnostmi, kot so raziskovanje vesolja, 
varnost vesoljskih infrastruktur in 
mednarodno sodelovanje, ključni vidik
uspešne vesoljske politike;

Or. en

Predlog spremembe 15
Rachida Dati, Christine De Veyrac

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

Ka. ker je treba, kot poudarja Komisija, 
zagotoviti neodvisen dostop do vesolja, da 
bi lahko dosegli cilje evropske vesoljske 
politike;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ka. ker je treba upoštevati evropsko 
industrijsko znanje in izkušnje ter 
pomembno vlogo evropskih velikih 
programov pri evropskem povezovanju in 
njegovi konkurenčnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo 
Komisije kot prvo fazo skupne vesoljske 
politike Evropske unije, ki koristi 
državljanom;

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo 
Komisije kot prvo fazo v razvoju celovite
vesoljske politike Evropske unije, ki koristi 
državljanom; meni, da bi morala Evropska 
unija prizadevanja usmeriti v razvoj 
vesoljskih storitev za nadaljnjo uporabo v 
prid državljanom ter z namenom, da se 
izboljšata oblikovanje politik in njihovo 
izvajanje;
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Or. en

Predlog spremembe 18
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo 
Komisije kot prvo fazo skupne vesoljske 
politike Evropske unije, ki koristi 
državljanom;

1. pozdravlja sporočilo Komisije, 
naslovljeno „Za vesoljsko strategijo 
Evropske unije, ki koristi državljanom“, 
kot prvo fazo v razvoju celovite vesoljske 
politike Evropske unije, ki koristi 
državljanom;

Or. de

Predlog spremembe 19
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo 
Komisije kot prvo fazo skupne vesoljske 
politike Evropske unije, ki koristi 
državljanom;

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo 
Komisije kot prvo fazo v razvoju celovite 
in v uporabnika usmerjene vesoljske 
politike Evropske unije, ki koristi njenim 
državljanom, njenim politikam in njeni 
diplomaciji;

Or. en

Predlog spremembe 20
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

1a. priznava pomembno vlogo satelitskih 
omrežij pri doseganju popolnega pokritja 
Evropske unije s širokopasovnim 
internetom do leta 2013, s čimer 
prispevajo k uresničitvi ciljev evropske 
digitalne agende;

Or. en

Predlog spremembe 21
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da je pomembno, da je vesoljska 
politika realistična in da je njen namen 
izboljšati vsakodnevno življenje evropskih 
državljanov; poudarja, da so vesoljske 
tehnologije nujno potrebne za odkrivanje 
naravnih nesreč, prispevanje k razvoju 
telekomunikacijskega sektorja in 
opredeljevanje aplikacij na področju 
kmetijstva, pomorske varnosti, ribolova, 
prevoza itd.;

2. meni, da je pomembno, da je vesoljska 
politika realistična ter da je njen namen 
izboljšati vsakodnevno življenje evropskih 
državljanov, omogočiti novo gospodarsko 
rast, spodbujati inovacijski potencial in 
podpirati vrhunski znanstveni napredek; 
poudarja, da so vesoljske rešitve (ki se 
opirajo na najsodobnejše tehnologije in 
konkurenčno industrijsko osnovo) nujno 
potrebne za spoprijemanje s pomembnimi 
sodobnimi družbenimi izzivi, na primer 
naravnimi nesrečami, viri in 
spremljanjem podnebja, za razvoj
telekomunikacijskega sektorja in za 
spodbujanje aplikacij na področju 
kmetijstva, pomorske varnosti, ribolova in
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 22
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da je pomembno, da je vesoljska 
politika realistična in da je njen namen 
izboljšati vsakodnevno življenje evropskih 
državljanov; poudarja, da so vesoljske 
tehnologije nujno potrebne za odkrivanje 
naravnih nesreč, prispevanje k razvoju 
telekomunikacijskega sektorja in 
opredeljevanje aplikacij na področju 
kmetijstva, pomorske varnosti, ribolova, 
prevoza itd.;

2. meni, da je pomembno, da je vesoljska 
politika realistična in da je njen namen 
izboljšati vsakodnevno življenje evropskih 
državljanov; poudarja, da so vesoljske 
tehnologije nujno potrebne za odkrivanje 
in obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, 
ki jih povzroči človek, prispevanje k 
razvoju telekomunikacijskega sektorja in 
opredeljevanje aplikacij na področju politik 
glede podnebnih sprememb, načrtovanja 
rabe prostora, upravljanja okolja,
kmetijstva, pomorske varnosti, ribolova, 
prevoza itd.;

Or. en

Predlog spremembe 23
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2a. pozdravlja namen Komisije, da 
oblikuje vesoljsko politiko, posebej 
prilagojeno posameznim panožnim 
podsektorjem; v zvezi s tem poudarja, da 
je treba to politiko usklajevati ne samo z 
Evropsko vesoljsko agencijo in državami 
članicami, temveč tudi z Evropskim 
parlamentom;

Or. de

Predlog spremembe 24
Niki Cavela (Niki Tzavela)
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2a. priznava pomen uresničevanja 
trajnostnega, varnega in pametnega 
prevoza po zemlji, morju in zraku;

Or. en

Predlog spremembe 25
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je Evropska unija odgovorna 
za usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 
sodelovanju z industrijo oblikuje skladen 
evropski pristop ter srednje- in dolgoročno 
določijo finančni in zakonodajni 
mehanizmi za spodbujanje evropske 
industrije in omogočanje stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 26
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik, agencij in programov, 
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sodelovanju z industrijo oblikuje skladen 
evropski pristop ter srednje- in dolgoročno
določijo finančni in zakonodajni 
mehanizmi za spodbujanje evropske 
industrije in omogočanje stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

da se srednje- in dolgoročno oblikuje 
skladen evropski pristop z namenom 
utrditi industrijsko politiko, ki podpira 
močno, konkurenčno in neodvisno 
evropsko industrijsko osnovo, ki bo 
vključevala finančne in zakonodajne
mehanizme za spodbujanje evropske 
industrije in omogočanje stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 
sodelovanju z industrijo oblikuje skladen 
evropski pristop ter srednje- in dolgoročno
določijo finančni in zakonodajni 
mehanizmi za spodbujanje evropske 
industrije in omogočanje stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 
sodelovanju z industrijo oblikuje skladen 
evropski pristop ter določijo finančni in 
zakonodajni mehanizmi za podpiranje 
evropske zmožnosti snovanja, razvijanja, 
uvajanja, obratovanja in izkoriščanja 
vesoljskih sistemov ob hkratnem 
spodbujanju konkurenčnosti evropske 
industrije in omogočanju stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 28
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 
sodelovanju z industrijo oblikuje skladen 
evropski pristop ter srednje- in dolgoročno 
določijo finančni in zakonodajni 
mehanizmi za spodbujanje evropske 
industrije in omogočanje stalnosti, ki je 
potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem 
okviru;

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za 
usklajevanje in utrditev nacionalnih 
vesoljskih politik in programov, da se v 
sodelovanju z vsemi zadevnimi deležniki
oblikuje skladen evropski pristop ter 
srednje- in dolgoročno določijo finančni in 
zakonodajni mehanizmi za omogočanje 
stalnosti, ki je potrebna za podporo 
velikopoteznim projektom v mednarodnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 29
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja cilje strategije za okrepitev 
vesoljske infrastrukture Evrope in podpore 
raziskavam z namenom povečati evropsko 
tehnološko neodvisnost, spodbuditi 
medsebojno bogatenje med vesoljskim 
sektorjem in drugimi industrijskimi
sektorji ter pospešiti inovacije kot gonilno 
silo evropske konkurenčnosti;

4. pozdravlja cilje strategije za okrepitev 
vesoljske infrastrukture Evrope in podpore 
raziskavam z namenom povečati evropska 
znanja in zmogljivost na področju 
tehnologije in vesoljskih aplikacij, 
spodbuditi medsebojno bogatenje med 
vesoljskim sektorjem in drugimi sektorji 
politik ter pospešiti inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 30
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja cilje strategije za okrepitev 
vesoljske infrastrukture Evrope in podpore 
raziskavam z namenom povečati evropsko 
tehnološko neodvisnost, spodbuditi 
medsebojno bogatenje med vesoljskim 
sektorjem in drugimi industrijskimi sektorji 
ter pospešiti inovacije kot gonilno silo 
evropske konkurenčnosti;

4. pozdravlja cilje strategije za okrepitev 
vesoljske infrastrukture Evrope in podpore 
raziskavam z namenom povečati 
tehnološko neodvisnost evropske 
industrijske osnove, spodbuditi 
medsebojno bogatenje med vesoljskim 
sektorjem in drugimi industrijskimi sektorji 
ter pospešiti inovacije kot gonilno silo 
evropske konkurenčnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4a. meni, da bi morale vesoljska 
infrastruktura in storitve, ki jih razvija in 
financira Evropska unija, ostati civilni 
sistemi pod civilnim nadzorom ter da bi 
morala biti kakršna koli uporaba istih 
infrastruktur v vojaške namene v celoti 
financirana iz proračunov za obrambo 
držav članic; zahteva, da Komisija in
države članice zagotavljajo preglednost 
pri financiranju ter kakršnem koli 
sodelovanju med vojaškimi in civilnimi 
strategijami uporabe vesolja;

Or. en

Predlog spremembe 32
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi;

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi; zlasti 
meni, da bi se bilo treba v evropskem 
vesoljskem programu osredotočiti 
predvsem na področja z evropsko dodano 
vrednostjo in se izogibati razpršitvi 
prizadevanj ali podvajanju dejavnosti, ki 
jih opravlja Evropska vesoljska agencija;

Or. en

Predlog spremembe 33
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi;

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi, vključno 
z vsemi možnimi učinki za industrijsko 
osnovo Evropske unije in evropsko 
industrijsko politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Ioan Enciu



PE473.828v01-00 18/56 AM\879645SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni;
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi;

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov, tveganj in koristi 
ter socialnih posledic;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi;

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni 
ukrepi v sporočilu Komisije sicer dobro 
opredeljeni, vendar ostajajo delno nejasni; 
poudarja, da bi morali biti jasneje določeni 
in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti 
ter povezanih stroškov in koristi;

Or. de

Predlog spremembe 36
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da je potrebno jasno 
upravljanje vesoljske politike z 
učinkovitimi nadzornimi in 
usklajevalnimi mehanizmi za usklajevanje 

črtano
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prednostnih nalog in sredstev iz 
nacionalnih skladov in skladov Evropske 
unije, ESA in EDA;

Or. de

Predlog spremembe 37
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da je potrebno jasno 
upravljanje vesoljske politike z 
učinkovitimi nadzornimi in usklajevalnimi 
mehanizmi za usklajevanje prednostnih 
nalog in sredstev iz nacionalnih skladov in 
skladov Evropske unije, ESA in EDA;

6. poudarja, da je potrebno jasno 
upravljanje vesoljske politike, ki optimalno 
izkorišča znanja in veščine, razpoložljive v 
Evropi, z učinkovitimi nadzornimi in 
usklajevalnimi mehanizmi za usklajevanje 
prednostnih nalog in sredstev iz 
nacionalnih skladov in skladov Evropske 
unije, ESA in drugih evropskih agencij, ki 
se ukvarjajo z vesoljem in so pomembne 
za EU (npr. EDA itd.);

Or. it

Predlog spremembe 38
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da je potrebno jasno 
upravljanje vesoljske politike z 
učinkovitimi nadzornimi in usklajevalnimi 
mehanizmi za usklajevanje prednostnih 
nalog in sredstev iz nacionalnih skladov in 
skladov Evropske unije, ESA in EDA;

6. poudarja, da je potrebno jasno 
upravljanje vesoljske politike z 
učinkovitimi nadzornimi in usklajevalnimi 
mehanizmi za usklajevanje prednostnih 
nalog in zagotavljanje dobrega 
upravljanja sredstev iz nacionalnih 
skladov in skladov Evropske unije, ESA in 
EDA;
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Or. ro

Predlog spremembe 39
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6a. se strinja s Komisijo, da mora Evropa 
ohraniti neodvisen dostop do vesolja, da bi 
lahko dosegla cilje, ki jih je določila pri 
izvajanju svoje vesoljske politike, in še 
naprej imela koristi od učinkov vesoljskih 
aplikacij; zato spodbuja Komisijo, naj 
pripravi konkretne predloge na strateškem 
področju nosilnih raket, zlasti tako, da jim 
nameni posebno pozornost v okviru 
industrijske politike na področju vesolja;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6a. poudarja, da je izstreljevanja v okviru 
vesoljske politike izjemno pomembno in 
da je v Evropi za to potreben nov politični 
zagon glede na kritične finančne razmere, 
ki trenutno vladajo v izstrelitvenem 
sektorju po vsem svetu;

Or. ro

Predlog spremembe 41
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da je Galileo vodilni program 
Evropske unije in prvi sistem satelitske 
navigacije na svetu, narejen za civilne 
namene, ki bo omogočil neodvisnost Unije 
na strateškem področju;

7. meni, da je Galileo vodilni program 
Evropske unije in prvi sistem satelitske 
navigacije na svetu, narejen za civilne 
namene, ki bi lahko omogočil neodvisnost 
Unije na strateškem področju;

Or. en

Predlog spremembe 42
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7a. opozarja, da je glavni namen 
programa Galileo njegova civilna 
uporaba za povečanje evropske 
konkurenčnosti, zato mora imeti ta cilj 
prednost pred cilji v zvezi z varnostjo in 
obrambo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da bi morali začetno operativno 
zmogljivost, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve, doseči najkasneje do leta 2014, 
zato da bi Galileo dejansko postal drugi 
najbolj priljubljeni globalni satelitski 

9. meni, da bi morali začetno operativno 
zmogljivost, ki lahko zagotavlja začetne 
storitve, doseči najkasneje do leta 2014, 
zato da bi Galileo dejansko postal drugi 
najpomembnejši referenčni globalni 
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navigacijski sistem, zlasti za proizvajalce 
sprejemnikov; pozdravlja izstrelitev dveh 
satelitov v orbito 20. oktobra 2011 iz
Kourouja;

satelitski navigacijski sistem, zlasti za 
proizvajalce sprejemnikov; pozdravlja 
izstrelitev dveh operativnih satelitov za 
validacijo v orbiti 20. oktobra 2011 iz 
Evropskega vesoljskega pristanišča v
Kourouju;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je prepričan, da je cilj popolne 
operativne zmogljivosti, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznem 
številu nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in 
družbenih koristi; se boji, da bo Galileo 
izgubil prednost, če sistem ne bo 
dokončan pravočasno ter če se storitve ne 
bodo ustrezno tržile in 
internacionalizirale; meni, da morajo vse 
evropske institucije jasno in nedvoumno 
podpreti doseganje popolne operativne 
zmogljivosti, da bi uporabnike in 
vlagatelje prepričale o dolgoročni 
zavezanosti EU;

10. poziva Komisijo, naj si z Evropskim 
parlamentom izmenjuje informacije v 
zvezi z različnimi možnostmi delovanja in 
predvsem natančno razčlenitvijo njihovih 
finančnih posledic po proračunskih 
postavkah; meni, da so te informacije 
ključnega pomena, da bi Evropski 
parlament lahko sprejemal odločitve na 
podlagi informacij, in morajo vključevati:

– tehnične specifikacije (točnost, 
geografska pokritost, celovitost itd.) 
storitev Galileo, ki bi jih lahko zagotovile 
različne konfiguracije satelitov (vključno 
z začetno operativno zmogljivostjo in 
popolno operativno zmogljivostjo, ob 
uporabi skupaj z drugimi sistemi GNSS 
ali samostojno);
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– vlogo storitev EGNOS v zvezi z 
različnimi možnimi konfiguracijami 
satelitov sistema Galileo ter podatek o 
obstoju ali neobstoju potrebe, da se 
EGNOS ohrani v primeru popolne 
operativne zmogljivosti;

– povezane stroške možnih konfiguracij 
satelitov sistemov Galileo in EGNOS z 
vidika naložb v infrastrukturo, pa tudi 
stroškov upravljanja in nepredvidljivih 
stroškov (vključno z začetno operativno 
zmogljivostjo in popolno operativno 
zmogljivostjo ali drugimi možnostmi);

Or. en

Predlog spremembe 45
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je prepričan, da je cilj popolne 
operativne zmogljivosti, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznem 
številu nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in družbenih 
koristi; se boji, da bo Galileo izgubil 
prednost, če sistem ne bo dokončan 
pravočasno ter če se storitve ne bodo 
ustrezno tržile in internacionalizirale; meni, 
da morajo vse evropske institucije jasno in 
nedvoumno podpreti doseganje popolne 
operativne zmogljivosti, da bi uporabnike 
in vlagatelje prepričale o dolgoročni 
zavezanosti EU;

10. je prepričan, da je cilj popolne 
operativne zmogljivosti, ki temelji na 
konstelaciji 27 satelitov in ustreznem 
številu nadomestnih satelitov ter na 
ustrezni zemeljski infrastrukturi, osnovni 
pogoj za doseganje dodane vrednosti 
Galilea v smislu avtentikacije, visoke 
natančnosti in neprekinjene storitve ter s 
tem za uživanje gospodarskih in družbenih 
koristi, kakor tudi da je treba ta cilj doseči 
najkasneje do leta 2018; se boji, da bo 
Galileo izgubil prednost, če sistem ne bo 
dokončan pravočasno ter če se storitve ne 
bodo ustrezno tržile in internacionalizirale; 
meni, da morajo vse evropske institucije 
jasno in nedvoumno podpreti doseganje 
popolne operativne zmogljivosti, da bi 
uporabnike in vlagatelje prepričale o 
dolgoročni zavezanosti EU;

Or. cs
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Predlog spremembe 46
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da bi bilo treba finančni načrt za 
program Galileo pripraviti tako, da bo 
izpolnjeval dolgoročne in stalne zahteve, ki 
vključujejo stroške uporabe in
vzdrževanja;

11. meni, da bi bilo treba finančni načrt za 
program Galileo pripraviti tako, da bo 
izpolnjeval dolgoročne in stalne zahteve, ki 
vključujejo stroške uporabe, vzdrževanja in 
nadomestitve;

Or. de

Predlog spremembe 47
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da Komisija ni predlagala 
dodatnih finančnih sredstev za ta program 
za prilagoditev večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020; se boji, da 
bodo skupni stroški projekta povečali 
predlog Komisije, ki znaša 7 milijard 
EUR;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 48
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da Komisija ni predlagala 
dodatnih finančnih sredstev za ta program 
za prilagoditev večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020; se boji, da 
bodo skupni stroški projekta povečali 
predlog Komisije, ki znaša 7 milijard 
EUR;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 49
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da Komisija ni predlagala 
dodatnih finančnih sredstev za ta program 
za prilagoditev večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020; se boji, da 
bodo skupni stroški projekta povečali 
predlog Komisije, ki znaša 7 milijard 
EUR;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 50
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da Komisija ni predlagala 
dodatnih finančnih sredstev za ta program 
za prilagoditev večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020; se boji, da 

12. razume, da Komisija ni predlagala 
dodatnih finančnih sredstev za ta program 
prek prilagoditve večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020, dokler ne 
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bodo skupni stroški projekta povečali
predlog Komisije, ki znaša 7 milijard EUR;

bo opravljena temeljita ocena učinka; se 
boji, da bodo skupni stroški projekta zelo 
verjetno presegli predlog Komisije, ki 
znaša 7 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 51
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 12 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) poziva Komisijo in Agencijo za 
evropski GNSS, naj si veliko bolj 
prizadevata za povečanje ozaveščenosti o 
globalnem satelitskem navigacijskem 
sistemu pri možnih uporabnikih in 
vlagateljih, spodbujata uporabo storitev 
na podlagi globalnega satelitskega 
navigacijskega sistema ter opredelita in 
povežeta povpraševanje po teh storitvah v 
Evropi;

Or. cs

Predlog spremembe 52
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je trdno prepričan, da je dodatna 
sredstva za globalni satelitski navigacijski 
sistem mogoče zagotoviti le, če se pri 
nosilcih odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot je 
tekmovanje za zamisli Galileo Masters;

13. je trdno prepričan, da je dodatna 
sredstva za globalni satelitski navigacijski 
sistem mogoče zagotoviti le, če se pri 
nosilcih odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot je 
tekmovanje za zamisli Galileo Masters;
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meni, da ker so za take pobude potrebna 
sredstva Skupnosti, bi jih morale 
zaporedoma izvajati vse države Unije ali 
pa bi se morale izvajati vsaj v čim več 
državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je trdno prepričan, da je dodatna 
sredstva za globalni satelitski navigacijski 
sistem mogoče zagotoviti le, če se pri 
nosilcih odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o njegovih koristih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot je 
tekmovanje za zamisli Galileo Masters;

13. je trdno prepričan, da je dodatna 
sredstva za globalni satelitski navigacijski 
sistem mogoče zagotoviti le, če se pri 
nosilcih odločanja in širši javnosti poveča 
ozaveščenost o stroških in koristih 
njegovih različnih možnostih za 
gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja 
ustanovitev konkretnih pobud, kot je 
tekmovanje za zamisli Galileo Masters;

Or. en

Predlog spremembe 54
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije, 
tako da se zagotovi pokritost Evrope in
tudi Afrike;

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije, 
tako da se zagotovi pokritost celotne 
Evrope, Arktike, Sredozemlja in Afrike;
meni, da je treba razvoj in razširjanje 
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programa EGNOS izvajati postopoma, 
tako da se postopoma omogočijo nove 
funkcije, kot se zdijo potrebne za 
zadovoljitev pričakovanj uporabnikov in 
razvoj standardov;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije, 
tako da se zagotovi pokritost Evrope in 
tudi Afrike;

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije;
opozarja na pomen sistema EGNOS, ki 
pokriva celotno Evropsko unijo, za 
utrjevanje skupnega trga in poudarja, da 
je treba sistem razširiti v južno, vzhodno 
in jugovzhodno Evropo;

Or. ro

Predlog spremembe 56
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije, 
tako da se zagotovi pokritost Evrope in
tudi Afrike;

14. opozarja, da je EGNOS resničen in 
operativen program; je prepričan, da je 
treba v celoti izrabiti ta program in 
konkretno izkoristiti njegove aplikacije, 
tako da se zagotovi pokritost ne le Evrope, 
temveč tudi Arktike in Afrike;

Or. it
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Predlog spremembe 57
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja temeljno vlogo programa 
GMES pri opazovanju Zemlje; meni, da bi 
moral program GMES zagotoviti 
nepretrgan dostop do storitev obveščanja o 
okolju in varnosti, ki temeljijo na stalnih 
infrastrukturah za opazovanje vesolja in „in 
situ“;

15. meni, da je GMES prav tako vodilni 
program Evropske unije, ki ima temeljno 
vlogo pri opazovanju Zemlje; meni, da bi 
moral program GMES zagotoviti 
nepretrgan dostop do storitev obveščanja o 
okolju in varnosti, ki temeljijo na stalnih 
infrastrukturah za opazovanje vesolja in „in 
situ“;

Or. en

Predlog spremembe 58
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15a. opozarja, da je GMES vstopil v 
operativno fazo, v kateri so finančna 
tveganja zelo omejena v primerjavi s 
tveganji, ki lahko nastanejo v razvojni 
fazi, in trdi, da bodo stroški ostali pod 
nadzorom, kot so pokazale izkušnje z 
drugimi evropskimi programi, kot so 
programi meteoroloških satelitov;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020; 
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo 
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in predstavi predlog za 
učinkovito upravljanje različnih stopenj 
razvoja in vodenja programa, vključno z 
jasno vlogo Evropske agencije za okolje 
pri razvoju in usklajevanju storitev, 
usmerjenih k uporabnikom; obžaluje in 
izraža presenečenje, da Komisija ni 
predlagala vključitve financiranja 
programa GMES v večletni finančni okvir 
za obdobje 2014–2020; meni, da bi zaradi 
neobstoja finančnega načrta za ekonomsko 
podporo do sedaj izvedene naložbe lahko 
postale nekoristne;

Or. en

Predlog spremembe 60
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020; 
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in zagotovi učinkovito 
upravljanje, pri tem pa naj uporabi znanje 
strokovnjakov iz zasebnih in javnih 
ustanov v Evropski uniji; predvsem poziva 
Komisijo, naj vključi financiranje
programa GMES v večletni finančni okvir 
za obdobje 2014–2020, ker drugače ne bo 
mogoče zagotoviti neprekinjenega 
izvajanja programa GMES in bodo do 
sedaj izvedene naložbe postale nekoristne;

Or. de
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Predlog spremembe 61
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020;
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju, tako da čim 
bolje uporabi subjekte, ki delajo v tem 
sektorju, ne glede na to, ali so javni ali 
zasebni; odločno poziva Komisijo, naj 
vključi celotno financiranje programa 
GMES v večletni finančni okvir za obdobje 
2014–2020; opozarja na tveganje, da bi 
bile v nasprotnem primeru do sedaj 
izvedene naložbe popolna izguba;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020; 
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo 
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020, in 
poziva Komisijo, naj vključi program 
GMES v ta okvir; poudarja, da bodo 
zaradi neobstoja finančnega načrta za 
dolgoročno ekonomsko podporo do sedaj 
izvedene naložbe postale nekoristne;

Or. ro
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Predlog spremembe 63
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da 
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020;
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo 
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju ter ohrani 
financiranje programa GMES v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 ;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; obžaluje, da
Komisija ni predlagala vključitve 
financiranja programa GMES v večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020; 
vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo 
do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne;

16. poziva Komisijo, naj dopolni 
zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju; je zelo 
zaskrbljen, ker Komisija ni predlagala 
vključitve financiranja programa GMES v 
večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020; vseeno se boji, da bodo zaradi 
neobstoja finančnega načrta za ekonomsko 
podporo do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne; pričakuje od Komisije, da bo 
predvidela sredstva v okviru večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020;

Or. de
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Predlog spremembe 65
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 
z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema;
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bo cilj programa v 
celoti operativen od leta 2014;

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in načrt 
upravljanja ter opredeli operativno 
organizacijo, zadolženo za upravljanje in 
zagotavljanje podatkov, da bi omogočili 
resničen uspeh tega programa; meni, da je 
pomembno opredeliti sporazume, ki jih je 
treba skleniti z nacionalnimi agencijami, da 
bi povečali medobratovalnost, stalnost in 
upravljanje sistema; meni, da je treba 
zagotoviti razlikovanje med znanstveno 
uporabo in komercialno uporabo na eno 
strani ter med razvojnimi dejavnostmi 
Evropske vesoljske agencije in 
dejavnostmi uporabe, obratovanja in 
razvoja sistemov, ki zahtevajo evropske 
strukture in posebne sposobnosti, na drugi 
strani; želi, da bi program dosegel svoj
cilj, da bo v celoti operativen od leta 2014;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt, ki bo temeljil na 
preučitvi vseh možnosti, in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je to treba povezati s 
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z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bo cilj programa v 
celoti operativen od leta 2014;

skupno evropsko politiko za podatke, ki bi 
dejansko zagotovila prost dostop do 
obstoječih podatkov in njihovo 
razpoložljivost; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 
z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bi program dosegel 
svoj cilj, da bo v celoti operativen od leta 
2014;

Or. en

Predlog spremembe 67
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 
z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bo cilj programa v 
celoti operativen od leta 2014;

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo za upravljanje 
programa, poskrbi za podatke in zagotovi 
uspeh programa in dosego njegovega cilja, 
ki je popolna operativnost od leta 2014; 
meni, da je pomembno opredeliti 
sporazume, ki jih je treba skleniti z 
nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti;

Or. de

Predlog spremembe 68
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba 
skleniti z nacionalnimi agencijami, da bi 
povečali medobratovalnost in upravljanje 
sistema; meni, da je treba zagotoviti 
razlikovanje med znanstveno uporabo in
komercialno uporabo, ki zahteva posebne 
strukture in sposobnosti; želi, da bo cilj
programa v celoti operativen od leta 2014;

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
operativno organizacijsko shemo, ki bo 
zagotavljala ustrezno upravljanje 
programa in zagotavljanje podatkov iz 
storitev, da bi ohranili resničen uspeh tega 
programa in dosegli njegov cilj, da bo v 
celoti operativen od leta 2014; meni, da bi 
takšno upravljanje moralo biti osnovano 
na obstoječih inženirskih zmogljivostih in 
zmogljivostih upravljanja programov;

Or. en

Predlog spremembe 69
Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt in opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 
z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bo cilj programa v 
celoti operativen od leta 2014;

17. poziva Komisijo, naj predlaga 
dolgoročni finančni načrt, ki bo določal 
uporabo inovativnih finančnih 
instrumentov, projektnih obveznic in 
javno-zasebnega partnerstva, ter opredeli 
operativno organizacijo, zadolženo za 
upravljanje in zagotavljanje podatkov, da 
bi omogočili resničen uspeh tega 
programa; meni, da je pomembno 
opredeliti sporazume, ki jih je treba skleniti 
z nacionalnimi agencijami, da bi povečali 
medobratovalnost in upravljanje sistema; 
meni, da je treba zagotoviti razlikovanje 
med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in 
sposobnosti; želi, da bi program dosegel 
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svoj cilj, da bo v celoti operativen od leta 
2014;

Or. it

Predlog spremembe 70
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. podpira razpravo Komisije o okrepitvi 
sestavnega dela „Varnost“ programa 
GMES za nadzor mej, podporo zunanjemu 
delovanju Unije, pomorski nadzor, 
zapletene nujne razmere, humanitarno 
pomoč, civilno zaščito itd., ob upoštevanju 
občutljivosti obravnavanih podatkov;

18. podpira razpravo Komisije o okrepitvi 
sestavnega dela „Varnost“ programa 
GMES za nadzor mej, podporo zunanjemu 
delovanju Unije, pomorski nadzor, 
zapletene nujne razmere, humanitarno 
pomoč, civilno zaščito itd., ob upoštevanju 
potrebe po varstvu občutljivih osebnih 
podatkov;

Or. ro

Predlog spremembe 71
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. podpira razpravo Komisije o okrepitvi 
sestavnega dela „Varnost“ programa 
GMES za nadzor mej, podporo zunanjemu 
delovanju Unije, pomorski nadzor, 
zapletene nujne razmere, humanitarno 
pomoč, civilno zaščito itd., ob upoštevanju 
občutljivosti obravnavanih podatkov;

18. podpira razpravo Komisije o okrepitvi 
sestavnega dela „Varnost“ programa 
GMES za nadzor mej, podporo zunanjemu 
delovanju Unije, pomorski nadzor, 
zapletene nujne razmere, humanitarno 
pomoč, civilno zaščito itd., ob upoštevanju 
občutljivosti obravnavanih podatkov in 
potrebe po zaščiti zasebnosti in drugih 
državljanskih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18a. opozarja na vse večjo odvisnost 
evropskega gospodarstva in družbe od 
infrastruktur v vesolju, ki imajo kot 
kritična infrastruktura za neodvisno 
odločanje Evropske unije pomembno 
vlogo; 

Or. de

Predlog spremembe 73
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih 
infrastruktur pred vesoljskimi odpadki, 
sončnim sevanjem in asteroidi; meni, da 
bi moralo oblikovanje novega programa 
temeljiti na zmogljivostih in obstoječih 
infrastrukturah, za katere so bile potrebne 
naložbe vseh držav članic, in da bi morali 
na ta način razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 74
Henri Weber
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur 
pred vesoljskimi odpadki, sončnim 
sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo 
oblikovanje novega programa temeljiti na 
zmogljivostih in obstoječih infrastrukturah, 
za katere so bile potrebne naložbe vseh 
držav članic, in da bi morali na ta način 
razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

19. priznava vedno večjo odvisnost 
evropskega gospodarstva in politik, zlasti 
zunanje in varnostne politike, od vesoljske 
politike in poudarja, da so z vesoljem 
povezane infrastrukture bistvene za 
krepitev neodvisnosti evropskega 
odločanja; meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur 
pred vesoljskimi odpadki, sončnim 
sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo 
oblikovanje novega programa temeljiti na 
obstoječih zmogljivostih in infrastrukturah, 
za katere so bile potrebne naložbe vseh 
držav članic, in da bi morali na ta način 
razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur 
pred vesoljskimi odpadki, sončnim 
sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo 
oblikovanje novega programa temeljiti na 
zmogljivostih in obstoječih infrastrukturah, 
za katere so bile potrebne naložbe vseh 
držav članic, in da bi morali na ta način 
razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

19. meni, da bi oblikovanje nadzornega 
sistema spremljanja razmer v vesolju 
(Space Situational Awareness) prispevalo k 
zaščiti ključnih evropskih vesoljskih 
infrastruktur pred nevarnostjo trkov med 
vesoljskimi vozili ali z vesoljskimi odpadki 
oziroma objekti blizu Zemlje in pred 
tveganji, povezanimi z vremenom v 
vesolju; meni, da bi moralo oblikovanje 
novega programa temeljiti na obstoječih
zmogljivostih in infrastrukturah, za katere 
so bile potrebne naložbe vseh držav članic, 
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in da bi morali na ta način razvijati sedanje 
pomanjkljive zmogljivosti;

Or. lt

Predlog spremembe 76
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur 
pred vesoljskimi odpadki, sončnim 
sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo 
oblikovanje novega programa temeljiti na 
zmogljivostih in obstoječih infrastrukturah, 
za katere so bile potrebne naložbe vseh 
držav članic, in da bi morali na ta način 
razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

19. meni, da bi lahko oblikovanje 
nadzornega sistema spremljanja razmer v 
vesolju (Space Situational Awareness)
prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur 
pred vesoljskimi odpadki, sončnim 
sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo 
oblikovanje vseh novih evropskih 
programov temeljiti na obstoječih
zmogljivostih, znanjih in veščinah ter
infrastrukturah, za katere so bile potrebne 
naložbe vseh držav članic, in da bi morali
na ta način razvijati sedanje pomanjkljive 
zmogljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19a. meni, da bi morala vesoljska politika 
vključevati tudi politiko o varnosti ključne 
evropske vesoljske infrastrukture in o 
varni predelavi opuščene opreme;

Or. ro



PE473.828v01-00 40/56 AM\879645SL.doc

SL

Predlog spremembe 78
Vladimír Remek, Jan Březina, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 19 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(a) meni, da bo čim večja uporaba 
satelitskih komunikacijskih storitev 
neposredno podpirala konkurenčnost 
evropske predelovalne industrije, 
spodbujala industrijsko osnovo v Evropi 
in se odzivala na naslednje ključne cilje 
politike:
– doseganje popolnega pokritja Evropske 
unije s širokopasovnim internetom, tudi 
za storitve naslednje generacije, saj so 
satelitska omrežja bistvena sestavina vrste 
tehnologij, potrebnih za dosego ciljev 
evropske digitalne agende;
– uresničevanje trajnostnega, varnega in 
pametnega prevoza po zemlji, morju in 
zraku;
– maksimaliziranje prispevka Evropske 
unije v programih sodelovanja z državami 
v razvoju in krepitev njenega prispevka 
pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja;
– zagotavljanje primerne vloge Evropske 
unije pri odzivanju na prihodnje 
katastrofe znotraj in zunaj njenih meja;

Or. en

Predlog spremembe 79
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20



AM\879645SL.doc 41/56 PE473.828v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da Evropska unija potrebuje 
trdno tehnološko osnovo, če želi delovati 
neodvisno in imeti konkurenčno vesoljsko 
industrijo; poudarja, da je zakonodajni, 
upravni in finančni okvir bistven za 
naložbe industrije v raziskave in inovacije;

20. meni, da Evropska unija potrebuje 
trdno podlago v znanju in tehnološko 
osnovo, če želi čim bolje izkoristiti 
aplikacije s področja vesolja v dobro 
svojih državljanov; poudarja, da je 
zakonodajni, upravni in finančni okvir 
bistven za naložbe industrije v raziskave in 
inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 80
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da Evropska unija potrebuje 
trdno tehnološko osnovo, če želi delovati 
neodvisno in imeti konkurenčno vesoljsko 
industrijo; poudarja, da je zakonodajni, 
upravni in finančni okvir bistven za 
naložbe industrije v raziskave in inovacije;

20. meni, da Evropska unija potrebuje 
trdno tehnološko osnovo, če želi delovati 
neodvisno in imeti konkurenčno vesoljsko 
industrijo, ki se bo zmogla meriti v 
poštenih pogojih s svojimi neevropskimi 
tekmicami; poudarja, da je zakonodajni, 
upravni in finančni okvir bistven za 
naložbe industrije v raziskave in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 81
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20a. meni, da si mora Evropska unija z 
naložbami zagotoviti dostop do vesolja in 
orbitalne infrastrukture;
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Or. ro

Predlog spremembe 82
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja pomen prihodnje strategije na 
področju raziskav in inovacij; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in 
držav članic na tem področju;

21. poudarja pomen prihodnje strategije na 
področju raziskav in inovacij; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in 
držav članic na tem področju v zvezi s 
potrebnimi tehnologijami, znanjem in 
veščinami ter dvojnimi viri, potrebnimi za 
doseganje konkurenčnosti, evropske 
neodvisnosti in dostopa do mednarodnih 
trgov ter za zmanjšanje tveganj evropskih 
programov;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja pomen prihodnje strategije na 
področju raziskav in inovacij; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in
držav članic na tem področju;

21. poudarja pomen prihodnje strategije na 
področju raziskav in inovacij; meni, da 
mora evropska politika raziskav in razvoja 
za vesolje zagotoviti razpoložljivost 
potrebnih tehnologij, in sicer primerno 
razvitih, s potrebno stopnjo neodvisnosti 
in po konkurenčnih pogojih; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA,
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držav članic in vesoljske industrije na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 84
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja pomen prihodnje strategije na 
področju raziskav in inovacij; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in 
držav članic na tem področju;

21. poudarja pomen strategije na področju 
raziskav in inovacij v okviru vesoljske 
politike zaradi zagotavljanja tehnološkega 
napredka, industrijskega razvoja in 
konkurenčnosti Evropske unije ter 
odpiranja delovnih mest v njej; poziva 
Komisijo, naj pripravi strateški časovni 
načrt, da bi zagotovila skladnost med 
prizadevanji Evropske unije na področju 
raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in 
držav članic na tem področju;

Or. ro

Predlog spremembe 85
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da je treba oblikovati mehanizme 
in programe za spodbujanje trga za 
aplikacije in storitve, ki izhajajo iz 
programov Galileo/EGNOS in GMES, ter 
za telekomunikacijski sektor in storitve, ki 
predvidevajo souporabo različnih 
vesoljskih storitev, ki tako učinkovito 
izpolnjujejo zahteve državljanov;

22. meni, da je treba oblikovati mehanizme 
in programe za , da bi omogočili 
uveljavitev na uporabnem trgu za 
aplikacije in storitve, ki izhajajo iz 
programov Galileo/EGNOS in GMES, ter 
za telekomunikacijski sektor in storitve, ki 
predvidevajo souporabo različnih 
vesoljskih storitev, ki tako učinkovito 
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izpolnjujejo zahteve državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 86
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo satelitskih komunikacijskih 
storitev, saj so telekomunikacijski sateliti 
oporni steber za uspešno delovanje 
vesoljske industrije, povezane storitve pa
imajo pomembno vlogo za doseganje 
evropskih ciljev, kot so zagotovitev 
dostopa do širokopasovnih storitev, 
uvedba pametnih prometnih sistemov ali 
sodelovanje z državami v razvoju;

Or. de

Predlog spremembe 87
Rachida Dati, Christine De Veyrac

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih nosilnih raket in 
preverja ustreznost operativne in 
industrijske organizacije za skupne 
zahteve, zato spodbuja Komisijo, naj 
pripravi konkretne predloge za strateški 
podsektor nosilnih raket, zlasti tako, da 
mu nameni posebno pozornost v okviru 
vesoljske industrijske politike;
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Or. fr

Predlog spremembe 88
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
neodvisnosti in konkurenčnosti ohraniti 
tudi neodvisnost Evrope pri dostopu do 
vesolja, tako da se spodbuja uporaba 
evropskih nosilnih raket in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

Or. fr

Predlog spremembe 89
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
neodvisnosti in konkurenčnosti ohraniti 
tudi neodvisnost pri dostopu do vesolja, 
tako da se spodbuja uporaba evropskih 
nosilnih raket in preverja ustreznost 
operativne in industrijske organizacije za 
skupne zahteve;

Or. fr

Predlog spremembe 90
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti, ob cenovno ugodnih 
pogojih, ohraniti tudi neodvisnost pri 
dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 91
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske 
organizacije za skupne zahteve;

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih nosilnih raket in 
prevoznikov in preverja ustreznost 
operativne in industrijske organizacije za 
skupne zahteve;

Or. de

Predlog spremembe 92
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja, tako da se spodbuja 
uporaba evropskih prevoznikov in

23. meni, da je treba za utrditev evropske 
konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost 
pri dostopu do vesolja in preveriti
ustreznost operativne in industrijske 
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preverja ustreznost operativne in 
industrijske organizacije za skupne 
zahteve;

organizacije za skupne zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 93
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva Komisijo, naj finančne in 
praktične zahteve ustrezno obravnava v 
prihodnjih okvirnih raziskovalnih 
programih;

24. poziva Komisijo, naj finančne in 
praktične zahteve ustrezno obravnava v 
prihodnjih okvirnih raziskovalnih 
programih; še posebej meni, da bi bilo 
bolje, če bi bili raziskave in razvoj 
aplikacij na področju vesolja kot ključne 
spodbujevalne tehnologije vključeni v 
raziskovalna področja različnih sektorjev, 
kot so podnebne spremembe, okolje, 
promet, kmetijstvo itd., in ne v ločeno 
vesoljsko tematsko področje;

Or. en

Predlog spremembe 94
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj skupaj z ESA 
preuči možnosti za raziskovanje vesolja, 
tako da navede morebitne stroške in 
koristi; v zvezi s tem meni, da je treba 
razviti skupno strategijo z Združenimi 
državami na podlagi sporazuma o 
sodelovanju, ki bo temeljil na resničnih 

25. poziva Komisijo, naj skupaj z ESA 
preuči možnosti za raziskovanje vesolja, 
tako da navede morebitne stroške in 
koristi; v zvezi s tem meni, da je treba 
razviti skupno strategijo z mednarodnimi 
partnerji na podlagi sporazuma o 
sodelovanju, ki bo temeljil na splošnem 
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možnostih; soglasju vseh deležnikov in predvideval 
razumne prispevke Evropske unije;

Or. cs

Predlog spremembe 95
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poziva Komisijo, naj skupaj z ESA 
preuči možnosti za raziskovanje vesolja, 
tako da navede morebitne stroške in 
koristi; v zvezi s tem meni, da je treba 
razviti skupno strategijo z Združenimi 
državami na podlagi sporazuma o 
sodelovanju, ki bo temeljil na resničnih 
možnostih;

25. poziva Komisijo, naj skupaj z ESA 
preuči možnosti za raziskovanje vesolja, 
tako da navede morebitne stroške in 
koristi; v zvezi s tem meni, da je treba 
razviti skupno strategijo z mednarodnimi 
partnerji na podlagi sporazuma o 
sodelovanju, ki bo temeljil na resničnih 
možnostih;

Or. de

Predlog spremembe 96
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor; 
poudarja, da so lahko prizadevanja v
sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob 
sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb med obsežne programe;

26. ponovno poudarja, da je mednarodno 
sodelovanje v miroljubne namene 
osnovna vrednota in bistvo politik 
Evropske unije; meni, da bi moralo 
mednarodno sodelovanje, osnovano na 
zmogljivostih in konkurenčnosti 
evropskega vesoljskega sektorja, 
zagotavljati evropskim uporabnikom 
najboljši dostop do podatkov in podpirati 
znanstveno, tehnično in industrijsko 
odličnost v evropskem vesoljskem 
sektorju; opozarja, da omogoča 
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mednarodno sodelovanje delitev naložb v 
obsežne programe, na primer v 
mednarodno vesoljsko postajo; 

Or. cs

Predlog spremembe 97
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor;
poudarja, da so lahko prizadevanja v 
sektorju vesoljske politike učinkovitejša 
ob sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb med obsežne programe;

26. meni, da je mednarodno sodelovanje v 
miroljubne namene, na primer v projektu 
mednarodne vesoljske postaje, popolnoma 
v skladu z vrednotami Evropske unije in
tako podpira njeno politiko;

Or. de

Predlog spremembe 98
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor; 
poudarja, da so lahko prizadevanja v 
sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob 
sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb med obsežne programe;

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati izmenjavo znanja 
in interoperabilen razvoj aplikacij, 
uporabnih za spoprijemanje z velikimi 
družbenimi izzivi, s katerimi se trenutno 
soočata Evropa in svet; poudarja, da so 
lahko prizadevanja v sektorju vesoljske 
politike učinkovitejša ob sodelovanju z 
industrijo in z delitvijo naložb v obsežne 
programe;
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Or. en

Predlog spremembe 99
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor; 
poudarja, da so lahko prizadevanja v 
sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob 
sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb med obsežne programe;

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor;
poudarja, da bi morala imeti Evropska 
unija vodilno vlogo na področju vesolja in 
ohraniti pomembno strateško vlogo na 
svetovni ravni, predvsem v mednarodnih 
pogajanjih o sistemu spremljanja razmer 
v vesolju in raziskovanju vesolja;
poudarja, da so lahko prizadevanja v 
sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob 
sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb v obsežne programe;

Or. lt

Predlog spremembe 100
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor;
poudarja, da so lahko prizadevanja v 
sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob 
sodelovanju z industrijo in z delitvijo 
naložb med obsežne programe;

26. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo, infrastrukturo in vesoljske 
storitve, s čimer bi se krepil ta strateški 
industrijski sektor; poudarja, da so lahko 
prizadevanja v sektorju vesoljske politike 
učinkovitejša ob sodelovanju z industrijo in 
z delitvijo naložb v vse možne programe;
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Or. fr

Predlog spremembe 101
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26a. meni, da bi moralo mednarodno 
sodelovanje pospeševati evropsko 
tehnologijo in vesoljske storitve, s čimer bi 
se krepil ta strateški industrijski sektor; 
poudarja, da je učinkovitost v sektorju 
vesoljske politike mogoče izboljšati ob 
sodelovanju z industrijo in ob skupnih 
naložbah v obsežne programe;

Or. de

Predlog spremembe 102
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26a. poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti primerno vlogo Evropske unije 
pri odzivanju na prihodnje katastrofe 
znotraj in zunaj njenih meja;

Or. en

Predlog spremembe 103
Vladimír Remek

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poziva Komisijo, naj skupaj z državami 
članicami in ESA pripravi mednarodno 
strategijo sodelovanja, da bi okrepili dialog 
na področju vesoljske politike s strateškimi 
partnerji (Združenimi državami in Rusko 
federacijo) in preučili možnost 
vzpostavitve podobnega dialoga z drugimi 
silami v vzponu, kot je Kitajska;

27. poziva Komisijo, naj skupaj z državami 
članicami, ESA in pristojnimi agencijami 
pripravi mednarodno strategijo 
sodelovanja, da bi okrepili dialog na 
področju vesoljske politike s strateškimi 
partnerji (Združenimi državami in Rusko 
federacijo) in preučili možnost 
vzpostavitve podobnega dialoga z drugimi 
silami v vzponu, kot je Kitajska ali Indija, 
na podlagi obstoječega plodnega 
sodelovanja na področju vesoljske 
znanosti in operativne meteorologije;

Or. cs

Predlog spremembe 104
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27a. poudarja, da mora mednarodno 
sodelovanje, četudi je zaželeno, zlasti na 
področju raziskav, temeljiti na 
vzajemnosti in vzajemnih koristih; 
obžaluje, da institucionalni trgi naših 
glavnih konkurentov na področju vesolja 
niso dostopni za tuje industrije, vključno z 
evropskimi;

Or. fr

Predlog spremembe 105
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

27a. oblikovalce politik Evropske unije 
opozarja, da največji del institucionalnih 
trgov na svetu žal ni odprt za mednarodno 
konkurenco in da morajo načrtovana 
mednarodna sodelovanja temeljiti na 
pogojih, ki omogočajo pravično trgovino;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27a. poudarja pomen krepitve 
industrijskega sodelovanja s tretjimi 
državami na področju vesoljske politike, 
predvsem z ZDA, Japonsko, Rusijo, 
Kitajsko, Indijo, Brazilijo, Argentino in 
Čilom ter z državami iz Afrike in 
Bližnjega vzhoda;

Or. ro

Predlog spremembe 107
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. opozarja, da Evropska unija v skladu s 
členom 189 PDEU vzpostavi ustrezne
odnose z ESA, da se opredelijo vzajemne 
odgovornosti brez prekrivanja nalog in 
naložb;

28. opozarja, da mora Evropska unija v 
skladu s členom 189 PDEU izboljšati 
obstoječe odnose z ESA; poleg tega meni, 
da je treba jasno opredeliti področja 
pristojnosti ter se izogibati podvajanju 
struktur in naložb;
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Or. de

Predlog spremembe 108
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28a. zagovarja razvoj dejavnosti Evropske 
unije v zvezi z raziskovanjem vesolja in 
usklajevanje teh dejavnosti na evropski 
ravni v sodelovanju z državami članicami 
in Evropsko vesoljsko agencijo; poudarja, 
da bi ustanovitev oddelka astronavtov 
Evropske unije na osnovi zdajšnjega 
oddelka Evropske vesoljske agencije 
ponudila več možnosti za postopen prenos 
misij pod neposredni nadzor Evropske 
unije in privedla do oblikovanja 
evropskega sistema za prevoz s posadko; 
meni, da bi morala Evropska unija 
aktivneje prilagajati izstrelitveno 
infrastrukturo vzporedno z razvojem 
izstrelitvenega sistema Ariane 5 ter 
prilagajati in vzdrževati evropsko 
vesoljsko izstrelišče v Francoski Gvajani 
(Centre Spatial Guyanais);

Or. lt

Predlog spremembe 109
Axel Voss

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. meni, da vse večja vključenost Unije v 
vesolje zahteva novo opredelitev njenih 
odnosov z ESA ob upoštevanju dejstva, da 
so tehnične in programske zmogljivosti, ki 
jih je razvila ESA, bistvene za ohranitev 

črtano
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tehnoloških zmogljivosti in 
konkurenčnosti evropske industrije;

Or. de

Predlog spremembe 110
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. meni, da vse večja vključenost Unije v 
vesolje zahteva novo opredelitev njenih 
odnosov z ESA ob upoštevanju dejstva, da 
so tehnične in programske zmogljivosti, ki 
jih je razvila ESA, bistvene za ohranitev 
tehnoloških zmogljivosti in konkurenčnosti 
evropske industrije;

29. meni, da vse večja vključenost Unije v 
vesolje zahteva novo opredelitev njenih 
odnosov z ESA in nacionalnimi 
agencijami ob upoštevanju dejstva, da so 
tehnične in programske zmogljivosti, ki so 
jih razvile ESA in nacionalne agencije, 
bistvene za ohranitev tehnoloških 
zmogljivosti in konkurenčnosti evropske 
industrije, ter da bi se Evropska unija 
lahko osredotočila na operativne 
dejavnosti, razvoj in neprekinjenost 
vesoljskih sistemov, ki jih potrebuje, ter 
na mednarodno širitev trgov in na 
povpraševanja uporabnikov, tako da bi 
okrepila zmogljivost in konkurenčnost 
evropske industrije;

Or. fr

Predlog spremembe 111
Ioan Enciu

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. meni, da vse večja vključenost Unije v 
vesolje zahteva novo opredelitev njenih 
odnosov z ESA ob upoštevanju dejstva, da 
so tehnične in programske zmogljivosti, ki 

29. meni, da vse večja vključenost Unije v 
vesolje zahteva novo opredelitev njenih 
odnosov z ESA ob upoštevanju dejstva, da 
so tehnične in programske zmogljivosti, ki 
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jih je razvila ESA, bistvene za ohranitev 
tehnoloških zmogljivosti in konkurenčnosti 
evropske industrije;

jih je razvila ESA, bistvene za ohranitev 
visoke ravni tehnoloških zmogljivosti in 
konkurenčnosti evropske industrije;

Or. ro

Predlog spremembe 112
Norbert Glante

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29a. poziva Komisijo, naj uresniči svoje 
politično vodstvo in nadzorno vlogo v 
organizacijah, ki delujejo v njenem 
imenu; 

Or. de


