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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της 

απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ 

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)0447), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 189 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0258/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου(A8-0405/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 
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2016, με τίτλο «Συνδεσιμότητα για 

ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – 

Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των 

Gigabit» (COM(2016)0587) και το 

έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που τη συνοδεύει 

(SWD(2016)0300), 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 

2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: 

σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το 

έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που τη συνοδεύει 

(SWD(2016)0306), 

 

Τροπολογία  3 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διαστημική τεχνολογία και τα 

διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν 

γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην 

καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και 

συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση 

πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η 

διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι 

ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον 

κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων 

παραγόντων και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα 

παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. 

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η 

Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική 

ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με 

μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του 

διαστήματος, να ενθαρρύνει την 

(1) Η διαστημική τεχνολογία και τα 

διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν 

γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην 

καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και 

συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση 

πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η 

διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι 

ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον 

κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων 

παραγόντων και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα 

παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. 

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η 

Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική 

ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με 

μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του 

διαστήματος, να ενθαρρύνει την 
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επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να 

στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την 

ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών 

του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, 

και ιδίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων 

και των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να 

στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την 

ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών 

του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, 

και ιδίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων 

και των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

για την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για 

τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του διαστήματος. 

 

Τροπολογία  4 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα 

συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα 

κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα 

είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι 

δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα 

για την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν. 

(2) Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα 

συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα 

κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα 

είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι 

δυνατότητες που προσφέρουν το διάστημα 

και η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα 

για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της 

Ένωσης και των κρατών μελών της θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  5 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 
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Galileo και το Copernicus—, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 

των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

Galileo και το Copernicus—, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Η συνέχεια των εν 

λόγω πρωτοβουλιών, καθώς και η 

υιοθέτησή τους και η χρήση τους, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί και πρέπει επίσης 

να βελτιωθεί, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες. Το πρόγραμμα πρέπει να 

προωθεί τη χρήση διαστημικών 

υπηρεσιών, ώστε όλα τα κράτη μέλη και 

οι πολίτες τους να μπορούν επίσης να 

αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  6 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 

αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως 

όσον αφορά τις υποδομές και τις 

τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια 

ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης 

και των κρατών μελών της. Για τον λόγο 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες 

εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 

για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις 

ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν 

αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών μελών, σύμφωνα με τις 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 

αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, 

συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 

τεχνολογιών εκτόξευσης και καινοτόμων 

συστημάτων ή υπηρεσιών, ιδίως όσον 

αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες 

ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια 

και την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές 

της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων 
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διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 

της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική 

σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει 

να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και 

ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν 

των μέτρων που λαμβάνονται από τα 

κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν 

λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει 

να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια 

διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία 

για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή 

η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα. 

οντοτήτων —κατόπιν αιτήματός τους—, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 

παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης 

καθοριστική σημασία για την Ένωση να 

εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, 

αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές 

εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που 

λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους 

για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. 

Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή 

να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική 

υποδομή που είναι αναγκαία για την 

πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα 

με τις ανάγκες του προγράμματος, θα 

πρέπει να είναι δυνατή η μερική 

χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  7 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Ένωση, για να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της διαστημικής 

βιομηχανίας της και για να αποκτήσει 

ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των δικών 

της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη 

δημιουργία, τη μεγέθυνση και την 

ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής 

βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός 

μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και 

την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί 

σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο, με τη δημιουργία διαστημικών 

κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι 

(5) Η Ένωση, για να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της διαστημικής 

βιομηχανίας της και για να αποκτήσει 

ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των δικών 

της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη 

δημιουργία, τη μεγέθυνση και την 

ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής 

βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός 

μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και 

την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί 

σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο, με πρωτοβουλίες όπως η 

δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να 
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τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών 

τεχνολογιών και των χρηστών. Η Ένωση 

θα πρέπει να προωθήσει την επέκταση των 

διαστημικών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις 

βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων 

παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, 

εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής 

πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές 

επιχειρήσεις— και δημιουργώντας 

συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση 

πρώτης σύμβασης). 

διασταυρώνονται οι τομείς του 

διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών 

και των χρηστών. Οι διαστημικοί κόμβοι 

θα πρέπει να συνεργάζονται με τους 

κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

των δεξιοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να 

προωθήσει δημιουργία και την επέκταση 

των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις 

βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων 

παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, 

εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής 

πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές 

επιχειρήσεις— και δημιουργώντας 

συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση 

πρώτης σύμβασης). 

 

Τροπολογία  8 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το διαστημικό πρόγραμμα της 

Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της 

εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον 

αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση 

των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα 

διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να 

διαχειρίζεται και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για 

λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως 

προκειμένου να προασπίζεται τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ 

άλλων στον τομέα των συχνοτήτων, να 

προωθεί την ενωσιακή τεχνολογία και 

βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

(6) Το διαστημικό πρόγραμμα της 

Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της 

εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον 

αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση 

των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα 

διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να 

διαχειρίζεται και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για 

λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως 

προκειμένου να προασπίζεται τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ 

άλλων στον τομέα των συχνοτήτων. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την 

οικονομική διπλωματία για να προωθήσει 
την ενωσιακή τεχνολογία και βιομηχανία, 

και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στον 

τομέα της κατάρτισης, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
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μερών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση 

να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα 

όργανα του διεθνούς προγράμματος 

Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά 

όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό 

Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον 

Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. 

αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των μερών και θεμιτός 

ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να 

εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα 

όργανα του διεθνούς προγράμματος 

Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά 

όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό 

Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον 

Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. 

 

Τροπολογία  9 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα και να διερευνήσει τη 

δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές 

συμβάσεις του ΟΗΕ. 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα, ιδίως όσον αφορά την 

εξεύρεση λύσεων κατά του 

πολλαπλασιασμού των διαστημικών 

αποβλήτων και να διερευνήσει τη 

δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές 

συμβάσεις του ΟΗΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για 

τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες 

των κρατών στην εξερεύνηση και τη 

χρήση του διαστήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και 

άλλων ουράνιων σωμάτων (Συνθήκη για 

το διάστημα) . 

 

Τροπολογία  10 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 
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InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και τα ταμεία που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση 

από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι 

πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία 

κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση από 

ενωσιακά προγράμματα όταν το 

επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες 

—είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο 

τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— 

καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση 

των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά 

περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και 

οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες 

με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 

τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις 

καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή 

χρηματοδότηση. 

InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και τα ταμεία που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση 

από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι 

πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία 

κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση από 

ενωσιακά προγράμματα όταν το 

επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες 

—είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο 

τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— 

καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση 

των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά 

περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και 

οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες 

με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 

τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις 

καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή 

χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των 

λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του 

πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» και των 

άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, και 

των συνιστωσών του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  11 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Περίπου 200 000 επαγγελματίες 

απασχολούνται στον τομέα του 

διαστήματος της Ένωσης. Είναι, 

επομένως, ουσιώδους σημασίας να 

συνεχιστεί η ανάπτυξη σύγχρονων 

υποδομών σε αυτόν τον τομέα και έτσι να 

τονωθούν οι οικονομικές δραστηριότητες 

προγενέστερου και μεταγενέστερου 

σταδίου. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 



 

RR\1170389EL.docx 13/238 PE625.427v03-00 

 EL 

διαστημικής βιομηχανίας στο μέλλον, το 

πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την 

ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε 

τομείς που σχετίζονται με το διάστημα 

και να στηρίξει δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 

ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια και τις 

γυναίκες, προκειμένου να αξιοποιηθεί 

πλήρως το δυναμικό των πολιτών της 

Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις συνέργειες μεταξύ του 

διαστήματος και του τομέα των 

μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαστημικές τεχνολογίες διαδραματίζουν 

στρατηγικό ρόλο στην ευφυέστερη, 

αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, βιώσιμη 

και ολοκληρωμένη και παράλληλα, ένας 

αναπτυσσόμενος, καινοτόμος τομέας 

μεταφορών θα αυξήσει τη ζήτηση για 

καινοτόμες και επικαιροποιημένες 

διαστημικές τεχνολογίες 

Τροπολογία  13 

 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 

το πρόγραμμα θα πρέπει να εισπράττονται 

από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται 

εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη 

πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

στήριξη των στόχων του προγράμματος. 

Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα 

συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού 

τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

(14) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 

τις συνιστώσες του προγράμματος θα 

πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, 

ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι 

επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη 

πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 

Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα 

συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού 
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προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των 

εσόδων. 

τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των 

εσόδων. 

 

Τροπολογία  14 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το πρόγραμμα βασίζεται σε 

σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες 

τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου 

είδους τεχνολογίες δημιουργεί 

αβεβαιότητα και κινδύνους για τις 

δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον 

βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για 

εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ 

τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις 

δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των 

κανόνων που ορίζονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα 

πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί 

σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό 

όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να 

εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της 

εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος 

βαθμός υπεργολαβίας. Τέλος, λόγω των 

τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του 

προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων 

δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με 

ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι 

δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν 

καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές 

και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες 

διασφάλισης των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. 

(16) Το πρόγραμμα βασίζεται σε 

σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες 

τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου 

είδους τεχνολογίες δημιουργεί 

αβεβαιότητα και κινδύνους για τις 

δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον 

βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν 

μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για 

εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ 

τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις 

δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των 

κανόνων που ορίζονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα 

πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί 

σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό 

όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να 

εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της 

εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος 

βαθμός υπεργολαβίας, ιδίως προς μικρές 

και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και 

νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, λόγω των 

τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του 

προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων 

δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με 

ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι 

δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν 

καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές 

και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες 

διασφάλισης των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης. 
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Τροπολογία  15 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η χρηστή δημόσια διαχείριση του 

προγράμματος απαιτεί την αυστηρή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων μεταξύ των διάφορων 

εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 

περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους 

και οι καθυστερήσεις. 

(25) Η χρηστή δημόσια διαχείριση του 

προγράμματος απαιτεί την αυστηρή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων μεταξύ των διάφορων 

εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 

περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους 

και οι καθυστερήσεις, και θα πρέπει να 

αποσκοπεί στην ιεράρχηση της χρήσης 

των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υποδομών 

και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 

επαγγελματικού και βιομηχανικού τομέα. 

 

Τροπολογία  16 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Τα διαστημικά προγράμματα είναι 

προσανατολισμένα στις ανάγκες του 

χρήστη και, ως εκ τούτου, απαιτούν τη 

συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή 

των εκπροσώπων των χρηστών για την 

εφαρμογή και την ανάπτυξή τους. 

 

Τροπολογία  17 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται 

εδώ και καιρό στον τομέα του 

διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, 

υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και 

φορείς που συνδέονται με το διάστημα. 

Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα 

(26) Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται 

εδώ και καιρό στον τομέα του 

διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, 

υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και 

φορείς που συνδέονται με το διάστημα. 

Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα 
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μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον 

αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει 

να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους 

με την Ένωση για την προώθηση των 

υπηρεσιών και των εφαρμογών του 

προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που 

διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους 

αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά 

καθήκοντα κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος και να επωφελείται από τη 

συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των επίγειων σταθμών που 

είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. 

Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και 

με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις 

αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου 

να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες 

συχνότητες για το πρόγραμμα είναι 

διαθέσιμες και προστατεύονται, ώστε να 

καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και 

λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα15. 

μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον 

αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει 

να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους 

με την Ένωση για την προώθηση των 

υπηρεσιών και των εφαρμογών του 

προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που 

διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους 

αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά 

καθήκοντα κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος και να επωφελείται από τη 

συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη 

μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των επίγειων σταθμών που 

είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. 

Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και 

με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις 

αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου 

να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες 

συχνότητες για το πρόγραμμα είναι 

διαθέσιμες και διαθέτουν την κατάλληλη 

προστασία, ώστε να καθίσταται εφικτή η 

πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία 

εφαρμογών που βασίζονται στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα15. 

__________________ __________________ 

15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 

σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 

προγράμματος πολιτικής για το 

ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7). 

 

Τροπολογία  18 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης 

του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, 

είναι αρμόδια να εφαρμόσει το 

πρόγραμμα, να αναλάβει τη συνολική 

ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των 

υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των 

πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων 

συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην 

καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις 

βασικές τεχνικές και επιχειρησιακές 

προδιαγραφές που απαιτούνται για την 

προσαρμογή στην εξέλιξη των 

συστημάτων και των υπηρεσιών. 

(27) Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης 

του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, 

είναι αρμόδια να επιβλέψει την εφαρμογή 

του προγράμματος , να αναλάβει τη 

συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη 

χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη 

χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των 

διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα 

καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι 

στην καταλληλότερη θέση για να 

καθορίσει τις βασικές απαιτούνται που 

απαιτούνται για την προσαρμογή στην 

εξέλιξη των συστημάτων και των 

υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  19 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η αποστολή του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 

πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος 

αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό 

του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι 

να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον 

αφορά την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 

την ασφάλεια και την προώθηση του 

προγράμματος θα πρέπει να ανατεθούν 

στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την 

ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του 

στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός 

θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις 

δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό 

τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα 

καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η 

Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων 

συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν 

διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα 

(28) Η αποστολή του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 

πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος 

αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό 

του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι 

να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον 

αφορά την ασφάλεια, την κυβερνοσφάλεια 

και την προώθηση των υπηρεσιών στον 

κατάντη τομέα. Ως εκ τούτου, τα 

καθήκοντα που συνδέονται με αυτούς τους 

τομείς θα πρέπει να ανατεθούν στον 

Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την 

ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του 

στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός 

θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις 

δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό 

τομέα. Με βάση τις θετικές επιδόσεις της 

όσον αφορά την προώθηση της 

αξιοποίησης του Galileo και του EGNOS 

από τους χρήστες και της διείσδυσής 
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που συνδέονται με το πρόγραμμα. τους στην αγορά και με στόχο να 

προωθούν τα προγράμματα ως δέσμη, θα 

πρέπει να ανατεθούν επίσης στον 

Οργανισμό οι υποκείμενες 

δραστηριότητες προώθησης και 

εμπορίας του Copernicus. Επιπλέον, θα 

πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που 

αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή 

περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς 

που καλύπτουν διάφορα άλλα 

συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 

με το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  20 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Διαστήματος είναι ένας διεθνής 

οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη 

στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε 

συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι 

σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του 

προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο 

να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς 

αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει 

όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις 

μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη 

συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με 

τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το 

άρθρο 5. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν 

είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν 

υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια 

σημασία, προκειμένου να προστατεύονται 

τα συμφέροντα της Ένωσης και των 

κρατών μελών της, η εν λόγω συμφωνία 

(29) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Διαστήματος είναι ένας διεθνής 

οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη 

στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε 

συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι 

σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του 

προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο 

να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς 

αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει 

όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις 

μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη 

συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με 

τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το 

άρθρο 5. Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι 

οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται 

στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία 

να προβλεφθούν στην εν λόγω συμφωνία 

επαρκείς απαιτήσεις σχετικά με τους 

κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
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να εξαρτάται από τη θέσπιση 

κατάλληλων κανόνων λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. 

Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι 

αναγκαίες για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

Οργανισμού Διαστήματος, προκειμένου 

να προστατεύονται τα συμφέροντα της 

Ένωσης και των κρατών μελών της. Η 

συμφωνία θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι 

αναγκαίες για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  21 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η 

εκπροσώπηση των χρηστών στη 

διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για 

να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι 

απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό 

επίπεδο και μεταξύ 

πολιτικοστρατιωτικών υπηρεσιών, οι 

σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν 

στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία 

στον τομέα της επιβολής του νόμου, η 

Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και η Μη 

Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και 

Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το 

Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών— θα πρέπει να έχουν 

συντονιστικά καθήκοντα για 

συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε 

συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός και 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 

τις πολιτικές και τις στρατιωτικές 

κοινότητες χρηστών και μπορεί να 

παρακολουθούν την επιχειρησιακή χρήση, 

τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες 

(31) Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η 

εκπροσώπηση των χρηστών στη 

διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για 

να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι 

απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό 

επίπεδο, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες 

που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —

όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής 

του νόμου, η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα 

Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, 

καθώς και το Κέντρο Συντονισμού 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— θα 

πρέπει να έχουν συντονιστικά καθήκοντα 

για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε 

συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός θα 

πρέπει να αντιπροσωπεύει την κοινότητα 

των χρηστών και να παρακολουθεί την 

επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και 

τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις. 
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ανάγκες και απαιτήσεις. 

 

Τροπολογία  22 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής 

κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει 

να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες 

ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των 

κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες 

δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και 

για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του προγράμματος. 

(36) Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής 

κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει 

να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες 

ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των 

κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες 

δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και 

για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση του προγράμματος, με την 

καθιέρωση διαφόρων επιπέδων 

πρόσβασης σε πληροφορίες και, έμμεσα, 

την ασφάλεια πρόσβασης στις 

πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  23 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36α) Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για 

τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, 

τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα, 

έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση 

της συνέχειας της λειτουργίας των 

συστημάτων και της ουσιαστικής 

ικανότητάς τους να εκτελούν τις εργασίες 

τους συνεχώς και να παρέχουν τις 

απαιτούμενες υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  24 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 

οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ 

αξίζει επίσης να επισημανθούν οι 

συνέργειες με τις δραστηριότητες που 

συνδέονται με την ασφάλεια και την 

άμυνα της Ένωσης και των κρατών μελών 

της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 

δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 

εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της 

Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 

κατασκευαστικών στοιχείων του 

εξοπλισμού της υποδομής— και να 

διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία. 

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 

οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Η 

δορυφορική πλοήγηση διαδραματίζει 

επίσης ρόλο για την ασφάλεια της Ένωσης 

και των κρατών μελών της. Κατά 

συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 

δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 

εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της 

Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 

κατασκευαστικών στοιχείων του 

εξοπλισμού της υποδομής— και να 

διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία. 

 

Τροπολογία  25 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Στόχος του EGNOS είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών 

σημάτων που εκπέμπονται από τα 

υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των 

σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα 

Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά 

προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών 

μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για 

τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι 

Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να 

καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος 

του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής 

εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της 

ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η 

γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου. Με την επιφύλαξη του 

(40) Στόχος του EGNOS είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών 

σημάτων που εκπέμπονται από τα 

υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των 

σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα 

Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά 

προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών 

μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για 

τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι 

Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να 

καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος 

του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής 

εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της 

ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η 

γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου. Με την επιφύλαξη του 
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κανονισμού [2018/XXXX] [κανονισμός 

EASA] και της αναγκαίας 

παρακολούθησης της ποιότητας της 

υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της 

αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

ενώ τα σήματα που εκπέμπονται από το 

Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο 

εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών, 

μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα 

ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, 

μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 

(ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας 

(ANS). 

κανονισμού 2018/1139 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 

της αναγκαίας παρακολούθησης της 

ποιότητας και των επιδόσεων ασφάλειας 

της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς 

της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το 

Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο 

εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών 

και μόνο τοπικά ή περιφερειακά 

συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS 

στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν 

υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες 

αεροναυτιλίας (ANS). 

 _________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη 

θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της 

πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 

Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) 

αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και 

των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και για την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 

της 22.8.2018, σ. 1). 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Το EGNOS μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας 

και να βοηθήσει τους ευρωπαίους 
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αγρότες στη διάθεση των αποβλήτων, τη 

μείωση της υπέρμετρης χρήσης 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς 

και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

των εσοδειών. Το EGNOS έχει ήδη μια 

σημαντική «κοινότητα χρηστών», 

ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών 

μηχανημάτων που είναι συμβατά με την 

τεχνολογία πλοήγησης είναι πιο 

περιορισμένος. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί. 

 

Τροπολογία  27 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Είναι επιβεβλημένο να 

διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα 

και η μελλοντική διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα 

συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο 

πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης 

αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η 

ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες 

γενιές αυτών των συστημάτων. 

(41) Είναι επιβεβλημένο να 

διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα, η 

ασφάλεια, η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η 

μελλοντική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

που παρέχονται από τα συστήματα Galileo 

και EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως 

αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης 

να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να 

προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των 

συστημάτων. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (44α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η 

εκμετάλλευση των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το Galileo και το EGNOS 

και να υποστηριχθούν οι κατάντη 

υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των 

μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

να αναπτύξουν, σε διεθνές επίπεδο, κοινά 

πρότυπα και πιστοποιήσεις.  
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Τροπολογία  29 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Με δεδομένη τη σημασία που έχει 

για το Galileo και το EGNOS η επίγεια 

υποδομή τους, και λόγω του αντικτύπου 

τής εν λόγω υποδομής στην ασφάλειά 

τους, ο εντοπισμός της θέσης της 

υποδομής θα πρέπει να πραγματοποιείται 

από την Επιτροπή. Η εγκατάσταση της 

επίγειας υποδομής των συστημάτων θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να 

πραγματοποιείται με ανοικτή και διαφανή 

διαδικασία. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  30 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Για να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo 

και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της 

ασφάλειας, θα πρέπει να προωθηθεί η 

χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του 

Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, 

όπου αυτό είναι δικαιολογημένο και 

επωφελές. 

(46) Για να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo 

και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της 

ασφάλειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η 

χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του 

Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, 

όπου αυτό είναι δυνατό. Τα μέτρα για την 

ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των 

υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη 

αποτελούν επίσης ένα σημαντικό βήμα 

στη διαδικασία αυτή. 

 

Τροπολογία  31 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, 

μεταξύ άλλων. 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργίας, της βιοποικιλότητας, της 

χρήσης της γης, της δασοκομίας, της 

αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, της 

κλιματικής αλλαγής, των τόπων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτικής 

προστασίας, της ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 

υποδομών, καθώς και της ψηφιακής 

οικονομίας, μεταξύ άλλων. 

 

Τροπολογία  32 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Το Copernicus θα πρέπει να 

αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη 

συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 

επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 

θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 

γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 

Γης (Copernicus), καθώς και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 

θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 

«Παγκόσμια παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 

(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 

την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 

(48) Οι υφιστάμενες δυνατότητες θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν και να 

συμπληρωθούν από νέα περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία δύνανται να 

αναπτυχθούν από κοινού από τους 

αρμόδιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, τα κράτη μέλη και, κατά 

περίπτωση, άλλους φορείς που κατέχουν 

σημαντικά διαστημικά και επιτόπια 

περιουσιακά στοιχεία. Το Copernicus θα 

πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει 

τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 

επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 

θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 

γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 
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του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 

έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 

καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 

γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 

ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 

τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 

στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 

ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 

ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 

παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 

οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 

συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 

βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 

διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 

είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 

βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 

κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 

συνόλων δεδομένων για το Copernicus. 

Γης (Copernicus), καθώς και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 

θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 

«Παγκόσμια παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 

(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 

την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 

του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 

έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 

καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 

γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 

ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 

τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 

στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 

ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 

ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 

παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 

οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 

συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 

βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 

διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 

είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 

βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 

κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 

συνόλων δεδομένων για το Copernicus. 

__________________ __________________ 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 

σ. 44). 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 

σ. 44). 
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18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 

για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ 

L 276 της 20.10.2010, σ. 1). 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 

για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ 

L 276 της 20.10.2010, σ. 1). 

19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 

την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 

ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 

χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 

και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

[COM(2018) 8 final]. 

19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 

την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 

ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 

χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 

και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

[COM(2018) 8 final]. 

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 

Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 

Δορυφόρων. 

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 

Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 

Δορυφόρων. 

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 

υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire). 

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 

υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire). 

 

Τροπολογία  33 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49α) Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

πλήρως όλες οι δυνατότητες του 

Copernicus για την κοινωνία και την 

οικονομία της ΕΕ, πέραν των άμεσων 

δικαιούχων, με την εντατικοποίηση της 

λήψης μέτρων αξιοποίησης από τους 

χρήστες, για την οποία απαιτούνται 

περαιτέρω ενέργειες προκειμένου τα 

δεδομένα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από μη ειδικούς, 

δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική 

μεγέθυνση, την απασχόληση και τη 

μεταφορά γνώσης 
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Τροπολογία  34 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 

στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 

αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 

δρομολόγηση νέων αποστολών που θα 

χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα 

παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που 

συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 

(π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών 

εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της 

παγκόσμιας παρακολούθησης που 

παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, 

ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, 

και θα πρέπει να υποστηριχθούν η 

διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη 

παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

για το περιβάλλον, καθώς και οι 

καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(π.χ. για την παρακολούθηση των 

καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων 

και την ενισχυμένη παρακολούθηση των 

πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, 

αναμένεται ότι το Copernicus θα 

αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο 

από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 

στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 

αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 

δρομολόγηση νέων αποστολών, των 

οποίων η σκοπιμότητα εξετάζεται επί του 

παρόντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, που θα χρησιμοποιήσουν 

νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου 

να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 

πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια 

κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το 

εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης 

που παρέχουν οι δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να 

διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι 

πολικές περιοχές, και θα πρέπει να 

υποστηριχθούν η διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η 

θεσμοθετημένη παρακολούθηση και 

υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, 

καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές 

εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση 

των καλλιεργειών, τη διαχείριση των 

υδάτων και την ενισχυμένη 

παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον 

τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus 

θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο 

έπακρο από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 
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περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  35 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, το 

Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 

υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 

πληροφορίες για την ικανοποίηση των 

αναγκών του δημόσιου τομέα και των 

αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 

θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 

της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά 

με την κατάσταση των ωκεανών· 

πληροφόρηση προς στήριξη της 

παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 

ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 

και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 

προς στήριξη της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 

γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 

στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 

δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 

με την ασφάλεια των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 

κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, το 

Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 

υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 

πληροφορίες για την ικανοποίηση των 

αναγκών του δημόσιου τομέα και των 

αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 

θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 

της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης 

της ποιότητας του αέρα· πληροφόρηση 

σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών· 

πληροφόρηση προς στήριξη της 

παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 

ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 

και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 

προς στήριξη της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 

γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 

στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 

δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 

με την ασφάλεια των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
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ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 

υπηρεσιών. 

κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 

ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 

υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  36 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (54α) Για να επιτύχει τους στόχους του 

Copernicus σε διατηρήσιμη βάση, η 

Επιτροπή θα μπορούσε να συγκροτήσει 

μια επιτροπή («επιτροπή Copernicus») 

για την εξασφάλιση του συντονισμού των 

συνεισφορών της Ένωσης, των φόρουμ 

των χρηστών, των κρατών μελών και των 

διακυβερνητικών οργανισμών καθώς και 

του ιδιωτικού τομέα προς το Copernicus, 

την αξιοποίηση των υφιστάμενων 

δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των 

ελλείψεων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. 

 

Τροπολογία  37 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Η εκτέλεση των υπηρεσιών του 

Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα 

διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το 

κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να 

προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την 

εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα 

προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη 

και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή και οι επιφορτισμένες 

οντότητές της που παρέχουν υπηρεσίες 
θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με 

διάφορες κοινότητες χρηστών σε 

ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την 

περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου 

(55) Η εκτέλεση των υπηρεσιών του 

Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα 

διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το 

κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να 

προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την 

εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα 

προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη 

και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός και οι επιφορτισμένες 

οντότητες του Copernicus θα πρέπει να 

συνεργαστούν στενά με διάφορες 

κοινότητες χρηστών σε ολόκληρη την 

Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω 

ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών 
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υπηρεσιών και πληροφοριών του 

Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η 

κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του 

δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, 

έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η 

αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την 

επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και 

για να διευκολύνουν την ενοποίηση των 

επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα 

διαστημικών δεδομένων για τις 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες του 

Copernicus. 

και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να 

εξασφαλιστεί η κάλυψη των 

εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου 

τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να 

μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση 

των δεδομένων γεωσκόπησης, προς το 

συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συνεργαστούν για να αναπτύξουν την 

επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και 

για να διευκολύνουν την ενοποίηση των 

επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα 

διαστημικών δεδομένων για τις 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες του 

Copernicus. 

 

Τροπολογία  38 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56α) Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή  και οι 

αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκτελούν 

περιοδικά ενημερωτικές εκστρατείες 

σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος 

Copernicus για να επιτρέψουν σε όλους 

τους πιθανούς χρήστες να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες και τα 

δεδομένα του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  39 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (57α) Οι υπηρεσίες του Copernicus για 

την κλιματική αλλαγή, παρόλο που 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε προ-

επιχειρησιακό στάδιο, έχουν 

δημιουργήσει ήδη μια σωστή βάση, 

καθώς ο αριθμός των χρηστών 

διπλασιάστηκε από το 2015 έως το 2016. 
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Όλες οι υπηρεσίες για την κλιματική 

αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως 

λειτουργικές το συντομότερο δυνατό και, 

επομένως, να εξασφαλίζουν τη συνεχή 

ροή δεδομένων που είναι απαραίτητα για 

τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 

μετριασμού και προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή· 

 

Τροπολογία  40 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(59) Για να προωθηθεί και να 

διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και 

των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις 

τοπικές αρχές και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και 

τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν 

—μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από 

τους χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής 

των δεδομένων του Copernicus, 

συμπεριλαμβανομένων εθνικών και 

περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες 

προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους 

δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των 

ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε 

να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές 

εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως 

στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, 

να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε 

δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, 

με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως 

ανταγωνιστικού οικοσυστήματος 

δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη. 

(59) Για να προωθηθεί και να 

διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και 

των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις 

τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα 

πρέπει να προωθηθούν —μέσω 

δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους 

χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής των 

δεδομένων του Copernicus, 

συμπεριλαμβανομένων εθνικών και 

περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες 

προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους 

δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των 

ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε 

να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές 

εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως 

στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, 

να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε 

δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, 

με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως 

ανταγωνιστικού οικοσυστήματος 

δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Με δεδομένο το υψηλό δυναμικό 

των δορυφορικών εικόνων για μια 

βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση 

των πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή 

αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών 

σχετικά με τις καλλιέργειες και την 

κατάσταση του εδάφους, χρειάζεται 

περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών με 

βάση τις ανάγκες των τελικών χρηστών 

και διασύνδεση των δεδομένων. 

 

Τροπολογία  42 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα 

αιτήματα του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε 

πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST) 

με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήματος24. Τα διαστημικά απόβλητα 

αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την 

ασφάλεια, την προστασία και τη 

βιωσιμότητα των διαστημικών 

δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST 

είναι πρωταρχικής σημασίας για να 

διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών 

του προγράμματος και η συμβολή τους 

στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, 

επιδιώκοντας να αποτρέψει τον 

πολλαπλασιασμό των διαστημικών 

αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση 

της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης 

και χρήσης του διαστήματος, το οποίο 

αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό. 

(62) Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα 

αιτήματα του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε 

πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST) 

με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24. Τα διαστημικά απόβλητα 

αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την 

ασφάλεια, την προστασία και τη 

βιωσιμότητα των διαστημικών 

δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST 

είναι πρωταρχικής σημασίας για να 

διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών 

του προγράμματος και η συμβολή τους 

στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, 

επιδιώκοντας να αποτρέψει τον 

πολλαπλασιασμό των διαστημικών 

αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση 

της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης 

και χρήσης του διαστήματος, το οποίο 

αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό. Το SST 

πρόκειται να διευκολύνει την 

προετοιμασία ευρωπαϊκών έργων 

«καθαρισμού» της γήινης τροχιάς. 
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__________________ __________________ 

24 ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227. 24 Απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήματος (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, 

σ. 227). 

 

Τροπολογία  43 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 63 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Το SST θα πρέπει να αναπτύξει 

περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία 

των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, 

θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση 

αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου 

διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα 

βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο 

αισθητήρων SST. Το SST θα πρέπει επίσης 

να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία 

και την παροχή των υπηρεσιών SST. 

Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα 

με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να 

θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη 

συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

συνδέονται με την ασφάλεια. 

(63) Το SST θα πρέπει να αναπτύξει 

περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία 

των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, 

θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση 

αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου 

διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα 

βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο 

αισθητήρων SST. Ο κατάλογος θα 

μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα 

άλλων διαστημικών δυνατοτήτων και να 

διαθέσει ορισμένα από τα δεδομένα του 

για μη εμπορικούς και ερευνητικούς 

σκοπούς Το SST θα πρέπει επίσης να 

συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και 

την παροχή των υπηρεσιών SST. 

Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα 

με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να 

θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη 

συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

συνδέονται με την ασφάλεια και τη 

διαβίβαση σχετικών πληροφοριών από 

και προς τους δημόσιους οργανισμούς για 

τη βελτίωση της απόδοσης του 

συστήματος. 

 

Τροπολογία  44 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 67 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Επιπλέον, το SST θα πρέπει να 

συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα 

μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον 

μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων 

κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του 

ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου 

διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς 

(COPUOS) και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο 

απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, 

με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, 

την προστασία και τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. 

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι 

συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης 

συνέργειες με πρωτοβουλίες για την 

ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των 

διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα 

πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της 

ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του 

απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των 

διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να 

έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνονται στον τομέα της 

διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. 

Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει 

υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ. 

(67) Επιπλέον, το SST θα πρέπει να 

συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα 

μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον 

μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων 

κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του 

ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου 

διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς 

(COPUOS) και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο 

απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, 

με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, 

την προστασία και τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. 

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι 

συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης 

συνέργειες με πρωτοβουλίες που έχουν 

στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και 

της εγκατάστασης τεχνολογικών 

συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί 

για την ενεργό εξάλειψη των διαστημικών 

αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να 

συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής 

χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου 

διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών 

δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στις διεθνείς πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται στον τομέα της 

διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. 

Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει 

υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ. 

 

Τροπολογία  45 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 
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διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 

οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 

στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές 

ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και 

εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 

διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 

οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 

στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές 

ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και 

διεθνών οργανισμών και εμπλοκής του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία  46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Το GOVSATCOM είναι ένα 

πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, 

με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι 

(73) Το GOVSATCOM είναι ένα 

πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, 

με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι 
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περιπτώσεις χρήσης μπορούν να 

αναλυθούν με βάση τρεις κύριες 

κατηγορίες: τη διαχείριση κρίσεων, που 

μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικές και 

στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας, φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές, 

ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την 

επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει 

την επιτήρηση των συνόρων, την 

επιτήρηση προ των συνόρων, την 

επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη 

θαλάσσια επιτήρηση και την 

παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· 

και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί 

να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, 

τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις 

υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, 

μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις 

διαστημικές υποδομές. 

περιπτώσεις χρήσης μπορούν να 

αναλυθούν με βάση τρεις κύριες 

κατηγορίες: διαχείριση κρίσεων, 

καταστροφές που οφείλονται σε φυσικές 

και ανθρωπογενείς καταστροφές, 

ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την 

επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει 

την επιτήρηση των συνόρων, την 

επιτήρηση προ των συνόρων, την 

επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη 

θαλάσσια επιτήρηση και την 

παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· 

και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί 

να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, 

τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις 

ψηφιακές υποδομές (π.χ. κέντρα 

δεδομένων, διακομιστές), τις υποδομές 

ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, 

μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις 

διαστημικές υποδομές. 

 

Τροπολογία  47 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Για τους χρήστες των δορυφορικών 

επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη 

αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή 

διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον 

αφορά το GOVSATCOM δίνει τη 

δυνατότητα στους περισσότερους χρήστες 

να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις 

υπηρεσίες GOVSATCOM, στον βαθμό 

που χρησιμοποιούν ενωσιακές 

τεχνολογίες. 

(78) Για τους χρήστες των δορυφορικών 

επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη 

αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή 

διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον 

αφορά το GOVSATCOM θα πρέπει να 

δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις 

υπηρεσίες GOVSATCOM. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 86 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως 

όσον αφορά τη βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων και τη βιωσιμότητα των 

φυσικών πόρων, την παρακολούθηση του 

κλίματος, τις έξυπνες πόλεις, τα 

αυτοματοποιημένα οχήματα, την 

ασφάλεια και τη διαχείριση 

καταστροφών. Η διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα 

προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 

παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή 

την παροχή των υπηρεσιών του 

Copernicus. 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των 

λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και των 

δραστηριοτήτων των συνιστωσών του 

προγράμματος. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, για τις 

κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η 

διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 

Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα επιτόπια δίκτυα 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της επιτόπιας υποδομής 

παρατήρησης, τα οποία θα καθιστούν 

εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του 

Copernicus. 

 

Τροπολογία  49 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 87 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(87) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού 

GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων 

πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής 

πλοήγησης Galileo και EGNOS. 

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 

ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα 

αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον 

αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και 

άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και 

ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας. Κατά 

συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι 

οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του 

ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να 

προσαρμοστούν αναλόγως. 

(87) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού 

GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων 

πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής 

πλοήγησης Galileo και EGNOS. 

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 

ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα 

αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον 

αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και 

άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και 

ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας και την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά 

συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι 

οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του 

ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να 

προσαρμοστούν αναλόγως. 

 

Τροπολογία  50 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 88 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(88) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού 

GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου 

δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα 

περιορίζεται πλέον στα προγράμματα 

Galileo και EGNOS, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 

Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συνέχεια των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, 

καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το 

προσωπικό και την εγκυρότητα των 

ειλημμένων αποφάσεων. 

(88) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού 

GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου 

δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα 

περιορίζεται πλέον στα προγράμματα 

Galileo και EGNOS, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί. Όταν αναθέτει καθήκοντα 

στον Οργανισμό, η Επιτροπή πρέπει να 

εξασφαλίζει κατάλληλη χρηματοδότηση 

για τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν 

λόγω καθηκόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των επαρκών 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού του 

ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια 

όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, το προσωπικό και την 
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εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  51 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: 

φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού 

περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της 

Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 

ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη· 

(2) «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: 

φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού 

περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της 

Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 

ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη ή διαστημικές υποδομές· 

 

Τροπολογία  52 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «ακριβής γνώση της κατάστασης 

στο διάστημα» («SSA»): ολιστική 

προσέγγιση όσον αφορά τους 

βασικότερους κινδύνους του διαστήματος, 

στους οποίους περιλαμβάνονται οι 

συγκρούσεις μεταξύ δορυφόρων και 

διαστημικών αποβλήτων, τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα 

κοντά στη Γη· 

(5) «ακριβής γνώση της κατάστασης 

στο διάστημα» («SSA»): ολοκληρωμένη 

γνώση και κατανόηση των βασικότερων 

κινδύνων του διαστήματος, στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ 

δορυφόρων και διαστημικών αποβλήτων, 

τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα 

αντικείμενα κοντά στη Γη· 

 

Τροπολογία  53 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες 

που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο 

συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 6 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, και 

συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές 

στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ με 

επιστρεπτέες μορφές στήριξης από 

ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας 

χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά 

χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές· 

(6) «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες 

που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο 

συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παράγραφος 6 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, και 

συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές 

στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή 

εγγυήσεις του προϋπολογισμού από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες 

μορφές στήριξης από ιδρύματα 

αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας 

χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά 

χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές· 

 

Τροπολογία  54 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) «δεδομένα SST»: φυσικές 

παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων 

οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων 

SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών 

αντικειμένων που προκύπτουν από 

παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο 

πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

(10) «δεδομένα SST»: φυσικές 

παράμετροι των διαστημικών 

αντικειμένων, περιλαμβανομένων των 

διαστημικών αποβλήτων, οι οποίες 

λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή 

παραμέτρων τροχιάς διαστημικών 

αντικειμένων που προκύπτουν από 

παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο 

πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) «πληροφορίες του Copernicus που 

προέρχονται από τρίτους»: οι 

πληροφορίες που έχουν αδειοδοτηθεί και 

παρέχονται προς χρήση στο πλαίσιο των 
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δραστηριοτήτων του Copernicus και οι 

οποίες προέρχονται από άλλες πηγές, 

πλην των δορυφόρων Sentinel του 

Copernicus· 

 

Τροπολογία  56 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2  – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 

οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 

επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 

εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 

περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 

ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 

δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 

επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 

που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία, την προστασία και την 

ασφάλεια· 

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 

οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 

επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 

εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 

περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 

ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 

δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 

επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 

που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία, την προστασία, 

περιλαμβανομένης της προστασίας των 

υποδομών, και την ασφάλεια· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «βασικές υπηρεσίες του Copernicus»: οι 

επιχειρησιακές υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται στη συνιστώσα 

επεξεργασίας δεδομένων και 

πληροφοριών ή στη συνιστώσα 

υπηρεσιών, οι οποίες είναι γενικού και 

κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη 

και την Ένωση· 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) «διαστημικός τομέας»: 

 «ο ανάντη τομέας», ο οποίος 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

οδηγούν στη δημιουργία λειτουργικού 

συστήματος διαστήματος, και στην 

εξερεύνηση του διαστήματος· 

 «ο κατάντη τομέας» που περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που αφορούν την 

εκμετάλλευση δορυφορικών δεδομένων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών διαστημικών προϊόντων σε 

τελικούς χρήστες. 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας του διαστήματος πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω και να διακριθεί σε έναν τομέα 

προηγούμενου και επόμενου σταδίου. 

 

Τροπολογία  59 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ένα αυτόνομο παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) 

για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη 

στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από 

μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα 

παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και 

προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 

πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ 

παράλληλα ενσωματώνει πλήρως τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας 

(«Galileo»)· 

α) ένα αυτόνομο παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) 

για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη 

στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από 

μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα 

παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και 

προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 

πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ 

παράλληλα ενσωματώνει, κατά 

περίπτωση, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

ασφάλειας («Galileo»)· 

 

Τροπολογία  60 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 

γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 

χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 

οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 

δορυφόρων, επίγειων υποδομών, 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 

και πληροφοριών, καθώς και των 

υποδομών διανομής, και το οποίο 

ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)· 

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 

γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 

χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 

οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης με βάση μια πολιτική 

ελεύθερων και ανοικτών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, 

επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας δεδομένων και 

πληροφοριών, καθώς και των υποδομών 

διανομής, και το οποίο ενσωματώνει 

πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

ασφάλειας («Copernicus»)· 

 

Τροπολογία  61 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ένα σύστημα επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος, που 

αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία 

και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών 

και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση 

και την παρακολούθηση ενεργών και 

ανενεργών διαστημικών σκαφών, 

απορριφθέντων ορόφων εκτοξευτήρων, 

αποβλήτων και θραυσμάτων αποβλήτων 

που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και 

το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους 

παρατήρησης που σχετίζονται με 

διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την 

παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης 

της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη 

(NEO) («SST»)· 

δ) ένα σύστημα επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος, που 

αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία 

και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών 

και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση 

και την παρακολούθηση ενεργών και 

ανενεργών διαστημικών σκαφών και 

διαστημικών αποβλήτων που 

περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και το 

οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους 

παρατήρησης που σχετίζονται με 

διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την 

παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης 

της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη 

(NEO) («SST»)· 

 

Τροπολογία  62 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας στον διαστημικό τομέα. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αυτόνομης 

πρόσβασης στο διάστημα, για την 

αντιμετώπιση κινδύνων στον 

κυβερνοχώρο, για την προαγωγή της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

στον διαστημικό τομέα ανάντη και 

κατάντη και για την υποστήριξη της 

διαστημικής διπλωματίας. 

 

Τροπολογία  63 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα έχει τους 

ακόλουθους γενικούς στόχους: 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  64 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 

ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 

όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 

αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα· 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 

ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 

περιλαμβανομένης της κλιματικής 

αλλαγής και να υποστηρίζει την 

ικανότητα τεκμηριωμένης και 

ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων της 
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Ένωσης και των κρατών μελών της· 

 

Τροπολογία  65 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να μεγιστοποιεί τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 

άλλων με την προώθηση της ευρύτερης 

δυνατής χρήσης των δεδομένων, των 

πληροφοριών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος· 

β) να μεγιστοποιεί τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ιδίως με την 

ενίσχυση του ευρωπαϊκού κατάντη τομέα, 

επιτρέποντας έτσι την οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας στην Ένωση, και με την 

προώθηση της ευρύτερης δυνατής  

αφομοίωσης των υπηρεσιών και χρήσης 

των δεδομένων, των πληροφοριών και των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος τόσο εντός 

όσο και εκτός της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  66 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

καθώς και την ελευθερία δράσης της και 

τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 

αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων· 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της και την 

ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο, καθώς 
και τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως 

όσον αφορά τη βιομηχανία και τις 

τεχνολογίες· 

 

Τροπολογία  67 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) να ενισχύει το ευρωπαϊκό 

βιομηχανικό και επιστημονικό 
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οικοσύστημα στον διαστημικό τομέα, με 

την καθιέρωση ενός συνεκτικού πλαισίου 

που συνδυάζει την άριστη ευρωπαϊκή 

κατάρτιση και τεχνογνωσία, την 

ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, 

κατασκευής υψηλού επιπέδου και το 

στρατηγικό όραμα που είναι απαραίτητο 

σε έναν τομέα που γίνεται ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικός· 

 

Τροπολογία  68 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 

αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  69 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να ενισχύει τη διαστημική 

διπλωματία της Ένωσης και να 

ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 

το διάστημα ως κοινής κληρονομιάς της 

ανθρωπότητας· 

 

Τροπολογία  70 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) να προωθεί την τεχνολογία και τη 

βιομηχανία της Ένωσης και να 

υπερασπίζεται την αρχή της 

αμοιβαιότητας και του θεμιτού 

ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο· 

 

Τροπολογία  71 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ γ) να βελτιώνει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της σε 

διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα των 

μεταφορών (αεροπορία, 

συμπεριλαμβανομένων των μη 

επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, των 

σιδηροδρομικών μεταφορών, της 

θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, των οδικών 

μεταφορών, της αυτόνομης οδήγησης), 

της κατασκευής και παρακολούθησης 

των υποδομών, της παρακολούθησης της 

ξηράς και του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  72 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν προηγμένες και, κατά 

περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες 

εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 

χρονισμού· 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν, σε μακροπρόθεσμη βάση και 

συνεχώς, προηγμένες και, κατά 

περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες 

εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 

χρονισμού· 

 

Τροπολογία  73 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της γεωργίας και της αγροτικής 

ανάπτυξης, της πολιτικής προστασίας, 

της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής 

οικονομίας· 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

με γνώμονα τον χρήστη πολιτικών και 

ενεργειών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της· 

 

Τροπολογία  74 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών· 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων και 

των διαστημικών αποβλήτων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  75 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να συμβάλλει, όπου αυτό 

απαιτείται για τις ανάγκες του 

προγράμματος, στην αυτόνομη, ασφαλή 

και οικονομικά αποδοτική ικανότητα 

ε) να διασφαλίσει την αυτόνομη, 

ασφαλή και οικονομικά αποδοτική 

ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα· 
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πρόσβασης στο διάστημα· 

 

Τροπολογία  76 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) να στηρίζει και να ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα, την 

επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και 

την ικανότητα καινοτομίας των νομικών 
και φυσικών προσώπων από την Ένωση 

που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, 

ιδίως όσον αφορά τη θέση και τις ανάγκες 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

και των νεοφυών επιχειρήσεων. 

στ) να προωθεί την ανάπτυξη ισχυρής 

και ανταγωνιστικής ενωσιακής 

διαστημικής οικονομίας και να 

μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για τις 

ενωσιακές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους 
και για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  77 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα στηρίζει: Το πρόγραμμα, σε συνέργεια με άλλα 

προγράμματα της Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

και χρηματοδοτικούς πόρους, στηρίζει: 

 

Τροπολογία  78 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης 

για τις ανάγκες του προγράμματος· 

α) την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης 

για το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων 

συνολικών υπηρεσιών εκτόξευσης για την 

Ένωση και για άλλες οντότητες, κατόπιν 

αιτήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της 
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Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 25, 

προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

εκτοξευτών και βιομηχανιών στην 

παγκόσμια αγορά· 

 

Τροπολογία  79 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 

διάστημα· 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 

διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των 

εναλλακτικών τεχνολογιών και 

καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών 

εκτόξευσης, λαμβανομένων υπόψη των 

ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

σύμφωνα με το άρθρο 25· 

 

Τροπολογία  80 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όπου αυτό απαιτείται για τις 

ανάγκες του προγράμματος, τις αναγκαίες 

προσαρμογές στις επίγειες υποδομές 

διαστήματος. 

γ) όπου αυτό απαιτείται για τους 

στόχους του προγράμματος, την αναγκαία 

στήριξη για τη συντήρηση, τις 
προσαρμογές και την ανάπτυξη της 

διαστημικής υποδομής , ιδίως των 

υφιστάμενων υποδομών, πεδίων 

πυραύλων και ερευνητικών κέντρων. 

 

Τροπολογία  81 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας 

του διαστημικού τομέα της Ένωσης 

Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας 

και της ανταγωνιστικότητας του 

διαστημικού τομέα της Ένωσης 

Τροπολογία  82 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δραστηριότητες καινοτομίας για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών 

τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών· 

α) δραστηριότητες καινοτομίας για 

την ανάπτυξη και τη βέλτιστη αξιοποίηση 

των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών 

ή υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  83 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) κατάλληλα μέτρα για τη 

διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων 

λύσεων που προκύπτουν από 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, 

ιδίως μέσω συνεργειών με άλλα ταμεία 

της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη» και το InvestEU, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

των κατάντη τομέων όλων των 

συνιστωσών του προγράμματος· 

 

Τροπολογία  84 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) εξάπλωση του ευρωπαϊκού 

διαστημικού τομέα στις εξαγωγικές 
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αγορές· 

 

Τροπολογία  85 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη δημιουργία διαστημικών 

συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και 

για την επακόλουθη αγορά των 

προμηθειών ή υπηρεσιών που 

προκύπτουν· 

β) τη δημιουργία διαστημικών 

συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και 

για την επακόλουθη αγορά των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που προκύπτουν για τις 

ανάγκες του προγράμματος· 

 

Τροπολογία  86 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την 

εφαρμογή και την ανάπτυξη βασισμένων 

σε δεδομένα διαλειτουργικών 

διαστημικών λύσεων για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, την προώθηση της 

καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών 

πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθεί 

πλήρως το δυναμικό των υπηρεσιών των 

δημόσιων διοικήσεων για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις· 

 

Τροπολογία  87 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την επιχειρηματικότητα, από 

πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 και άλλες 

διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 

γ) την επιχειρηματικότητα, από 

πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 21, με τη στήριξη 

και σε άλλες διατάξεις πρόσβασης σε 
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όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο 

κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ· 

χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου 

ΙΙΙ· 

 

Τροπολογία  88 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων, με τη μορφή διαστημικών 

κόμβων που συγκεντρώνουν, σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

παράγοντες από τον διαστημικό και τον 

ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και 

παρέχουν στήριξη σε πολίτες και 

επιχειρήσεις για την προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· 

δ) τη συνεργασία με τη μορφή ενός 

δικτύου διαστημικών κόμβων που 

συγκεντρώνουν, ιδίως σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον 

διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς 

και χρήστες, και παρέχουν στήριξη, 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε πολίτες 

και επιχειρήσεις για την προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

των διαστημικών κόμβων και των 

κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· 

 

Τροπολογία  89 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) την ενδεχόμενη ανάπτυξη μιας 

«στρατηγικής προσέγγισης πρώτης 

σύμβασης» με όλους τους αρμόδιους 

φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα για τη στήριξη της ανάπτυξης 

νεοσύστατων επιχειρήσεων στο πεδίο του 

διαστήματος· 

 

Τροπολογία  90 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) συνέργειες με τον τομέα των 

μεταφορών, του διαστήματος και του 

ψηφιακού τομέα με σκοπό την προώθηση 

της ευρύτερης χρήσης των νέων 

τεχνολογιών (όπως κλήση έκτακτης 

ανάγκης (e-call), ψηφιακός ταχογράφος, 

διαχείριση και εποπτεία της 

κυκλοφορίας, αυτόνομη οδήγηση, μη 

επανδρωμένα οχήματα και μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη) και την 

αντιμετώπιση των αναγκών για ασφαλή 

και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο 

αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, 

διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών 

υπηρεσιών και της βιομηχανίας· 

 

Τροπολογία  91 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

ε) την παροχή δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την 

ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών 

δεξιοτήτων· 

 

Τροπολογία  92 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και δοκιμών· 

στ) την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και δοκιμών για 

επαγγελματίες του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα, σπουδαστές και 

επιχειρηματίες· 
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Τροπολογία  93 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον 

διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα· 

γ) δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον 

διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ή, 

κατά περίπτωση, πρόσβαση στις 

ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες 

πληροφορίες· 

 

Τροπολογία  94 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) διασφαλίζει, εάν κριθεί σκόπιμο, 

τα στρατηγικά και κυριαρχικά 

συμφέροντα της Ένωσης σε όλους τους 

συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένης 

της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ή 

βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας· 

 

Τροπολογία  95 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, 

συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 

περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν 

το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας των εν 

λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον 

αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί 

να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους δέκτες PRS 

σύμφωνα με την απόφαση 1104/2011/ΕΕ. 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, 

συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο 

περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν 

το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας και 

χρήσης των εν λόγω περιουσιακών 

στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), 

ότι η Ένωση μπορεί ελεύθερα να 

χρησιμοποιεί τους δέκτες PRS και να 

παραχωρεί τη χρήση τους σύμφωνα με 
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την απόφαση 1104/2011/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  96 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται 

χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως 

προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη 

διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την 

ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για 

οποιονδήποτε σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, 

η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν 

λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και 

πληροφοριών ενημερώνονται, με τον 

κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας 

εγγύησης. 

Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται 

χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως 

προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη 

διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την 

ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για 

οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν η εγγύηση 

αυτή απαιτείται από το εφαρμοστέο 

δίκαιο της Ένωσης για την παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, 

η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν 

λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και 

πληροφοριών ενημερώνονται, με τον 

κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας 

εγγύησης. 

 

Τροπολογία  97 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] δισ. 

EUR σε τρέχουσες τιμές. 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16,9] 

δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές. 

 

Τροπολογία  98 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: [5,8] δισ. EUR· β) για το Copernicus: [6] δισ. EUR· 

 

Τροπολογία  99 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για τα SSA/GOVSATCOM: [0,5] 

δισ. EUR. 

γ) για τα SSA/GOVSATCOM: [1,2] 

δισ. EUR. 

 

Τροπολογία  100 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 3, 5 και 6 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  101 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προωθούν σε όλα τα κράτη μέλη, 

σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, 

την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή 

συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων, 

νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων 

οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της 

υπεργολαβίας από τους προσφέροντες· 

α) προωθούν σε ολόκληρη την 

Ένωση και σε όλο το μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή 

δυνατή συμμετοχή όλων των οικονομικών 

φορέων, και ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων, 

νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της 

υπεργολαβίας από τους προσφέροντες· 
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Τροπολογία  102 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προωθούν την αυτονομία της 

Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο· 

δ) προωθούν τη στρατηγική 

αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο 

βιομηχανικό και το τεχνολογικό επίπεδο, 

σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα· 

 

Τροπολογία  103 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) εφαρμόζουν τις αρχές της 

ανοικτής πρόσβασης και του θεμιτού 

ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αλυσίδα 

εφοδιασμού, της υποβολής προσφορών 

βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων 

πληροφοριών, της σαφούς κοινοποίησης 

πληροφοριών για τους εφαρμοστέους 

κανόνες δημοσίων συμβάσεων, τα 

κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και 

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που 

επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων 

των δυνητικών υποψηφίων 

 

Τροπολογία  104 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου 

να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες, 

μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, 

και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή 

γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας 

παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της 

Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από τον 

προσφέροντα να αναθέσει σε 

1. Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου 

να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες,, ιδίως 

τις μικρομεσαίες και νεοφυείς 

επιχειρήσεις, και να παρέχει την ευρύτερη 

δυνατή γεωγραφική κάλυψη, 

προστατεύοντας παράλληλα τη στρατηγική 

αυτονομία της Ένωσης, καταβάλλει 

προσπάθεια να ζητά από τον προσφέροντα 
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υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με 

ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα 

υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από 

εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του 

προσφέροντος. 

να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος 

της σύμβασης με ανταγωνιστική 

διαδικασία υποβολής προσφορών στα 

κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε 

εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν 

στον όμιλο του προσφέροντος. 

 

Τροπολογία  105 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 

απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της 

σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που 

περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο 

ποσοστό. 

2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 

απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της 

σύμβασης προς τη βιομηχανία σε όλα τα 

επίπεδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα 

ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό· 

 

Τροπολογία  106 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 

αιτιολογείται από τον προσφέροντα. 

3. Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 

αιτιολογείται από τον προσφέροντα και 

αξιολογείται απότην αναθέτουσα αρχή. 

 

Τροπολογία  107 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, 

καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την 

επιλογή και την αξιολόγηση των 

προτάσεων. Οι διαδικασίες πρέπει να 

περιλαμβάνουν μια ισόρροπη ομάδα 

Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, 

καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την 

επιλογή και την αξιολόγηση των 

προτάσεων. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν 

ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι 



 

RR\1170389EL.docx 61/238 PE625.427v03-00 

 EL 

εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί δεν 

προσφέρουν αξιολογήσεις, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συνδρομή σε 

θέματα για τα οποία εμπλέκονται σε 

σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  108 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Επιπλέον των διατάξεων [του 

άρθρου 165] του δημοσιονομικού 

κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός 

μπορούν να διενεργούν διαδικασίες 

ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή 

άλλους διεθνείς οργανισμούς που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

1. Επιπλέον των διατάξεων [του 

άρθρου 165] του δημοσιονομικού 

κανονισμού, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός 

μπορούν να διενεργούν διαδικασίες 

ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή 

άλλους διεθνείς οργανισμούς που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  109 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όπου είναι απαραίτητο για την προστασία 

των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας 

της Ένωσης και των κρατών μελών της, 

ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη 

διατήρησης της ακεραιότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων της 

Ένωσης, καθώς και της αυτονομίας της 

βιομηχανικής βάσης στην οποία 

στηρίζονται, η Επιτροπή καθορίζει τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας που ισχύουν για τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων, 

επιδοτήσεων ή βραβείων που καλύπτονται 

από τον παρόντα τίτλο. Για τον σκοπό 

αυτό, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η 

Όπου είναι απαραίτητο για την προστασία 

των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας 

της Ένωσης και των κρατών μελών της, 

ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάγκη 

διατήρησης της ακεραιότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων της 

Ένωσης, καθώς και της αυτονομίας της 

βιομηχανικής βάσης στην οποία 

στηρίζονται, η Επιτροπή καθορίζει τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας που ισχύουν για τη 

διαδικασία σύναψης συμβάσεων, 

επιδοτήσεων ή βραβείων που καλύπτονται 

από τον παρόντα τίτλο. Για τον σκοπό 

αυτό, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η 
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ανάγκη οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να είναι 

εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος, να 

δεσμευθούν ότι θα διενεργούν τις σχετικές 

δραστηριότητες εντός της Ένωσης και ότι 

θα ελέγχονται αποτελεσματικά από τα 

κράτη μέλη ή υπηκόους κρατών μελών. 

Οι εν λόγω όροι περιλαμβάνονται στα 

έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, της 

επιχορήγησης ή του βραβείου, κατά 

περίπτωση. Στην περίπτωση δημόσιων 

συμβάσεων, εφαρμόζονται οι όροι σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής της 

προκύπτουσας σύμβασης. 

ανάγκη οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να είναι 

εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος και 

να δεσμευθούν ότι θα διενεργούν τις 

σχετικές δραστηριότητες εντός της 

Ένωσης. Οι εν λόγω όροι περιλαμβάνονται 

στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, της 

επιχορήγησης ή του βραβείου, κατά 

περίπτωση. Στην περίπτωση δημόσιων 

συμβάσεων, εφαρμόζονται οι όροι σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής της 

προκύπτουσας σύμβασης. 

 

Τροπολογία  110 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αυστηρή κατανομή καθηκόντων 

και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του 

προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών 

μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος· 

α) αυστηρή κατανομή καθηκόντων 

και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του 

προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών 

μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, με βάση τις αρμοδιότητες 

κάθε φορέα, βελτιώνοντας την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα ως προς το κόστος, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα την 

αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  111 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στιβαρός έλεγχος του 

προγράμματος, μεταξύ άλλων με την 

αυστηρή τήρηση των δαπανών και του 

χρονοδιαγράμματος από όλες τις 

οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

β) στιβαρός έλεγχος του 

προγράμματος, μεταξύ άλλων με την 

αυστηρή τήρηση των δαπανών και της 

τεχνικής επίδοσης από όλες τις οντότητες, 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων 
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τομέων αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό· 

ευθύνης τους σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό· 

 

Τροπολογία  112 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες· 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της 

διαβούλευσης με τα φόρουμ των χρηστών 

σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· 

 

Τροπολογία  113 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα 

που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο 

Οργανισμός μπορεί να αναθέτει 

συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη 

ή σε εθνικούς οργανισμούς ή ομάδες των 

εν λόγω κρατών μελών ή εθνικών 

οργανισμών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος και την προώθηση της 

χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή 

βοήθειας για την προστασία των 

συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το 

πρόγραμμα. 

2. Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα 

που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο 

Οργανισμός μπορεί να αναθέτει 

συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη 

ή ομάδες των εν λόγω κρατών μελών, με 

την επιφύλαξη ειδικής κατά περίπτωση 

συμφωνίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του 

προγράμματος και την προώθηση της 

χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή 

βοήθειας για την προστασία των 

συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το 

πρόγραμμα στο κατάλληλο επίπεδο. 

 

Τροπολογία  114 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την 

ενεργό και συντονισμένη διαβούλευση με 

τις κοινότητες των τελικών χρηστών, 

ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα 

Galileo, EGNOS και Copernicus, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβουλευτικών ομάδων 

χρηστών. 

 

Τροπολογία  115 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη 

για την υλοποίηση του προγράμματος, 

μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη 

μακροπρόθεσμη εξέλιξη του 

προγράμματος και εποπτεύει την 

υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη 

για την υλοποίηση του προγράμματος, και 

την ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας για 

τα στοιχεία του προγράμματος που δεν 

έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα 

με το άρθρο 30. Σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, προσδιορίζει τις 

προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη 

εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει 

την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  116 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη 

συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν 

λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλη 

οντότητα. 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη 

συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν 

λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλες 

οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 

30, 31 και 32. 
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Τροπολογία  117 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή 

κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 

διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο 

πρόγραμμα και συντονίζει τις 

δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών. 

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή 

κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 

διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο 

πρόγραμμα και συντονίζει τις 

δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών και 

διασφαλίζει την πλήρη προστασία των 

συμφερόντων της Ένωσης, την ορθή 

διαχείριση των πόρων της και την 

εφαρμογή των κανόνων της, ιδίως 

εκείνων που σχετίζονται με τις δημόσιες 

συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

συνάπτει με τον Οργανισμό και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης, σε σχέση με τα 

καθήκοντα που ανατίθενται στις δύο 

οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

31α. 

 

Τροπολογία  118 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όσον αφορά την ειδική διάταξη 

σχετικά με τη λειτουργία και τη 

διακυβέρνηση της λειτουργίας 

διαστημικών καιρικών φαινομένων και 

ΝΕΟ, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 

άρθρο 105. 

 

Τροπολογία  119 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος και την 

ομαλή παροχή των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

που απαιτούνται για την εφαρμογή και την 

εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των 

υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη 

γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων 

οικείων ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τον 

καθορισμό των εν λόγω τεχνικών και 

λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή 

αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου 

ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή 

οπισθόδρομης συμβατότητας. 

Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος και την 

ομαλή παροχή των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει τις 

υψηλού επιπέδου απαιτήσεις για την 

εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω 

συνιστωσών και των υπηρεσιών που 

παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των 

χρηστών και όλων των άλλων οικείων 

ενδιαφερόμενων μερών, 

περιλαμβανομένου και του κατάντη 

τομέα. Κατά τον καθορισμό των υψηλού 

επιπέδου απαιτήσεων, η Επιτροπή 

αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου 

ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή 

οπισθόδρομης συμβατότητας. 

 

Τροπολογία  120 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21. 

 

Τροπολογία  121 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή προάγει και 

διασφαλίζει την αξιοποίηση και τη χρήση 

των δεδομένων και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων 

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 

συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, 

συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του 

προγράμματος και άλλων ενωσιακών 

δράσεων και προγραμμάτων. Σε στενή 

συνεργασία με τον Οργανισμό και, κατά 
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υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη 

των εν λόγω υπηρεσιών και προάγοντας 

ένα σταθερό μακροπρόθεσμο περιβάλλον. 

Αναπτύσσει συνέργειες μεταξύ των 

εφαρμογών των διάφορων συνιστωσών 

του προγράμματος. Εξασφαλίζει 

συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, 

συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του 

προγράμματος και άλλων ενωσιακών 

δράσεων και προγραμμάτων. 

περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος και τις εντεταλμένες 

οντότητες του Copernicus, στηρίζει και 

συμβάλλει: 

 - στις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων 

και των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τις συνιστώσες του προγράμματος στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· 

 - στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των 

εφαρμογών· 

 - στην κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω 

υπηρεσιών· 

 - στην προαγωγή ενός σταθερού 

μακροπρόθεσμού περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  122 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τον 

συντονισμό με τις δραστηριότητες που 

διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε 

ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση 

των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και 

εξελίξεων στον διαστημικό τομέα. 

6. Όπου απαιτείται, και σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 

εξασφαλίζουν τον συντονισμό με τις 

δραστηριότητες που διεξάγονται στον 

διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

προάγει τη σύγκλιση των τεχνολογικών 

τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον 

διαστημικό τομέα. 

 

Τροπολογία  123 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προωθεί και διασφαλίζει την 

υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων και 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

μεταγενέστερων εφαρμογών και 

υπηρεσιών με βάση τις συνιστώσες του 

προγράμματος· 

 

Τροπολογία  124 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) υλοποιεί δράσεις υποστήριξης 

ενός καινοτόμου διαστημικού τομέα της 

Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6· 

 

Τροπολογία  125 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β γ) στηρίζει την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση μέσω των 

χρηματοοικονομικών μέσων που 

προβλέπονται από τον τίτλο ΙΙΙ και το 

InvestEU, καθώς και, σε συνεργασία με 

την ΕΤΕπ, μέσω των 

χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν 

θεσπιστεί από την τελευταία ειδικά για 

τις ΜΜΕ· 

 

Τροπολογία  126 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας και προβολής, καθώς και 

δραστηριότητες που συνδέονται με την 

εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών 

που προσφέρουν το Galileo και το 

EGNOS· 

γ) αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας και προβολής, καθώς και 

δραστηριότητες που συνδέονται με την 

εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών 

που προσφέρουν ιδίως το Galileo, το 

EGNOS και το Copernicus· 

 

Τροπολογία  127 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) όσον αφορά το Galileo και το 

EGNOS: τη διαχείριση του Galileo και 

του EGNOS, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 43· 

 

Τροπολογία  128 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 

στην Επιτροπή. 

δ) παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 

στην Επιτροπή, αποφεύγοντας την 

επικάλυψη καθηκόντων του ΕΟΔ βάσει 

του άρθρο 27 και 31. 

 

Τροπολογία  129 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη διαχείριση της εκμετάλλευσης 

του EGNOS και του Galileo, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 43· 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  130 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) παρέχει συστάσεις στην Επιτροπή 

σχετικά με τις προτεραιότητες του 

διαστημικού τομέα στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και 

συμμετέχει στην υλοποίησή του· 

 

Τροπολογία  131 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

που αφορούν την ανάπτυξη κατάντη 

εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  132 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, μεταξύ 

άλλων τη διενέργεια δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας, προώθησης και εμπορίας 

δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 

άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την 

αξιοποίηση από τους χρήστες όσον 

αφορά συνιστώσες του προγράμματος 

εκτός των Galileo και EGNOS. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 

άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, 

αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και με 

βάση τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα 

στην υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  133 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο Οργανισμός μπορεί να 

υπογράφει συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή 

άλλες συμφωνίες με εθνικούς 

οργανισμούς διαστήματος, ομάδα 

εθνικών υπηρεσιών διαστήματος ή άλλες 

οντότητες, για τους σκοπούς της 

εκπλήρωσης των καθηκόντων του. 

 

Τροπολογία  134 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από 

την Επιτροπή μέσω συμφωνίας 

συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 

παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

4. Τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από 

την Επιτροπή μέσω συμφωνίας 

συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 

παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του 

δημοσιονομικού κανονισμού και 

επανεξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 

102 παράγραφος 6 του παρόντος 

κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το σκέλος 

του Copernicus. 

 

Τροπολογία  135 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όταν αναθέτει καθήκοντα στον 

Οργανισμό, η Επιτροπή εξασφαλίζει 

κατάλληλη χρηματοδότηση για τη 

διαχείριση και την εκτέλεσή τους, 

συμπεριλαμβανομένων των επαρκών 

ανθρώπινων και διοικητικών πόρων. 

 

Τροπολογία  136 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όσον αφορά το Copernicus: 

ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των 

διαστημικών υποδομών του Copernicus, 

περιλαμβανομένων των λειτουργιών των 

εν λόγω υποδομών· 

α) όσον αφορά το Copernicus: 

ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των 

διαστημικών και επίγειων υποδομών του 

Copernicus, περιλαμβανομένων των 

λειτουργιών των εν λόγω υποδομών· 

 

Τροπολογία  137 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όσον αφορά το Galileo και το 

EGNOS: εξέλιξη συστημάτων, ανάπτυξη 

του επίγειου σκέλους και σχεδιασμός και 

ανάπτυξη δορυφόρων· 

β) όσον αφορά το Galileo και το 

EGNOS: υποστήριξη στον Οργανισμό για 

την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων 

του. Όταν προβλέπεται σε ειδικές 

συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του 

Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος, με δημόσιες 

συμβάσεις εξ ονόματος και για 

λογαριασμό του Οργανισμού, για την 

εξέλιξη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

του επίγειου τμήματος, καθώς και για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 

διαστημικού τμήματος· 

 

Τροπολογία  138 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όσον αφορά όλες τις συνιστώσες 

του προγράμματος: δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς 

εμπειρογνωμοσύνης του. 

γ) όσον αφορά όλες τις συνιστώσες 

του προγράμματος: δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν την 

υποδομή των συνιστωσών του 

Copernicus. 
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Τροπολογία  139 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ενθάρρυνση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών και προώθηση 

της σύγκλισης των τεχνολογικών τους 

ικανοτήτων και εξελίξεων στο 

διαστημικό τμήμα. 

 

Τροπολογία  140 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή συνάπτει με τον 

Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική 

συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, 

όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. Η 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης: 

διαγράφεται 

– καθορίζει με σαφήνεια τις 

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

όσον αφορά το πρόγραμμα· 

 

– απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος τη συμμόρφωση 

με τους κανόνες ασφαλείας του 

προγράμματος της Ένωσης, ιδίως όσον 

αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων 

πληροφοριών· 

 

– ορίζει τους όρους της διαχείρισης 

των κονδυλίων που παρέχονται στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 

ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες 

συμβάσεις, τις διαδικασίες διαχείρισης, 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα που 

μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα 

ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς 
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ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον 

αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και 

τα αποτελέσματα, καθώς και την 

επικοινωνιακή στρατηγική και τους 

κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων 

των υλικών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται 

με τους Τίτλους III και V του παρόντος 

κανονισμού και με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό· 

– απαιτεί τη συμμετοχή της 

Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του 

Οργανισμού στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα· 

 

– θεσπίζει τα μέτρα 

παρακολούθησης και ελέγχου, που 

περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα 

πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική 

παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, 

κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το 

κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε 

περίπτωση απόκλισης μεταξύ των 

προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την 

εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, 

διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την 

εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία 

ανατίθενται εντός των ορίων των 

κονδυλίων που έχουν διατεθεί και 

κυρώσεις κατά του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον η 

απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί άμεσα 

σ’ αυτόν· 

 

– θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, οι οποίες είναι αναλογικές 

προς τη δυσκολία των καθηκόντων που 

θα εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις 

τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των 

άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, 

περιλαμβανομένης της Ένωσης, και 

ενδέχεται, κατά περίπτωση, να 

βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν 

λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα 

τα οποία δεν συνδέονται με τις 

δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από 
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την Ένωση. 

 

Τροπολογία  141 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η σύναψη της χρηματοδοτικής 

συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

εξαρτάται από την καθιέρωση, εντός του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

εσωτερικών δομών και επιχειρησιακής 

μεθόδου, ιδίως για τη λήψη αποφάσεων, 

τις μεθόδους διαχείρισης και την ευθύνη, 

που επιτρέπουν τη διασφάλιση της 

μέγιστης προστασίας των συμφερόντων 

της Ένωσης και τη συμμόρφωση προς 

τις αποφάσεις της, μεταξύ άλλων και για 

τις δραστηριότητες που 

χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος οι οποίες έχουν 

αντίκτυπο στο πρόγραμμα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  142 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη της 

χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου 

εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4, η Επιτροπή ή ο 

Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να 

παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 

την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 

ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  143 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 31 a 

 Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης 

 1. Η Επιτροπή συνάπτει με τον 

Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική 

συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, 

όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. Η 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης: 

 α) καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις 

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της 

Επιτροπής, του Οργανισμού και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

όσον αφορά το πρόγραμμα· 

 β) καθορίζει με σαφήνεια τα μέσα 

συντονισμού και ελέγχου για την 

εφαρμογή των συνιστωσών του 

προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ρόλους και τις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής για την εκτέλεση του 

συνολικού συντονισμού των συνιστωσών 

του προγράμματος· 

 γ) απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες ασφαλείας του προγράμματος 

της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 

επεξεργασία διαβαθμισμένων 

πληροφοριών· 

 δ) ορίζει τους όρους της διαχείρισης των 

κονδυλίων που παρέχονται στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 

περιλαμβανομένης της εφαρμογής των 

κανόνων της Ένωσης για τις δημόσιες 

συμβάσεις όταν πραγματοποιούνται 

προμήθειες εξ ονόματος και για 

λογαριασμό της Ένωσης, τις διαδικασίες 

διαχείρισης, τα αναμενόμενα 



 

RR\1170389EL.docx 77/238 PE625.427v03-00 

 EL 

αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες 

επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην 

περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης 

των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, 

το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, 

καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική 

και τους κανόνες όσον αφορά την 

κυριότητα όλων των υλικών και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί 

συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και 

V του παρόντος κανονισμού και με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό· 

 ε) απαιτεί τη συμμετοχή της Επιτροπής 

και, κατά περίπτωση, του Οργανισμού 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

όσον αφορά το πρόγραμμα, εφόσον το 

τελευταίο προμηθεύεται εξ ονόματος και 

για λογαριασμό της Ένωσης σύμφωνα με 

την παράγραφο 1α· 

 στ) θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης 

και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, 

ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη 

συστηματική παροχή πληροφοριών στην 

Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον 

Οργανισμό, για το κόστος και το 

χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση 

απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων 

προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το 

χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις 

που εγγυώνται την εκτέλεση των 

καθηκόντων τα οποία ανατίθενται εντός 

των ορίων των κονδυλίων που έχουν 

διατεθεί και κυρώσεις κατά του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

εφόσον η απόκλιση αυτή μπορεί να 

αποδοθεί άμεσα σ’ αυτόν· 

 ζ) θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο κόστους 

του ως δημόσιας οντότητας, οι οποίες 

είναι αναλογικές προς τη δυσκολία των 

καθηκόντων που θα εκτελούνται, 

ευθυγραμμίζονται με τις τιμές της αγοράς 

και τις αμοιβές των άλλων οντοτήτων 

που εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της 

Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, 
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να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν 

λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα 

τα οποία δεν συνδέονται με τις 

δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από 

την Ένωση· 

 η) απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος να διασφαλίζει 

την πλήρη προστασία των συμφερόντων 

της Ένωσης και των αποφάσεών της, 

γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

σε θέματα λήψης αποφάσεων, μεθόδων 

διαχείρισης και ευθύνης. 

 2. Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής 

συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης 

που αναφέρεται στο άρθρο 31α, η 

Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να 

ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος να παρέχει τεχνική 

εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον 

παρόντα κανονισμό. Οι όροι για τις 

αιτήσεις αυτές και η εφαρμογή τους θα 

συμφωνηθούν αμοιβαία. 

 

Τροπολογία  144 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ρόλος άλλων οντοτήτων Ο ρόλος της EUMETSAT  και άλλων 

οντοτήτων 

 

Τροπολογία  145 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν 1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν 
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μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών 

συνεισφοράς, την εκτέλεση των 

συνιστωσών του προγράμματος σε 

οντότητες διαφορετικές από εκείνες που 

αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ 

άλλων: 

μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών 

συνεισφοράς, την εκτέλεση των 

ακόλουθων καθηκόντων σε οντότητες 

διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται 

στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων: 

 

Τροπολογία  146 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη λειτουργία της διαστημικής 

υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής, 

η οποία μπορεί να ανατεθεί στην 

EUMETSAT· 

α) την αναβάθμιση και τη λειτουργία 

της διαστημικής υποδομής του Copernicus 

ή μερών αυτής, η οποία μπορεί να ανατεθεί 

στην EUMETSAT· 

 

Τροπολογία  147 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την εκτέλεση των υπηρεσιών του 

Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς 

υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς. 

β) την εκτέλεση των υπηρεσιών του 

Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς 

υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, με 

ταυτόχρονη διαχείριση της απόκτησης 

πληροφοριών από συναφείς τρίτους. 

 

Τροπολογία  148 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 

επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές 

του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την 

υλοποίηση του προγράμματος. 
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Τροπολογία  149 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ασφάλεια του προγράμματος θα πρέπει 

να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

Η ασφάλεια του προγράμματος βασίζεται 

στις ακόλουθες αρχές: 

 

Τροπολογία  150 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των 

κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας 

και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές 

τους· 

α) λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των 

κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας 

και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές 

τους και το εθνικό τους δίκαιο· 

 

Τροπολογία  151 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) λαμβάνει υπόψη την πείρα που 

έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία των 

προγραμμάτων Galileo, EGNOS και 

Copernicus· 

 

Τροπολογία  152 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 

της, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως: 

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός, στο πεδίο 

των αρμοδιοτήτων τους, διασφαλίζουν 

υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, 

ιδίως: 
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Τροπολογία  153 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

διασφαλίζει ότι εκτελείται ανάλυση 

κινδύνων και απειλών για κάθε συνιστώσα 

του προγράμματος. Με βάση την εν λόγω 

ανάλυση κινδύνων και απειλών, η 

Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, για κάθε συνιστώσα του 

προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις 

ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν 

λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη 

λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως 

όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των 

κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και 

μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το 

γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να 

υπονομεύεται η λειτουργία του 

υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται 

στην εν λόγω συνιστώσα. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 3. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διενεργεί 

διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες 

στα κράτη μέλη και τις σχετικές 

οντότητες που διαχειρίζονται την 

εφαρμογή συνιστώσας του προγράμματος 

, ανάλυση κινδύνου και απειλών για τα 

στοιχεία του Copernicus, του SST και του 

GOVSATCOM. Ο Οργανισμός 

πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνων και 

απειλών για τα συστατικά μέρη του 

Galileo και του EGNOS. Με βάση την εν 

λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η 

Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους 

τελικούς χρήστες στα κράτη μέλη και 

τους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται 

συνιστώσα του προγράμματος, 
αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις 

γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον 

αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην 

εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω 

συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, 

τη διαχείριση των κινδύνων και το 

χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην 

υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο 

ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία 

του υφιστάμενου εξοπλισμού που 

βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. Οι 

γενικές απαιτήσεις ασφάλειας καθορίζουν 

τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται κάθε φορά που η 

ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών 

μελών της μπορεί να επηρεάζεται από τη 

λειτουργία μιας συνιστώσας. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 3. 
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Τροπολογία  154 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η οντότητα που ευθύνεται για τη 

διαχείριση μιας συνιστώσας του 

προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση της ασφάλειας της εν λόγω 

συνιστώσας και, για τον σκοπό αυτόν, 

διενεργεί ανάλυση κινδύνων και απειλών, 

καθώς και όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την 

παρακολούθηση της ασφάλειας της εν 

λόγω συνιστώσας, ιδίως με τον καθορισμό 

των τεχνικών προδιαγραφών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, και 

παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις 

γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση της ασφάλειας των 

συνιστωσών Copernicus, SSΑ και 

GOVSATCOM. Ο Οργανισμός είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των συνιστωσών Galileo και 

EGNOS. Για τον σκοπό αυτόν, 

πραγματοποιούν όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την 

παρακολούθηση της ασφάλειαςτων 

συνιστωσών για τις οποίες έχουν την 

ευθύνη,ιδίως με τον καθορισμό των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, και 

παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με 

τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που 

αναφέρονται στοτρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 1. 

 

Τροπολογία  155 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο Οργανισμός: 3. Ακόμη, ο Οργανισμός: 

 

Τροπολογία  156 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) διασφαλίζει την ασφάλεια του 

προγράμματος στον κυβερνοχώρο· 
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Τροπολογία  157 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) λαμβάνουν μέτρα που είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 

είναι αναγκαία για την προστασία των 

ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας 

κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 

2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 

χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών 

ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την 

αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της 

προστασίας τους29, και με εκείνα που είναι 

αναγκαία για την προστασία των δικών 

τους εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας, 

προκειμένου να εξασφαλίζουν την 

προστασία των επίγειων υποδομών που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

προγράμματος και βρίσκονται στο έδαφός 

τους· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

__________________   

29 ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75-82.   

 

Τροπολογία  158 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι οντότητες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια του προγράμματος. 

5. Οι οντότητες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα, υπό το φως των ζητημάτων που 

προσδιορίζονται στην ανάλυση κινδύνου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  159 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος καλείται να 

παραστεί στις συνεδριάσεις του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως 

παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης 

να κληθούν να παραστούν στις 

συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της 

Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών 

οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα 

που αφορούν άμεσα τις εν λόγω τρίτες 

χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως 

θέματα που αφορούν τις υποδομές που 

τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο 

έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω 

συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή 

διεθνών οργανισμών και οι όροι 

συμμετοχής τους καθορίζονται στις 

συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον 

εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας. 

2. Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος καλείται να 

παραστεί στις συνεδριάσεις του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως 

παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης 

να κληθούν να παραστούν στις 

συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της 

Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών 

οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα 

που αφορούν τις υποδομές που τους 

ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο 

έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω 

συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή 

διεθνών οργανισμών και οι όροι 

συμμετοχής τους καθορίζονται στις 

συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον 

εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη 

συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την 

προστασία της επίγειας υποδομής, ιδίως 

των δικτύων, των τοποθεσιών και των 

υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων 

και της διαχείρισης της παλαίωσης· 

β) τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη 

συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την 

προστασία της επίγειας υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 

της επίγειας υποδομής που βρίσκεται 

εκτός της επικράτειας της ΕΕ αλλά είναι 

αναγκαία για την πλήρη κάλυψη από το 

EGNOS των εδαφών των κρατών μελών 

που βρίσκονται γεωγραφικά στην 

Ευρώπη, ιδίως των δικτύων, των 

τοποθεσιών και των υποστηρικτικών 

εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της 

παλαίωσης· 

 



 

RR\1170389EL.docx 85/238 PE625.427v03-00 

 EL 

Τροπολογία  161 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών 

των συστημάτων και την εξέλιξη των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo 

και EGNOS, με την επιφύλαξη 

μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις 

δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης· 

γ) την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών 

των συστημάτων και την εξέλιξη των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo 

και EGNOS, με την επιφύλαξη 

μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις 

δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων· 

 

Τροπολογία  162 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την υποστήριξη για την προώθηση 

και ανάπτυξη θεμελιωδών τεχνολογικών 

στοιχείων, όπως πλινθιοσύνολα και 

δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω 

του Galileo· 

 

Τροπολογία  163 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) τη στήριξη για την ανάπτυξη των 

κατάντη εφαρμογών του Galileo και 

EGNOS και των ολοκληρωμένων 

κατάντη εφαρμογών που χρησιμοποιούν 

το EGNOS/Galileo και το Copernicus· 

 

Τροπολογία  164 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή και την ανάπτυξη της 

αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα 

Galileo και EGNOS· 

ε) την παροχή και την ανάπτυξη της 

αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα 

Galileo και EGNOS, ιδίως προκειμένου 

να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  165 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής 

(SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες 

επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει 

πληροφορίες εντοπισμού θέσης και 

συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο 

συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, 

συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί 

ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους 

χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 

σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων 

που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 

GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή 

κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται 

κυρίως για χρήστες για τους οποίους η 

ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως 

στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για 

τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας. 

γ) μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής 

(SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες 

επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει 

πληροφορίες εντοπισμού θέσης και 

χρονικού συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο 

συνέχειας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας και 

ακεραιότητας. Η υπηρεσία αυτή 

παρέχεται σε συμμόρφωση προς τον 

κανονισμό του EASA, ώστε να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις ασφάλειας της αεροπορίας, 

συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί 

ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους 

χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 

σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων 

που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 

GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή 

κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται 

κυρίως για χρήστες για τους οποίους η 

ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως 

στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για 

τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας. 

 

Τροπολογία  166 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται κατά 

προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών 

μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη. 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται κατά 

προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών 

μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη με στόχο την κάλυψη των 

ηπειρωτικών περιοχών μέχρι τα τέλη του 

2023 και όλων των περιοχών έως το τέλος 

του 2025. 

 

Τροπολογία  167 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το κόστος της επέκτασης αυτής, 

όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές 

κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές 

αυτές, δεν καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 

11. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την 

παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 στο σύνολο του 

εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται 

γεωγραφικώς στην Ευρώπη. 

3. Το κόστος της επέκτασης αυτής, 

όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές 

κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές 

αυτές, δεν καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 

11, αλλά η Επιτροπή εξετάζει την 

αξιοποίηση προγραμμάτων και 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης και, εάν 

κριθεί σκόπιμο, την ανάπτυξη ειδικού 

χρηματοδοτικού μέσου για την 

υποστήριξή τους. Η επέκταση αυτή δεν 

καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο 

σύνολο του εδάφους των κρατών μελών 

που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  168 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα Συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και 

τυποποίηση. 
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Τροπολογία  169 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα Galileo και EGNOS, καθώς και 

οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι συμβατά 

και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με 

συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον 

οι αναγκαίες απαιτήσεις συμβατότητας και 

διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε 

διεθνείς συμφωνίες. 

2. Τα Galileo και EGNOS, καθώς και 

οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι αμοιβαία 

συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα 

συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς 

και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, 

εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις 

συμβατότητας και διαλειτουργικότητας 

καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες. 

 

Τροπολογία  170 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα Galileo και EGNOS 

επιδιώκουν να συμμορφώνονται με τα 

διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις. 

 

Τροπολογία  171 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Copernicus εκτελείται με βάση 

προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης και, 

κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή 

περιφερειακές ικανότητες των κρατών 

μελών και λαμβανομένων υπόψη των 

ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών 

συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών 

και της ανάγκης για προαγωγή του 

ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της 

αγοράς. 

1. Το Copernicus εκτελείται με βάση 

προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

και της EUMETSAT και, κατά 

περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή 

περιφερειακές ικανότητες των κρατών 

μελών και λαμβανομένων υπόψη των 

ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών 

συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών 

και της ανάγκης για προαγωγή του 

ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της 

αγοράς. 
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Τροπολογία  172 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Copernicus παρέχει δεδομένα 

και πληροφορίες, στο πλαίσιο πλήρους, 

ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής 

δεδομένων. 

2. Το Copernicus παρέχει δεδομένα 

και πληροφορίες, στη βάση πλήρους, 

ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής 

δεδομένων. 

 

Τροπολογία  173 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την ανάπτυξη και τη λειτουργία 

των δορυφόρων Sentinel του Copernicus· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  174 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα 

και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει 

τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη 

διασφάλιση της αναζήτησης, της 

πρόσβασης, της διανομής και της 

εκμετάλλευσης των δεδομένων του 

Copernicus και των πληροφοριών του 

Copernicus· 

γ) συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα 

και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει 

τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη 

διασφάλιση της αναζήτησης, της 

πρόσβασης, της μακροπρόθεσμης 

αρχειοθέτησης, της διανομής και της 

εκμετάλλευσης των δεδομένων του 

Copernicus και των πληροφοριών του 

Copernicus, με τρόπο φιλικό προς τον 

χρήστη· 

 

Τροπολογία  175 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνιστώσα αξιοποίησης από τους 

χρήστες και ανάπτυξης της αγοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η 

οποία περιλαμβάνει συναφείς 

δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για 

την προαγωγή του Copernicus, των 

δεδομένων και των υπηρεσιών του σε όλα 

τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 

κοινωνικοοικονομικών οφελών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. 

δ) συνιστώσα αξιοποίησης από τους 

χρήστες, ανάπτυξης ικανοτήτων και 

ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με το 

άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία 

περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, 

πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή 

του Copernicus, των δεδομένων και των 

υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση των 

κοινωνικοοικονομικών οφελών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  176 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το Copernicus προάγει τον διεθνή 

συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης 

και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, 

ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια 

διάσταση και συμπληρωματικότητά του, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες 

διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές 

διαδικασίες. 

4. Το Copernicus προάγει τον διεθνή 

συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης 

και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, 

ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια 

διάσταση και συμπληρωματικότητά του, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και 

τις μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες και 

συντονιστικές διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  177 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απόκτηση δεδομένων Eπιλέξιμες δράσεις 

 

Τροπολογία  178 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 

υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 

ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 

λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 

που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 

δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες 

παρατήρησης για την παρακολούθηση 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και 

καθιστώντας δυνατές καινοτόμες 

περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς 

της γεωργίας, της δασοκομίας και της 

διαχείρισης των υδάτων· 

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 

υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 

ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 

λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 

που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 

όπως σε ικανότητες παρατήρησης για την 

παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών 

CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, επιτρέποντας την κάλυψη 

των πόλων και καθιστώντας δυνατές 

καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας 

και της διαχείρισης των υδάτων· 

 

Τροπολογία  179 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δράσεις για την παροχή πρόσβασης 

σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για 

την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus 

ή για χρήση από τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης, τους οργανισμούς και τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες· 

β) δράσεις για την παροχή πρόσβασης 

σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για 

την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus 

ή για χρήση από βασικούς χρήστες, με 

προτεραιότητα στα δεδομένα που 

παρέχονται και/ή χρηματοδοτούνται από 

δημόσιους φορείς στα κράτη μέλη, όπως 

οι εθνικοί οργανισμοί· 

 

Τροπολογία  180 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) στήριξη της ανάπτυξης σχετικών 

κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών του 

Copernicus. 
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Τροπολογία  181 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για 

τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για 

τη στήριξη των ακόλουθων βασικών 

υπηρεσιών: 

 

Τροπολογία  182 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 

ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία 

και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, την ποιότητα 

του εδάφους, την ερημοποίηση, τους 

τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, την 

ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση και 

ειδικότερα την αποψίλωση των δασών, τη 

γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· τα 

κράτη μέλη θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα που προκύπτουν από την 

παρακολούθηση της γεωργικής έκτασης 

σχετικά με το βαθμό κάλυψης και χρήσης 

των γεωργικών εκτάσεων, ούτως ώστε να 

μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος 

για τη χορήγηση γεωργικών επιδοτήσεων· 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τη χαρτογράφηση των γεωργικών 

εκτάσεων που χρειάζονται άρδευση, τις 

προβλέψεις της συγκομιδής και τη χρήση 

εδάφους, καθώς και τη διασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας και ασφάλειας των 

τροφίμων μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος· 

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – παρακολούθηση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων προκειμένου να 

διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα και 

ασφάλεια των τροφίμων μέσω της 

προστασίας του περιβάλλοντος· 

 

Τροπολογία  185 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) παρακολούθηση της εφαρμογής 

της πολιτικής της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  186 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής 

δραστηριότητες: 
Το πρόγραμμα SST έχει στόχο να 

εφοδιάσει σταδιακά την Ένωση με μια 

αυτόνομη ικανότητα SST. 

 Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής 

δραστηριότητες: 
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Τροπολογία  187 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συγκρότηση, ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή 

διαστημικών αισθητήρων των κρατών 

μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων 

που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών 

αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό 

επίπεδο, για την εξέταση και την 

παρακολούθηση αντικειμένων και τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου 

διαστημικών αντικειμένων, 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 

χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο 

άρθρο 55· 

α) τη συγκρότηση, ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή 

διαστημικών αισθητήρων των κρατών 

μελών ή της Ένωσης, περιλαμβανομένων 

αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και 

ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν 

σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την 

παρακολούθηση αντικειμένων και τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου 

διαστημικών αντικειμένων, 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 

χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο 

άρθρο 55· 

 

Τροπολογία  188 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST 

που αναφέρονται στο άρθρο 54 

υποβάλλουν κοινή πρόταση στην Επιτροπή 

αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς 

τα εξής κριτήρια: 

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST 

που αναφέρονται στο άρθρο 54 

υποβάλλουν ενιαία ή κοινή πρόταση στην 

Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή 

τους προς τα εξής κριτήρια: 

 

Τροπολογία  189 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς 

8. Η Επιτροπή εγκρίνει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
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κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του 

οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των 

κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 3. 

το άρθρο 105 που αφορά την ειδική 

διάταξη, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 

τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου 

της συμμετοχής των κρατών μελών στο 

SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  190 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 58 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 58α 

 Παρακολούθηση της προσφοράς και της 

ζήτησης για το SST 

 Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2024, η 

Επιτροπή αξιολογεί την εκτέλεση της 

συνιστώσας SST, ιδίως σε ό,τι αφορά την 

εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε 

σχέση με την ικανότητα των επίγειων και 

των διαστημικών αισθητήρων και 

συμπληρώνει την παραγωγή του 

ευρωπαϊκού καταλόγου που προβλέπεται 

στο άρθρο 53 παράγραφος 1α. 

 Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη 

για πρόσθετες διαστημικές και επίγειες 

υποδομές. 

 Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι 

απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για 

την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών 

και επίγειων υποδομών στο πλαίσιο της 

συνιστώσας SST. 

 

Τροπολογία  191 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) τη δημιουργία ευρωπαϊκού 

καταλόγου ΝΕΟ. 

 

Τροπολογία  192 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο πλαίσιο της συνιστώσας 

GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες 

και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας 

σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» 

ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής 

επικοινωνίας. Η συνιστώσα αυτή 

περιλαμβάνει: 

Στο πλαίσιο της συνιστώσας 

GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες 

και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας 

σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» 

ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής 

επικοινωνίας με κατάλληλες απαιτήσεις 

ασφαλείας. Η συνιστώσα αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

 

Τροπολογία  193 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ανάπτυξη, την κατασκευή και 

τις λειτουργίες του επίγειου τμήματος της 

υποδομής· 

α) την ανάπτυξη, την κατασκευή και 

τις λειτουργίες του επίγειου και του 

διαστημικού τμήματος της υποδομής· 

 

Τροπολογία  194 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο 

υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται 

στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη 

μορφή καταλόγου κατηγοριών των 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο 

υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται 

στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη 

μορφή καταλόγου κατηγοριών των 
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ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών 

επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών 

τους, συμπεριλαμβανομένων της 

γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, 

του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, 

καθώς και των χαρακτηριστικών 

ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 

στις λειτουργικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 και δίνουν 

προτεραιότητα στις υπηρεσίες που 

παρέχονται στους χρήστες σε ενωσιακό 

επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών 

επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών 

τους, συμπεριλαμβανομένων της 

γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, 

του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, 

καθώς και των χαρακτηριστικών 

ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 

στις λειτουργικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  195 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 λαμβάνει 

υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά 

διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά. 

 

Τροπολογία  196 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) νομικά πρόσωπα δεόντως 

διαπιστευμένα για την παροχή 

δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη 

διαπίστευση ασφαλείας, βάσει των 

ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη 

συνιστώσα GOVSATCOM που 

β) νομικά πρόσωπα δεόντως 

διαπιστευμένα για την παροχή 

δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη 

διαπίστευση ασφαλείας. 
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αναφέρονται στο άρθρο 34 

παράγραφος 1. 

Τροπολογία  197 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Οι πάροχοι ικανοτήτων ή 

υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω 

δορυφόρου στο πλαίσιο αυτής της 

συνιστώσας συμμορφώνονται με τις 

ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη 

συνιστώσα GOVSATCOM που 

καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 

παράγραφος 1. 

Τροπολογία  198 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κοινές ικανότητες δορυφορικής 

επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός 

χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των 

κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Αυτή 

η ανταλλαγή και η ιεράρχηση δίνουν 

προτεραιότητα στους χρήστες σε επίπεδο 

Ένωσης. 

1. Κοινές ικανότητες δορυφορικής 

επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός 

χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των 

κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. 

Τροπολογία  199 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι κόμβοι GOVSATCOM 

λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες 

εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες 

προκειμένου να μην στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 
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Τροπολογία  200 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή 

θα αξιολογήσει την εκτέλεση της 

συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την εξέλιξη των αναγκών των 

χρηστών σε σχέση με την ικανότητα 

δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση 

εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες 

διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση 

συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από 

κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη 

πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο 

πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM. 

Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή, 

σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, 
θα αξιολογήσει την εκτέλεση της 

συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την εξέλιξη των αναγκών των 

χρηστών σε σχέση με την ικανότητα 

δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση 

εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες 

διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση 

συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από 

κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη 

πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο 

πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM. 

 

Τροπολογία  201 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα 

(Τσεχική Δημοκρατία). 

Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα 

(Τσεχική Δημοκρατία). Ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, μπορούν να 

ιδρύονται τοπικά γραφεία του 

Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 79 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  202 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

διορίζονται με γνώμονα την 

πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που 

άπτεται των βασικών καθηκόντων του 

4. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

διορίζονται με γνώμονα την 

πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που 

άπτεται των καθηκόντων του Οργανισμού, 
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Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης 

υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους 

τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και 

του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η 

εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 

διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα 

μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης 

εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές 

δεξιότητές τους στους τομείς της 

διαχείρισης, της διοίκησης και του 

προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η 

εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 

διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα 

μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης 

εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

Τροπολογία  203 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η θητεία των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και του 

αναπληρωτή τους είναι τετραετής και 

μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 

5. Η θητεία των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και των 

αναπληρωτών τους είναι τετραετής και 

μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 

Τροπολογία  204 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το διοικητικό συμβούλιο 

συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο 

φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με 

πρωτοβουλία του προέδρου του ή με 

αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών 

του. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο 

συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 

τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, 

συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου 

του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου 

των μελών του. 

 

Τροπολογία  205 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 75 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. [Για κάθε συνιστώσα του 

προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση 

ευαίσθητων εθνικών υποδομών, μόνο οι 

εκπρόσωποι των κρατών μελών που 

διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή 
και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν 

να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις 

εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και 

να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν 

εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που 

διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, 

αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του 

κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια 

υποδομή.] 

5. [Για κάθε συνιστώσα του 

προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση 

ευαίσθητων εθνικών υποδομών, οι 

εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο 

εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις 

εργασίες του διοικητικού συμβουλίου αλλά 

μόνο οι εκπρόσωποι κρατών μελών που 

διαθέτουν τέτοια υποδομή συμμετέχουν 

στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί 

ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν 

αυτού του είδους την υποδομή, 

αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του 

κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια 

υποδομή.] 

 

Τροπολογία  206 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή 

Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο 

προβλέπεται στο άρθρο 312 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές 

πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για 

την περίοδο η οποία καλύπτεται από το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού 

ενσωματώσει σε αυτό, χωρίς αλλαγές, το 

μέρος που συντάσσει το συμβούλιο 

διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 στοιχείο α) και αφού λάβει τη 

γνώμη της Επιτροπής. Ζητείται η γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση 

με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας· 

 

Τροπολογία  207 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) θεσπίζει κανόνες διαφάνειας 

σχετικά με τις βιομηχανικές συμβάσεις 

και ενημερώνεται τακτικά για αυτές από 

τον εκτελεστικό διευθυντή· 

 

Τροπολογία  208 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) συμμορφώνεται με τους κανόνες 

διαφάνειας σχετικά με τις βιομηχανικές 

συμβάσεις και ενημερώνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο· 

 

Τροπολογία  209 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να 

τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι 

υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη για την αποδοτική και 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση 

για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των 

προτέρων την έγκριση της Επιτροπής, του 

διοικητικού συμβουλίου και του οικείου 

κράτους μέλους ή των οικείων κρατών 

μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το 

πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 

ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 

κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 

καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να 

τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι 

υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη 

μέλη για την αποδοτική και 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων 

του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση 

για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο 

εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των 

προτέρων την έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου και του οικείου κράτους 

μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην 

απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο 

εφαρμογής των δραστηριοτήτων που 

πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, 

ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο 

κόστος και η επικάλυψη διοικητικών 

καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να 
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απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το 

οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη 

μέλη. 

απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το 

οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη 

μέλη. Στο μέτρο του δυνατού, οι 

επιπτώσεις από την άποψη της 

κατανομής του προσωπικού και του 

προϋπολογισμού ενσωματώνονται στο 

ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και, σε κάθε 

περίπτωση, το σχέδιο αυτό κοινοποιείται 

στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή σύμφωνα με το άρθρο 84 

παράγραφος 11. 

 

Τροπολογία  210 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το προσωπικό του Οργανισμού 

αμείβεται από τους ιδίους πόρους του 

Οργανισμού και, όπου απαιτείται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν 

ανατεθεί στον Οργανισμό, μέσω της 

χρήσης προϋπολογισμού που αναθέτει η 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  211 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά 

κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες 

διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές 

του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα 

του στους σχετικούς τομείς, από έναν 

κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται 

από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και 

διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από 

δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες 

Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από 

το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά 

κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες 

διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές 

του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα 

του στους σχετικούς τομείς, από έναν 

κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων 

που προτείνονται από την Επιτροπή μετά 

από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, 

ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
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εκδόσεις. άλλες εκδόσεις. 

 

Τροπολογία  212 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που 

λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο 

πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία 

του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά 

για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 

τεσσάρων ετών. 

Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που 

λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο 

πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία 

του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά 

για διάστημα ίσο ή μικρότερο των πέντε 

ετών. 

 

Τροπολογία  213 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 92 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι 

λειτουργίας 

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και τα 

τοπικά γραφεία και όροι λειτουργίας 

 

Τροπολογία  214 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 92 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ύστερα από έγκριση του 

διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται 

συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού 

μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους 

μέλους υποδοχής, στην οποία καθορίζονται 

οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη 

στέγαση του Οργανισμού στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω 

κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 

κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος 

1. Ύστερα από έγκριση του 

διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται 

συμφωνία για την έδρα και τα τοπικά 

γραφεία του Οργανισμού μεταξύ του 

Οργανισμού και του κράτους μέλους 

υποδοχής, στην οποία καθορίζονται οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη 

στέγαση του Οργανισμού στο κράτος 

μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που 

τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω 

κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί 
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μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό 

διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, το προσωπικό του 

Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών 

τους. 

κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος 

μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό 

διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, το προσωπικό του 

Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών 

τους. 

 

Τροπολογία  215 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 98 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη 

συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν 

συνάψει σχετικές συμφωνίες με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1. Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη 

συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών 

οργανισμών που έχουν συνάψει σχετικές 

συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία  216 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή καθορίζει 

μεθοδολογία για την πρόβλεψη ποιοτικών 

δεικτών για την ακριβή αξιολόγηση της 

προόδου προς την επίτευξη των γενικών 

στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). Με 

βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή 

συμπληρώνει το παράρτημα, το αργότερο 

έως την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Τροπολογία  217 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
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διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. 

διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. Ειδική 

ενότητα αυτής της αξιολόγησης αφορά τη 

διακυβέρνηση του προγράμματος με 

στόχο την προσφορά πληροφοριών 

σχετικά με το κατά πόσο απαιτούνται 

τροποποιήσεις στα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους 

διάφορους παράγοντες του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  218 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών και, κατά περίπτωση, 

μπορεί να συνοδεύει την αξιολόγηση με 

νέα νομοθετική πρόταση. 

 

Τροπολογία  219 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά 

τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα 

και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η 

ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 

εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι 

Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια 

ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά 

τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα 

και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Στην αξιολόγηση εξετάζεται η ενδεχόμενη 

ανάγκη τροποποίησης της εντολής του 

Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
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δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν 

τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η 

πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη 

σύγκρουση συμφερόντων και την 

ανεξαρτησία και αυτονομία του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. 

δυνατότητα να της ανατεθούν πρόσθετα 

καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 30, 

καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 

της τυχόν τροποποίησης. Εξετάζεται 

επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά 

με τη σύγκρουση συμφερόντων και την 

ανεξαρτησία και αυτονομία του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  220 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 105 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2028. 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για χρονικό διάστημα έως την 

31η Δεκεμβρίου 2028. 

 

Τροπολογία  221 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 107 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 

επιτροπή που συνεδριάζει με ειδικές 

συνθέσεις/υποεπιτροπές ειδικά για την 

κάθε κύρια συνιστώσα του προγράμματος 

(Galileo και EGNOS, Copernicus, SSA, 

GOVSATCOM). Πρόκειται για επιτροπή 

κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011. 

 

Τροπολογία  222 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 107 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι διεθνείς συμφωνίες που 

συνάπτει η Ένωση μπορούν να 

προβλέπουν τη συμμετοχή, κατά 

περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων χωρών 

ή διεθνών οργανισμών στις εργασίες της 

επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους που 

ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της 

και συνυπολογίζοντας την ασφάλεια της 

Ένωσης. 

 

 

 



 

RR\1170389EL.docx 109/238 PE625.427v03-00 

 EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά τη δημοσίευση και την έγκριση του 

ΠΔΠ.  Η αυστριακή προεδρία αντιμετώπισε την πρόκληση και έθεσε ένα ταχύ και φιλόδοξο 

χρονοδιάγραμμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να διατηρήσει τον ίδιο 

ρυθμό. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση στις 6 Ιουνίου και ο εισηγητής προσπαθεί 

να έχει την έγκριση της ολομέλειας για την έναρξη της διοργανικής συμφωνίας τον 

Δεκέμβριο. Λόγω αυτού του αυστηρού και ταχέος χρονοδιαγράμματος, ο εισηγητής είχε στη 

διάθεσή του ένα μήνα για να συντάξει την έκθεση που συλλέγει δύο προηγούμενα 

προγράμματα και δύο νέες πρωτοβουλίες. 

Ο εισηγητής αποφάσισε να τηρήσει το αυστηρό αυτό χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου, η 

έκθεση επικεντρώνεται στις βασικές πτυχές της πρότασης, οι οποίες είναι εκείνες που 

αφορούν το SSA, το GOVSATCOM, τις εγκάρσιες δραστηριότητες, τη διακυβέρνηση, την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και τη διπλωματία στον τομέα του διαστήματος, την 

πρόσβαση στο διάστημα και την ασφάλεια, και ιδίως την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Μολονότι η έκθεση δεν επηρεάζει ούτε μέρος των άρθρων ούτε τις αιτιολογικές σκέψεις, ο 

εισηγητής θα μπορούσε να αποφασίσει να πραγματοποιήσει αλλαγές μέσω τροπολογιών. 

Λόγω των χρονικών περιορισμών, προτιμά να υποβάλει μια συνεκτική προσέγγιση στα κύρια 

θέματα. 

Οι διαστημικές υπηρεσίες και εφαρμογές διαμορφώνουν την τρέχουσα και τη μελλοντική 

ευημερία και ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της 

βιομηχανικής βάσης της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση της 

διαστημικής οικονομίας, έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη, οι πολίτες και οι βιομηχανίες τους να 

επωφεληθούν πλήρως από αυτό το διαστημικό πρόγραμμα, από το οποίο αυτοί που τελικά 

επωφελούνται είναι οι χρήστες. 

Παρότι αναγνωρίζει την εμφάνιση νέων κοινοτήτων, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, πιστεύει 

ότι η εξέλιξή του θα πρέπει να βασίζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των κύριων 

χρηστών. Τα διάφορα συστατικά στοιχεία του προγράμματος θα πρέπει να βασίζονται σε 

ανάλυση των επιλογών για να ικανοποιηθούν οι εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την υλοποίηση και την παρακολούθηση των 

ενωσιακών πολιτικών, οι οποίες απαιτούν τη συνεχή και ουσιαστική συμμετοχή των 

χρηστών, ιδίως για τον καθορισμό και την επικύρωση των απαιτήσεων. 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχωνεύει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα τα υφιστάμενα 

Galileo, EGNOS και Copernicus και προσθέτει δύο νέες πρωτοβουλίες, τις SSA και 

GOVSATCOM. Όπως προτείνεται και στη διαστημική πολιτική για την Ευρώπη, ένα πλήρως 

ολοκληρωμένο διαστημικό πρόγραμμα θα αξιοποιούσε τις συνέργειες μεταξύ των 

συνιστωσών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως προς το 

κόστος. Ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο θα ενθαρρύνει τις μελλοντικές επενδύσεις, θα 

αυξήσει την προβολή και θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.   

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του διαστημικού 

προγράμματος για τη διασφάλιση της συνέχειας των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και 
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Copernicus. Είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός να υποστηρίξει τις σύγχρονες και καινοτόμες 

πρωτοβουλίες Galileo, EGNOS και Copernicus, ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα οφέλη που 

προσφέρει η πλοήγηση και η γεωσκόπηση. Η αξιοποίηση, η ανάληψη και η χρήση δεδομένων 

και υπηρεσιών, ιδίως για τον τομέα του επόμενου σταδίου παραγωγής, θα ωφελήσει τους 

χρήστες και την ευρωπαϊκή βιομηχανία, προωθώντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στην Ένωση. 

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά τις νέες 

πρωτοβουλίες SSA και GOVSACOM. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη επενδύουν σε 

πολλές υποδομές ζωτικής σημασίας, που πρέπει να προστατευθούν. Η πιθανότητα μιας 

απειλής η οποία «προέρχεται από πιο πάνω» θα αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη. Ο 

αυξανόμενος αριθμός σχηματισμών με πολύ μεγάλο αριθμό δορυφόρων σε τροχιά βοηθά στη 

δημιουργία μιας κατάστασης «κυκλοφορίας», η οποία προστίθεται στον υψηλό αριθμό 

διαστημικών υπολειμμάτων. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων με κίνδυνο 

σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ διαστημικών σκαφών και διαστημικών 

υπολειμμάτων. Επιπλέον, ο διαστημικός καιρός ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων 

ειδών απρόβλεπτων γεγονότων. Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί 

να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία διαστημικών και 

επίγειων υποδομών. 

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να φροντίζει αυτόνομα για τις ανάγκες και την ασφάλειά 

της σε έναν τέτοιο στρατηγικό τομέα και να θεωρείται αξιόπιστος συνομιλητής σε διεθνές 

επίπεδο. 

Η ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες αποτελεί απαραίτητο 

εργαλείο για τους φορείς ασφάλειας. Η συνάθροιση και κοινή χρήση αυτού του βασικού 

πόρου ασφάλειας σε επίπεδο Ένωσης ενισχύει μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες της. 

Ο προϋπολογισμός που διατέθηκε για το σύστημα GOVSATCOM δεν φαίνεται να επαρκεί 

για να καλύψει τη δυνητική ζήτηση, καθώς και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων και την 

παροχή ευρωπαϊκής υποδομής. 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις διαστημικές υποδομές, τόσο το έδαφος όσο και το 

διάστημα, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των 

συστημάτων και της ικανότητάς τους να εκτελούν τις εργασίες τους συνεχώς και να παρέχουν 

τις υπηρεσίες που τους ζητούνται. 

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να σχεδιαστεί μια συγκεκριμένη εγκάρσια δραστηριότητα και να 

προσδιοριστεί ο υπεύθυνος φορέας που θα είναι αρμόδιος για την εποπτεία των πτυχών 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με ολοκληρωμένο τρόπο. Παράλληλα με τη διασφάλιση των 

ειδικών αναγκών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που έχουν ορίσει οι ευρωπαϊκοί 

φορείς που εποπτεύουν τις πτυχές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και με τη συμμετοχή 

άλλων ενδιαφερόμενων μερών, είναι σημαντικό να καθοριστούν πολιτικές και διαδικασίες 

λειτουργίας και να επαληθευτεί η συνεκτική εφαρμογή τους στις διάφορες συνιστώσες. 

Η Ευρώπη είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται στο διάστημα, αλλά για να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν οι 

ικανότητές της απαιτείται προσπάθεια. Σε ένα όλο και πιο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, 

η επένδυση στο διάστημα πρέπει να παραμείνει θεσμική προτεραιότητα για τη διατήρηση του 

ηγετικού ρόλου της Ευρώπης, της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της αυτονομίας 

της σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα στο μέλλον.  
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Αυτό αποκτά μεγάλη σημασία σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι παραδοσιακές δυνάμεις στο 

διάστημα παραμένουν πολύ δραστήριες και, ταυτόχρονα, παρουσιάζονται νέοι παράγοντες 

που όλο και περισσότερο θέτουν σε αμφισβήτηση την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 

διαστημικού τομέα. 

Το διαστημικό πρόγραμμα που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον 

σημαντικό ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά δεν στηρίζει όσο χρειάζεται τα μέσα για 

τη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας ισχυρής, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 

διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη. 

Είναι σημαντικό να προωθηθούν η ευρύτερη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

νεοσύστατων επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων, μικρών και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη τόσο στην αγορά προηγούμενου όσο και στην αγορά 

επόμενου σταδίου, σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και στον τομέα της εφαρμογής και 

των υπηρεσιών. 

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών πρέπει να προωθηθεί μέσω της 

δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

με τους μεγάλους διαστημικούς ανταγωνιστές. Προκειμένου να δημιουργήσει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία, ο εισηγητής 

παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την οικονομική διπλωματία για να επιδιώξει τη 

διεθνή συνεργασία και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το διάστημα παγκοσμίως. 

Ο κλάδος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταγωνίζεται για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων με τα ίδια επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας του κοινού, αλλά με 

μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα. Όποτε συμβαίνει αυτό, ο κλάδος θα πρέπει να είναι 

σε θέση να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, 

χωρίς στρεβλώσεις της αγοράς, για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και τη χρήση της 

πλέον αποδοτικής λύσης. 

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα πρέπει να προωθήσει μια αυτόνομη 

πρόσβαση στο διάστημα μέσω της συγκέντρωσης των εκτοξεύσεων και την ανάπτυξη 

εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και να στηρίξει τις επίγειες υποδομές. 

Οι διεθνείς ανταγωνιστές, χώρες με ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα, και συγκεκριμένα 

οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, επωφελούνται από μια ισχυρή και προστατευμένη θεσμική 

εγχώρια αγορά με υψηλότερες θεσμικές τιμές και μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμηθειών. 

Συνεπώς, οι διεθνείς ανταγωνιστές μπορούν να προσφέρουν υπηρεσία εκτόξευσης σε 

σημαντικά αυξημένη ανταγωνιστική τιμή απ’ ό,τι η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για λόγους 

ασφάλειας και οικονομικούς λόγους, θα ήταν σημαντικό να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού, να διασφαλιστεί η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα και να δοθεί η 

δυνατότητα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.  

Οι στόχοι του διαστημικού προγράμματος θα επιδιωχθούν επίσης μέσω συνεργειών με άλλα 

ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα. Η πρόταση θα βελτιώσει την πρόσβαση 

των νεοσύστατων διαστημικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δημιουργία ενός ειδικού μέσου κεφαλαιακής 

συμμετοχής μέσω του προγράμματος InvestEU. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα θα 

δημιουργήσει καινοτόμες εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη και την αγορά καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις δοκιμών και 
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επεξεργασίας και την προώθηση της πιστοποίησης και της τυποποίησης. Το πρόγραμμα θα 

προωθήσει τη συνοχή και τις συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 

εξασφαλίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαστημικών δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για την 

έλλειψη ειδικού προϋπολογισμού για διαστημική έρευνα στο «Ορίζων Ευρώπη» προκειμένου 

να παρασχεθεί βεβαιότητα στους επενδυτές και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η 

ηγετική θέση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στον εν λόγω σημαντικό τομέα. 

Βάση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος είναι η σωστή διακυβέρνηση, η κατανομή 

καθηκόντων και ρόλων και οι σχέσεις μεταξύ των κύριων παραγόντων, δηλαδή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του μετονομασθέντος οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός») και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

(ΕΟΔ). Η διακυβέρνηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των κρατών 

μελών και των οργανισμών τους, καθώς και άλλων διεθνών ευρωπαϊκών παραγόντων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για το πρόγραμμα και την ασφάλειά του και 

συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Ο Οργανισμός αύξησε τις αρμοδιότητές του με την πάροδο των ετών και είναι έτοιμος να 

διεκπεραιώσει περισσότερες εργασίες. Εάν πρόκειται ο Οργανισμός να είναι υπεύθυνος για 

τη διαπίστευση ασφαλείας, ενδεχομένως για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 

προώθηση των υπηρεσιών και των μεταγενέστερων εφαρμογών του προγράμματος, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επενδύσει στην επέκτασή του, με αυξημένο αριθμό 

υπαλλήλων και γεωγραφική διεύρυνση με την πιθανή δημιουργία νέων τοπικών γραφείων.  

Ο ρόλος του ΕΟΔ είναι θεμελιώδης για την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη της ΕΕ για 

την υλοποίηση σαφώς προσδιορισμένων συνιστωσών του διαστημικού προγράμματος, που 

λειτουργούν σύμφωνα με διαδικασίες και κανόνες που συνάδουν με τους κανόνες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ 

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: John Howarth 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι διαστημικές βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκτιμώμενη προστιθέμενη αξία 

ύψους 53-62 δις ευρώ και απασχολούν 231.000 επαγγελματίες. Οι στόχοι του διαστημικού 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και η 

παροχή τεχνολογικής ανεξαρτησίας για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιεστικότερες 

παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η τόνωση της 

τεχνολογικής καινοτομίας και η παροχή κοινωνικοοικονομικών οφελών τις επιχειρήσεις και 

τους λαούς της Ευρώπης. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των 

τριών εμβληματικών έργων της ΕΕ: του Galileo (δορυφορική πλοήγηση), του Copernicus 

(παρατήρηση της γης) και του EGNOS (πλοήγηση «ασφάλεια της ζωής»), καθώς και στην 

ανάπτυξη του STT (ασφάλεια στο διάστημα) και την έναρξη της πρωτοβουλίας Govsatcom 

(ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες). 

Κατά την περίοδο 2021-27 του ΠΔΠ , η πρόταση της Επιτροπής είναι να χρηματοδοτήσει το 

Galileo / Egnos με 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε (σταθερές) τιμές 2018 (9,7 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε τρέχουσες τιμές) και το Copernicus με 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ (5,8 

δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές). 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ (0,5 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε τρέχουσες τιμές) έχουν διατεθεί στο STT και το Govsatcom. Συνολικά, το 

διαστημικό πρόγραμμα αντιπροσωπεύει το 1,25% των αναλήψεων υποχρεώσεων του ΠΔΠ 

2021-27. Όλα τα στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του ΠΔΠ και εκφράζονται εδώ σε σταθερές τιμές ώστε να καταστεί δυνατή η 

άμεση σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο του ΠΔΠ.  

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
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αποκομίσουν τεχνολογικά οφέλη από ένα πρόγραμμα που είναι υπερβολικά μεγάλο για να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά από οποιοδήποτε μεμονωμένο κράτος μέλος. Με τον τρόπο 

αυτό,μαζί με τα άμεσα οφέλη στην απασχόληση και την υποστήριξη ενός ανταγωνιστικού 

διαστημικού τομέα, η τεχνολογία, τα δεδομένα και οι υπηρεσίες των διαστημικών 

προγραμμάτων προσδίδουν ουσιαστική αξία στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αλιευτικής πολιτικής, των προγραμμάτων 

για το περιβάλλον και το κλίμα, και των μοντέλων / της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας. 

Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να αξιοποιήσει τις πληροφορίες από το διαστημικό πρόγραμμα για 

να ενημερώσει καλύτερα τον μελλοντικό σχεδιασμό του προϋπολογισμού και τη λήψη 

αποφάσεων σε αυτούς και σε άλλους τομείς. 

Η Επιτροπή έχει δηλώσει την πρόθεση να δημιουργήσει από την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης ένα Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα να παράσχει ένα "ενιαίο και 

απλουστευμένο σύστημα διακυβέρνησης", ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα 

συνεχίσει ως κύριος εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος. Η πρόθεση να δημιουργηθεί 

μεγαλύτερη εστίαση για την εμπορία, τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση του προγράμματος 

μέσω της μετονομασμένης υπηρεσίας είναι ευπρόσδεκτη. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

είναι εγγενής στη δημιουργία νέας διάρθρωσης διακυβέρνησης και επομένως τονίζεται η 

σημασία της σαφήνειας της στρατηγικής, ο διαχωρισμός της λειτουργίας, η ευθύνη και η 

εποπτεία στη διακυβέρνηση του Οργανισμού της ΕΕ για το διαστημικό πρόγραμμα 

προκειμένου να μετριαστεί ο δημοσιονομικός κίνδυνος.  

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τεχνολογία και δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες, 

μερικές φορές μοναδικές, και εκμεταλλεύεται τις νέες εξελίξεις. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 

θα πρέπει να λειτουργεί εντός ενός ΠΔΠ επαρκώς ευέλικτου ώστε να αντιμετωπίσει τις 

διακυμάνσεις του κόστους και τις νέες εξελίξεις και εντός ενός κανονιστικού πλαισίου 

επαρκώς ευέλικτου ώστε να εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Ένωσης, του 

προγράμματος και των κρατών μελών 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 
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αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως 

όσον αφορά τις υποδομές και τις 

τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια 

ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης 

και των κρατών μελών της. Για τον λόγο 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες 

εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 

για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις 

ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν 

αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 

της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική 

σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει 

να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και 

ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν 

των μέτρων που λαμβάνονται από τα 

κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν 

λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει 

να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια 

διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία 

για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή 

η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα. 

αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως 

όσον αφορά τις υποδομές και τις 

τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια 

ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης 

και των κρατών μελών της. Για τον λόγο 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες 

εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 

για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις 

ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν 

αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 

της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική 

σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει 

να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και 

ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν 

των μέτρων που λαμβάνονται από τα 

κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν 

λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει 

να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια 

διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία 

για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή 

η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα, στη βάση ενός 

ευέλικτου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου ικανού να αντιδρά στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το παρόν πρόγραμμα, (13) Το παρόν πρόγραμμα, 
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αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που έχει η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 

συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων 

για το κλίμα και στην επίτευξη του γενικού 

στόχου το 25 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει την 

επίτευξη των στόχων για το κλίμα. 

Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 

τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 

υλοποίησης του προγράμματος και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 

οικείων διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. 

αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που έχει η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

ως πρωτοστάτη για την εφαρμογή της 

συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, θα συμβάλει στην ενσωμάτωση 

των δράσεων για το κλίμα και στην ταχεία 

επίτευξη του γενικού στόχου το 30 % των 

δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να 

στηρίζει την επίτευξη των στόχων για το 

κλίμα, καθώς και στην ενσωμάτωση των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις 

πολιτικές της Ένωσης. Σχετικές δράσεις 

θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης του 

προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ 

νέου στο πλαίσιο των οικείων διαδικασιών 

αξιολόγησης και επανεξέτασης. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται καταρχήν από την 

Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις που θα 

συναφθούν στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράμματος θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους οικείους 

ενωσιακούς κανόνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Ένωση θα πρέπει επίσης να είναι αρμόδια 

για τον καθορισμό των επιδιωκόμενων 

στόχων όσον αφορά τις δημόσιες 

συμβάσεις. 

(15) Δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται καταρχήν από την 

Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις που θα 

συναφθούν στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράμματος θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τους οικείους 

ενωσιακούς κανόνες και να λαμβάνουν 

δεόντως υπόψη τα κριτήρια 

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 

εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Ένωση θα πρέπει επίσης να 

είναι αρμόδια για τον καθορισμό των 

επιδιωκόμενων στόχων όσον αφορά τις 

δημόσιες συμβάσεις. Η συνολική 

εφαρμογή του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές 

της διαφάνειας, της μη εφαρμογής 

διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης, 

ιδίως όσον αφορά την ισότητα των 
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φύλων. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η χρηστή δημόσια διαχείριση του 

προγράμματος απαιτεί την αυστηρή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων μεταξύ των διάφορων 

εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να 

περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους 

και οι καθυστερήσεις. 

(25) Η χρηστή δημόσια διαχείριση του 

προγράμματος απαιτεί την αυστηρή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων μεταξύ των διάφορων 

εμπλεκόμενων οντοτήτων, ιδίως μεταξύ 

του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, ώστε να αποφεύγονται οι 

περιττές αλληλεπικαλύψεις των 

προσπαθειών και να περιορίζονται οι 

υπερβάσεις του κόστους και οι 

καθυστερήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

συντονίζει και να παρακολουθεί τα 

καθήκοντα και την επικοινωνία βάσει 

των αρχών που θεσπίζονται στη Συνθήκη 

της Λισαβόνας1α και στη συμφωνία-

πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος1β. 

 __________________ 

 1α Άρθρο 189 παράγραφος 3 Συνθήκης 

Λισαβόνας 

 1β «Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 

αναγνωρίζουν ότι διαθέτουν 

συγκεκριμένα αλληλοσυμπληρωματικά 

και αμοιβαίως ενισχυτικά πλεονεκτήματα 

και έχουν δεσμευθεί να συνεργασθούν 

αποτελεσματικά και προς αμοιβαίο 

όφελος και να αποφύγουν κάθε περιττή 

αλληλοεπικάλυψη.» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Το Galileo έχει ως στόχο τη 

δημιουργία και τη λειτουργία της πρώτης 

παγκόσμιας υποδομής δορυφορικής 

πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, η οποία 

θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για μη 

στρατιωτικούς σκοπούς και θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται από διάφορους δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και 

τον υπόλοιπο κόσμο. Το Galileo λειτουργεί 

ανεξάρτητα από άλλα υφιστάμενα ή 

δυνητικά συστήματα και, με τον τρόπο 

αυτό, συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη 

στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Η 

δεύτερη γενιά του συστήματος αναμένεται 

ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά πριν από το 

2030, αρχικά με μειωμένη επιχειρησιακή 

ικανότητα. 

(39) Το Galileo έχει ως στόχο τη 

δημιουργία και τη λειτουργία της πρώτης 

παγκόσμιας υποδομής δορυφορικής 

πλοήγησης και εντοπισμού θέσης, στη 

βάση του προπαρασκευαστικού έργου του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η 

οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για μη 

στρατιωτικούς σκοπούς και θα μπορεί να 

χρησιμοποιείται από διάφορους δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και 

τον υπόλοιπο κόσμο. Το Galileo λειτουργεί 

ανεξάρτητα από άλλα υφιστάμενα ή 

δυνητικά συστήματα και, με τον τρόπο 

αυτό, συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη 

στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Η 

δεύτερη γενιά του συστήματος αναμένεται 

ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά πριν από το 

2030, αρχικά με μειωμένη επιχειρησιακή 

ικανότητα. 

Αιτιολόγηση 

Το Galileo βασίζεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, πράγμα που δεν γίνεται σαφές στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) «διαστημικός τομέας»: 

 «ο ανάντη τομέας», ο οποίος 

περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

οδηγούν στη δημιουργία λειτουργικού 

συστήματος διαστήματος, και στην 

εξερεύνηση του διαστήματος· 

 «ο κατάντη τομέας» που περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που αφορούν την 

εκμετάλλευση δορυφορικών δεδομένων 

για την ανάπτυξη διαστημικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε τελικούς 
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χρήστες. 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας του διαστήματος πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω και να διακριθεί σε έναν τομέα 

προηγούμενου και επόμενου σταδίου. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας στον διαστημικό τομέα. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

στον διαστημικό τομέα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς 

και την ελευθερία δράσης της και τη 

στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 

αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων· 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς 

και την ελευθερία δράσης της και τη 

στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 

αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη 

αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων 

αποφάσεων που οδηγούν σε εξοικονόμηση 

κόστους· 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] 

δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές. 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

εκτέλεση του προγράμματος για το 

διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 14 816 

938 000 σε τιμές 2018 (16,7 
δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές). 

Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έχει ως 

εξής: 

Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έχει ως 

εξής:  

α) για το Galileo και το EGNOS: [9,7] 

δισεκατομμύρια EUR· 

α) για το Galileo και το EGNOS: 

8 606 245 580 EUR σε τιμές 2018 (9,7 

δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές)· 

β) για το Copernicus: [5,8] 

δισεκατομμύρια EUR· 

β) για το Copernicus: 5 146 002 510 

EUR σε τιμές 2018 (5,8 δισεκατομμύρια 

EUR σε τρέχουσες τιμές)·  

γ) για τα SSA/GOVSATCOM: [0,5] 

δισεκατομμύρια EUR. 

γ) για τα SSA/GOVSATCOM: 

1 064 689 910 EUR σε τιμές 2018 (1,2 
δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές). 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13 Σεπτεμβρίου 2018, η 

συμβιβαστική τροπολογία αντικατοπτρίζει την τελευταία κατανομή του ΠΔΠ ανά πρόγραμμα, 

όπως προβλέπεται στο σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 

Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 — θέση του Κοινοβουλίου 

ενόψει συμφωνίας. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάπτυξη ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και καινοτόμου διαστημικού τομέα πρέπει να είναι 

ένας από τους στόχους. 



 

RR\1170389EL.docx 121/238 PE625.427v03-00 

 EL 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα έσοδα που παράγονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος 

καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση της συνιστώσας από την 

οποία προήλθαν τα έσοδα. 

1. Τα έσοδα που παράγονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος 

καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης και χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση οποιασδήποτε 

συνιστώσας του προγράμματος. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, οι οποίες είναι αναλογικές 

προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα 

εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις 

τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των 

άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, 

περιλαμβανομένης της Ένωσης, και 

ενδέχεται, κατά περίπτωση, να βασίζονται 

σε δείκτες επιδόσεων· οι εν λόγω αμοιβές 

δεν καλύπτουν γενικά έξοδα τα οποία δεν 

συνδέονται με τις δραστηριότητες που 

έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση. 

– θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, οι οποίες είναι αναλογικές 

προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα 

εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις 

αμοιβές των άλλων οντοτήτων που 

εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της 

Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, 

να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν 

λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα 

τα οποία δεν συνδέονται με τις 

δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από 

την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Για πολλές υπηρεσίες δεν υπάρχουν πραγματικές «τιμές της αγοράς». 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Copernicus εκτελείται με βάση 

προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης και, 

κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή 

περιφερειακές ικανότητες των κρατών 

μελών και λαμβανομένων υπόψη των 

ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών 

συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών 

και της ανάγκης για προαγωγή του 

ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της 

αγοράς. 

1. Το Copernicus εκτελείται με βάση 

προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης και 

τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος και, κατά 

περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή 

περιφερειακές ικανότητες των κρατών 

μελών και λαμβανομένων υπόψη των 

ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών 

συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών 

και της ανάγκης για προαγωγή του 

ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της 

αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Η χρηματοδότηση του Copernicus προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (70 %) και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (30 %). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το διοικητικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 

κράτος μέλος και από τέσσερις 

εκπροσώπους της Επιτροπής. Όλα τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό 

συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης ένα μέλος 
διορισμένο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. 

1. Το διοικητικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 

κράτος μέλος και από τέσσερις 

εκπροσώπους της Επιτροπής και έναν 

εκπρόσωπο διορισμένο από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, όλοι με δικαίωμα ψήφου. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κάθε έτος, η Επιτροπή υποβάλλει 
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή του προγράμματος. Η έκθεση 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση 

κινδύνου, το συνολικό κόστος, το ετήσιο 

κόστος λειτουργίας, τα αποτελέσματα 

των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 

τα έσοδα, το χρονοδιάγραμμα και τις 

επιδόσεις του προγράμματος και του 

Οργανισμού. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 

πρόγραμμα 

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

ITRE 

14.6.2018 
   

Γνωμοδότηση της 

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

BUDG 

14.6.2018 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

       Ημερομηνία ορισμού 

John Howarth 

12.7.2018 

Εξέταση στην επιτροπή 13.9.2018    

Ημερομηνία έγκρισης 9.10.2018    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

30 

1 

2 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης 

Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel 

Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris 

Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew 

Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous 

Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, 

Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Inese Vaidere, Monika Vana, 

Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
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15.11.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ  

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα 

συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα 

κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα 

είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι 

δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα 

(2) Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα 

συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα 

κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα 

είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι 

δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα 
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για την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν. 

για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της 

Ένωσης και των κρατών μελών της θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Ο διαστημικός τομέας είναι 

σήμερα ζωτικής σημασίας για πολλές 

πολιτικές της Ένωσης και των κρατών 

μελών σε τομείς όπως το περιβάλλον, η 

κλιματική αλλαγή, η γεωργία και η 

αγροτική ανάπτυξη, η πολιτική 

προστασία και η πρόληψη, η ασφάλεια 

και η προστασία, καθώς και η ψηφιακή 

οικονομία. Πρέπει να προσδιοριστούν και 

να επιδιωχθούν ενεργά περαιτέρω 

δυνητικές εφαρμογές, 

συμπεριλαμβανομένων διαστημικών 

λύσεων για την κλιματική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus—, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus—, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
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μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 

των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 

σε αυτήν, καθώς και την παρακολούθηση 

των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα και να διερευνήσει τη 

δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές 

συμβάσεις του ΟΗΕ. 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα, ιδίως δεδομένης της 

αυξανόμενης ποσότητας διαστημικών 

αποβλήτων, και να διερευνήσει τη 

δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές 

συμβάσεις του ΟΗΕ. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το παρόν πρόγραμμα, 

αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που έχει η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 

συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων 

για το κλίμα και στην επίτευξη του γενικού 

στόχου το 25 % των δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει την 

επίτευξη των στόχων για το κλίμα. 

Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 

(13) Το παρόν πρόγραμμα, 

αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που έχει η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης 

για το κλίμα και τις δεσμεύσεις της να 

πρωτοστατήσει στην εφαρμογή της 

συμφωνίας του Παρισιού και των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, θα συμβάλει στην ενσωμάτωση 

των δράσεων για το κλίμα και στην ταχεία 

επίτευξη του γενικού στόχου το 30 % των 

δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να 

στηρίζει την επίτευξη των στόχων για το 
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τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 

υλοποίησης του προγράμματος και θα 

αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των 

οικείων διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. 

κλίμα, καθώς και στην ενσωμάτωση των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις 

πολιτικές της Ένωσης. Σχετικές δράσεις 

θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της υλοποίησης του 

προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ 

νέου στο πλαίσιο των οικείων διαδικασιών 

αξιολόγησης και επανεξέτασης. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, 

μεταξύ άλλων. 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της βιοποικιλότητας, της χρήσης της γης, 

της προστασίας του εδάφους, της υγείας 

των ωκεανών, της πολιτικής προστασίας 

και της πρόληψης, της ασφάλειας, καθώς 

και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ 

άλλων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (47α) Ο αριθμός των χρηστών των 

υπηρεσιών του Copernicus που αφορούν 

την κλιματική αλλαγή συνεχίζει να 

αυξάνεται και διπλασιάστηκε μεταξύ του 
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2015 και του 2016. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

πρέπει να καταστούν πλήρως 

λειτουργικές, προκειμένου να αυξηθεί η 

διαθεσιμότητα των αναγκαίων 

δεδομένων για δράσεις μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε 

αυτήν. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (62α) Η μεταφορά διαστημικών σκαφών 

και των εξαρτημάτων τους από τη γη στο 

διάστημα συνεπάγεται σημαντικές 

λειτουργικές δαπάνες και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των 

διαστημικών ταξιδιών και, συνακόλουθα, 

η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, τα 

διαστημικά σκάφη θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης στο διάστημα. 

Επιπλέον, μακροπρόθεσμος στόχος θα 

πρέπει να είναι η εξασφάλιση βιώσιμης 

παραγωγής ενέργειας στο διάστημα με 

χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι 

στο διάστημα, για παράδειγμα, με την 

εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 

υδρογόνου που θα μπορούσε να επιτρέψει 

τον ανεφοδιασμό διαστημικών σκαφών. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 64 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Η παροχή υπηρεσιών SST θα 

πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία 

μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 

και να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη και τη 

μελλοντική εθνική εμπειρογνωμοσύνη και 

(64) Η παροχή υπηρεσιών SST θα 

πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία 

μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 

και να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη και τη 

μελλοντική εθνική εμπειρογνωμοσύνη και 
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τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά εθνικά 

περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αυτά που 

αναπτύσσονται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος ή την Ένωση. Θα 

πρέπει να είναι δυνατή η παροχή 

χρηματοδοτικής στήριξης για την 

ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST. Λόγω 

του ευαίσθητου χαρακτήρα του SST, ο 

έλεγχος των εθνικών αισθητήρων και η 

λειτουργία, η συντήρηση και η ανανέωσή 

τους, καθώς και η επεξεργασία των 

δεδομένων που οδηγεί στην παροχή 

υπηρεσιών SST θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στο πεδίο 

αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κρατών 

μελών. 

εμπειρογνωμοσύνη του ΕΟΔ και τα 

υφιστάμενα και τα μελλοντικά εθνικά 

περιουσιακά στοιχεία και περιουσιακά 

στοιχεία του ΕΟΔ, καθώς και αυτά που 

αναπτύσσονται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος ή την Ένωση. Θα 

πρέπει να είναι δυνατή η παροχή 

χρηματοδοτικής στήριξης για την 

ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST. Λόγω 

του ευαίσθητου χαρακτήρα του SST, ο 

έλεγχος των εθνικών αισθητήρων και των 

αισθητήρων του ΕΟΔ και η λειτουργία, η 

συντήρηση και η ανανέωσή τους, καθώς 

και η επεξεργασία των δεδομένων που 

οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών SST θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν 

στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 67 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Επιπλέον, το SST θα πρέπει να 

συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα 

μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον 

μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων 

κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του 

ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου 

διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς 

(COPUOS) και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο 

απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, 

με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, 

την προστασία και τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. 

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι 

συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης 

συνέργειες με πρωτοβουλίες για την 

ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των 

διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα 

πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της 

ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του 

απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των 

(67) Επιπλέον, το SST θα πρέπει να 

συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα 

μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον 

μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων 

κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του 

ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου 

διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς 

(COPUOS) και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο 

απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, 

με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, 

την προστασία και τη βιωσιμότητα των 

δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. 

Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι 

συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης 

συνέργειες με πρωτοβουλίες για την 

ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των 

διαστημικών αποβλήτων, για παράδειγμα, 

μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 

εργαλείων για την ενεργό εξάλειψη των 

αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να 
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διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να 

έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνονται στον τομέα της 

διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. 

Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει 

υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ. 

συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής 

χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου 

διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών 

δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στις διεθνείς πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνονται στον τομέα της 

διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. 

Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει 

υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 

διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 

οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 

διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 

οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 
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στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές 

ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και 

εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 

στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές ικανότητες και στις 

ικανότητες του ΕΟΔ και της Ένωσης, και 

να δίνει τη δυνατότητα ευρείας 

συμμετοχής των κρατών μελών και 

εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης25  , 

η Δήλωση της Ρώμης των αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών 

της ΕΕ26 και διάφορα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζουν 

ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο για την εγγύηση 

ασφαλούς, προστατευμένης και ανθεκτικής 

Ευρώπης, η οποία να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

τρομοκρατία, οι κυβερνοαπειλές και οι 

εντεινόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Η 

ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις 

δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για τους παράγοντες 

ασφαλείας, και η συγκέντρωση και κοινή 

χρήση αυτού του νευραλγικού πόρου 

ασφάλειας σε ενωσιακό επίπεδο ενισχύει 

μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες 

της. 

(71) Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης25, η 

Δήλωση της Ρώμης των αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών 

της ΕΕ26, και διάφορα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζουν 

ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο για την εγγύηση 

ασφαλούς, προστατευμένης και ανθεκτικής 

Ευρώπης, η οποία να είναι σε θέση να 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

τρομοκρατία, οι κυβερνοαπειλές και οι 

εντεινόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Η 

ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις 

δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για τους παράγοντες 

ασφαλείας, και η συγκέντρωση και κοινή 

χρήση αυτού του νευραλγικού πόρου 

ασφάλειας σε ενωσιακό επίπεδο ενισχύει 

μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες 

της. 

_________________ _________________ 

25 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_

25 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_
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tis_eyropis_el.pdf tis_eyropis_el.pdf 

26 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm

s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf 

26 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm

s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: 

φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού 

περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της 

Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 

ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη· 

(2) «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: 

φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού 

περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της 

Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 

ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη ή τη διαστημική υποδομή· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) «εν δυνάμει υποψήφιοι»: χώρες ή 

οντότητες που έχουν σαφή προοπτική να 

προσχωρήσουν στην Ένωση στο μέλλον, 

αλλά δεν τους έχει ακόμη χορηγηθεί 

καθεστώς υποψήφιας χώρας· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
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μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας στον διαστημικό τομέα. 

μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

στον διαστημικό τομέα. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας· 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης με γνώμονα 

τον χρήστη, σε μακροπρόθεσμη βάση, και 

να υποστηρίζει την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των πολιτικών της 

Ένωσης και των κρατών μελών της στους 

τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής 

αλλαγής, της γεωργίας και της αγροτικής 

ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας 

και της προστασίας, καθώς και της 

ψηφιακής οικονομίας· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών· 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών, καθώς και την ανάπτυξη 

λύσεων για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

καθαρισμού της γήινης τροχιάς· 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 

διάστημα· 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 

διάστημα, συμπεριλαμβανομένων 

εναλλακτικών μορφών παραγωγής 

ενέργειας με τη χρήση πόρων διαθέσιμων 

στο διάστημα, νέων τεχνολογιών 

εκτόξευσης και καινοτόμων συστημάτων 

ή υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των 

ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 25· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) την παροχή δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

ε) την παροχή δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, για 

παράδειγμα, μέσω προγραμμάτων 

πρακτικής άσκησης που απευθύνονται σε 

φοιτητές, πρόσφατους αποφοίτους, 

καθώς και σε νεαρούς επαγγελματίες και 

επιχειρηματίες· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, επίσης μέσω της 

παρακολούθησης του φόρουμ χρηστών 
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εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες· 
του Copernicus που αναφέρεται στο 

άρθρο 48 παράγραφος 1, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τον συντονισμό και τη διαχείριση του 

προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή 

επικουρείται από την επιτροπή 

Copernicus, η οποία απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των κρατών μελών και από 

το φόρουμ χρηστών του Copernicus. Το 

φόρουμ χρηστών του Copernicus 

αποτελεί ομάδα εργασίας της επιτροπής 

Copernicus, η οποία απαρτίζεται από τις 

εθνικές κοινότητες χρηστών. Το φόρουμ 

χρηστών του Copernicus διαδραματίζει 

θεμελιώδη ρόλο στη συλλογή απόψεων 

σχετικά με εξελίξεις που σχετίζονται με 

το Copernicus και τη διάδοσή τους στους 

χρήστες. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 50 Άρθρο 50 

Υπηρεσίες Copernicus Υπηρεσίες Copernicus 

Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για 

τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για 

τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών: 

α) υπηρεσίες περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 

εξασφάλισης της συμμόρφωσης, που 

καλύπτουν: 

α) υπηρεσίες περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 

εξασφάλισης της συμμόρφωσης, που 

καλύπτουν: 

– την παρακολούθηση της 

ατμόσφαιρας, με σκοπό την παροχή 

– την παρακολούθηση της 

ατμόσφαιρας, με σκοπό την παροχή 
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πληροφοριών για την ποιότητα του αέρα 

και τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας· 

πληροφοριών για την ποιότητα του αέρα 

και τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας· 

– την παρακολούθηση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κατάσταση και τη 

δυναμική των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων και των πόρων τους· 

– την παρακολούθηση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος,με ιδιαίτερη έμφαση στη 

χαρτογράφηση της ρύπανσης από 

πλαστικά και μικροπλαστικά, με σκοπό 

την παροχή πληροφοριών για την 

κατάσταση και τη δυναμική των 

θαλάσσιων και παράκτιων 

οικοσυστημάτων και των πόρων τους· 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 

ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία 

και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, την ποιότητα 

του εδάφους, την ερημοποίηση, τις 

αστικές ζώνες, την ποσότητα και την 

ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση 

και την αποψίλωση των δασών, τη 

γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· 

– την παρακολούθηση της κλιματικής 

αλλαγής, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 

εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 

μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 

τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 

προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και 

τους δείκτες σε συναφείς χρονικές και 

χωρικές κλίμακες· 

– την παρακολούθηση της κλιματικής 

αλλαγής, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 

εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 

μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 

τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 

προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και 

τους δείκτες σε συναφείς χρονικές και 

χωρικές κλίμακες· 

 – την παρακολούθηση των 

μνημείων φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO· 

β) την υπηρεσία διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 

την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 

των δημόσιων αρχών που ασχολούνται με 

την πολιτική προστασία οι οποίες 

βρίσκονται στην Ένωση, η οποία στηρίζει 

την πολιτική προστασία και τις 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (βελτιώνοντας τις 

δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης 

και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) 

και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας 

(αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) 

β) την υπηρεσία διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 

την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 

του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) και των 

δημόσιων αρχών που ασχολούνται με την 

πολιτική προστασία οι οποίες βρίσκονται 

στην Ένωση, η οποία στηρίζει την 

ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική προστασία 

και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών (βελτιώνοντας ιδίως 

τις δραστηριότητες έγκαιρης 

προειδοποίησης και τις ικανότητες 
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σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών· αντιμετώπισης κρίσεων) και τις δράσεις 

πρόληψης και ετοιμότητας (αναλύσεις 

κινδύνων και αποκατάστασης) σε σχέση με 

κάθε είδος πιθανών καταστροφών· 

γ) την υπηρεσία ασφαλείας για τη 

στήριξη της επιτήρησης των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης, της θαλάσσιας 

επιτήρησης και της εξωτερικής δράσης της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας 

που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και 

των αντίστοιχων στόχων και δράσεων της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας. 

γ) την υπηρεσία ασφαλείας για τη 

στήριξη της επιτήρησης των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης, της θαλάσσιας 

επιτήρησης και της εξωτερικής δράσης της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας 

που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και 

των αντίστοιχων στόχων και δράσεων της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εκδίδει, το αργότερο έως τη 15η 

Νοεμβρίου κάθε έτους, το πρόγραμμα 

εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο 

έτος, αφού ενσωματώσει σ’ αυτό αυτούσιο 

το τμήμα που συντάσσει το συμβούλιο 

διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 στοιχείο β) και αφού λάβει τη 

γνώμη της Επιτροπής· 

α) εκδίδει, το αργότερο έως τη 15η 

Νοεμβρίου κάθε έτους, το πρόγραμμα 

εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο 

έτος, αφού ενσωματώσει σ’ αυτό αυτούσιο 

το τμήμα που συντάσσει το συμβούλιο 

διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 στοιχείο β), αφού λάβει τη 

γνώμη της Επιτροπής και κατόπιν 

διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με το εν λόγω 

πρόγραμμα εργασίας· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 99 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και του συμβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός 

διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί 

εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές 

υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 

1. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και του συμβουλίου 

διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός 

διευθυντής, οι αποσπασμένοι εθνικοί 

εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές 

υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
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δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρεται η 

απουσία ή η ύπαρξη κάθε άμεσου ή 

έμμεσου συμφέροντος που μπορεί να 

θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους. 

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι ακριβείς 

και πλήρεις. Υποβάλλονται γραπτώς κατά 

την ανάληψη των καθηκόντων των εν 

λόγω προσώπων και ανανεώνονται 

ετησίως. Επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται 

απαραίτητο, ιδίως σε περίπτωση σχετικής 

μεταβολής της προσωπικής τους 

κατάστασης. 

δήλωση συμφερόντων, όπου αναφέρεται η 

απουσία ή η ύπαρξη κάθε άμεσου ή 

έμμεσου συμφέροντος που μπορεί να 

θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους. 

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι ακριβείς 

και πλήρεις. Υποβάλλονται γραπτώς κατά 

την ανάληψη των καθηκόντων των εν 

λόγω προσώπων και ανανεώνονται 

ετησίως. Επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται 

απαραίτητο, ιδίως σε περίπτωση σχετικής 

μεταβολής της προσωπικής τους 

κατάστασης. Τόσο η δήλωση δεσμεύσεων 

όσο και η δήλωση συμφερόντων 

δημοσιοποιούνται και είναι εύκολα 

προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου. 

Αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση της διαφάνειας θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο έργο αυτό. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 99 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση 

στην οποία λαμβάνουν μέρος, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο 

εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι παρατηρητές 

και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν σε ad hoc ομάδες εργασίας, 

δηλώνουν με ακρίβεια και πλήρως την 

απουσία ή την ύπαρξη κάθε συμφέροντος 

το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την 

ανεξαρτησία τους σε σχέση με τυχόν 

σημεία της ημερήσιας διάταξης, και 

απέχουν από τις συζητήσεις και την 

ψηφοφορία ως προς τα σημεία αυτά. 

2. Πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση 

στην οποία λαμβάνουν μέρος, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου και του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο 

εκτελεστικός διευθυντής, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι παρατηρητές 

και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που 

συμμετέχουν σε ad hoc ομάδες εργασίας, 

δηλώνουν με ακρίβεια και πλήρως την 

απουσία ή την ύπαρξη κάθε συμφέροντος 

το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την 

ανεξαρτησία τους σε σχέση με τυχόν 

σημεία της ημερήσιας διάταξης, και 

απέχουν από τις συζητήσεις και την 

ψηφοφορία ως προς τα σημεία αυτά. Οι 

δηλώσεις συμφερόντων σχετικά με 

σημεία της ημερήσιας διάταξης 

δημοσιοποιούνται και είναι εύκολα 

προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου. 
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Αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση της διαφάνειας θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο έργο αυτό. 
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11.10.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ 

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Massimiliano Salini 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι διαστημικές υπηρεσίες και εφαρμογές διαμορφώνουν την τρέχουσα και τη μελλοντική 

ευημερία, ασφάλεια και προστασία των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής βάσης της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής 

σημασίας η προώθηση της διαστημικής οικονομίας, ώστε όλα τα κράτη μέλη, οι πολίτες και 

οι βιομηχανίες τους να επωφεληθούν πλήρως από αυτό το διαστημικό πρόγραμμα. 

Η επίτευξη ενός σύγχρονου, ασφαλέστερου, ανταγωνιστικού, αποδοτικού και βιώσιμου 

τομέα των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τις διαστημικές υπηρεσίες. Το σύστημα 

πλοήγησης και η γεωσκόπηση βελτιώνουν τις επιδόσεις των υπηρεσιών μεταφοράς, τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας και τις ολοκληρωμένες μεταφορές. Παράλληλα, μπορούν να 

δώσουν ώθηση σε πολλές νέες εφαρμογές και σε καινοτόμους επιχειρηματικές ευκαιρίες στον 

τομέα των μεταφορών. 

Ήδη πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν προβλέψει την διασύνδεση των τομέων του 

διαστήματος και των μεταφορών με τη μορφή του eCall, του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), του SafeSeaNet, κ.λπ., και νέες 

προκλήσεις θα προκύψουν μελλοντικά, όπως τα μη επανδρωμένα οχήματα και η αυτόνομη 

οδήγηση. 

Η ορθή διασύνδεση μεταξύ τεχνολογιών στον τομέα του διαστήματος και στον τομέα των 

μεταφορών θα αποφέρει πολλά οφέλη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα 

μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας θα μειώσει τις εκπομπές και θα 
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αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, η αυξημένη χρήση μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών θα βελτιώσει τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων και τις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες, η καλύτερη ιχνηλάτηση πτήσεων θα μειώσει τις ακυρώσεις πτήσεων και τον 

θόρυβο. 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχωνεύει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα τα υφιστάμενα 

Galileo, EGNOS και Copernicus και προσθέτει δύο νέες πρωτοβουλίες, τις SSA και 

GOVSATCOM. Όπως προτείνεται και στη διαστημική πολιτική για την Ευρώπη, ένα πλήρως 

ολοκληρωμένο διαστημικό πρόγραμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ 

των συνιστωσών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως προς το 

κόστος. Η ύπαρξη ενός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου θα ενθαρρύνει τις μελλοντικές 

επενδύσεις, θα αυξήσει την προβολή και θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. 

Η Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027.  Η αυστριακή προεδρία αποδέχθηκε την πρόκληση και έθεσε 

ένα ταχύ χρονοδιάγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να ακολουθήσει στον 

ίδιο ρυθμό. 

Λόγω αυτού του αυστηρού και ταχέος χρονοδιαγράμματος, η γνωμοδότηση επικεντρώνεται 

σε συγκεκριμένες πτυχές της πρότασης, στη σύνδεση μεταξύ των διαστημικών τεχνολογιών 

και του τομέα των μεταφορών, στον προϋπολογισμό, με αναφορά στα SSA και 

GOVSATCOM και στις οριζόντιες δραστηριότητες, στη διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την 

ασφάλεια και την προστασία στον κυβερνοχώρο, τη διαστημική διπλωματία και την 

πρόσβαση στο διάστημα. 

Ο διαστημικός τομέας διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στο να καταστούν οι χερσαίες, 

θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές μεταφορές πιο έξυπνες, πιο αποδοτικές, πιο ασφαλείς, 

βιώσιμες και ολοκληρωμένες. Παράλληλα, ένας αναπτυσσόμενος, καινοτόμος τομέας 

μεταφορών θα αυξήσει τη ζήτηση για ποιοτικές και επικαιροποιημένες διαστημικές 

υπηρεσίες. 

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, ο νέος ευρωπαϊκός οργανισμός για το διαστημικό πρόγραμμα 

σκοπεύει να διασφαλίσει την αποδοχή του GALILEO από την αγορά, εφαρμόζοντας κίνητρα 

για την ανάπτυξη απόλυτα συμβατών και διαλειτουργικών ευρωπαϊκών συσκευών, όπως τα 

πλινθιοσύνολα και οι δέκτες,  εξυπηρετώντας όλους τους τρόπους μεταφοράς. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη επενδύουν σε διάφορες υποδομές ζωτικής σημασίας, 

μεταξύ των οποίων πολλές στρατηγικές υποδομές στον τομέα των μεταφορών, που πρέπει να 

προστατευθούν. Ο αυξανόμενος αριθμός συστοιχιών, δορυφόρων και διαστημικών 

αποβλήτων σε τροχιά βοηθά στη δημιουργία μιας κατάστασης «συμφόρησης της 

κυκλοφορίας» με κίνδυνο σύγκρουσης, που απειλεί την ασφάλεια των λειτουργιών. 

Επιπλέον, διαφόρων ειδών απρόβλεπτα γεγονότα, όπως «διαστημικά καιρικά φαινόμενα», 

μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία 

διαστημικών και επίγειων υποδομών. 

Η ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες αποτελεί απαραίτητο 

εργαλείο για τους φορείς ασφάλειας. Οι συνιστώσες GOVSATCOM έχουν μεγάλη σημασία 

για τις μεταφορές, ιδίως τις  αρκτικές θαλάσσιες μεταφορές, τη διαχείριση της εναέριας 

κυκλοφορίας και τον έλεγχο και χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 
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Η γνωμοδότηση επισημαίνει τη σημασία της ασφάλειας και της προστασίας στον 

κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, 

τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της 

συνέχειας της λειτουργίας των συστημάτων και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να 

εκτελούν τις εργασίες τους συνεχώς και να παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες. Η διαστημική 

πολιτική μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, για τις 

θαλάσσιες, οδικές και αεροπορικές μεταφορές, καθώς και για τους χειριστές και τους 

επιβάτες. 

Το διαστημικό πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεξάρτητη και ανταγωνιστική 

πρόσβαση στο διάστημα και να προωθεί τη συνεργασία με άλλους παγκόσμιους 

στρατηγικούς εταίρους, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να προωθείται μια 

πραγματική οικονομική διπλωματία για τον τομέα. 

Μολονότι η γνωμοδότηση δεν θα θίξει κανένα μέρος των άρθρων ούτε των αιτιολογικών 

σκέψεων, ο συντάκτης γνωμοδότησης θα μπορούσε ακόμη να προτείνει μερικές αλλαγές 

μέσω τροπολογιών. Λόγω των χρονικών περιορισμών, προτιμά να υποβάλει μια συνεκτική 

προσέγγιση στα κύρια θέματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η διαστημική τεχνολογία και τα 

διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν 

γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην 

καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και 

συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση 

πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η 

διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι 

ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον 

κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων 

παραγόντων και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα 

παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. 

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η 

(1) Η διαστημική τεχνολογία και τα 

διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν 

γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην 

καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και 

συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση 

πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η 

διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι 

ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον 

κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων 

παραγόντων και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα 

παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. 

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η 
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Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική 

ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με 

μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του 

διαστήματος, να ενθαρρύνει την 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να 

στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την 

ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών 

του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, 

και ιδίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων 

και των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική 

ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με 

μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του 

διαστήματος, να ενθαρρύνει την 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να 

στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την 

ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών 

του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, 

και ιδίως των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων 

και των καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

για την εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού με τους μεγάλους 

ανταγωνιστές στον τομέα του 

διαστήματος. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus—, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 
των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα, συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Για τις εν λόγω 

πρωτοβουλίες  πρέπει όχι μόνο να 

διασφαλιστεί η συνέχεια αλλά και να 

βελτιωθεί η αφομοίωση και η χρήση 

τους, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο ενόψει των 

νέων τεχνολογικών εξελίξεων και να 

συμβάλλουν στις μεταβολές στον ψηφιακό 

τομέα και στην τεχνολογία των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών, 

καθώς και στον τομέα των μεταφορών, 

ανταποκρινόμενες στις νέες ανάγκες των 

χρηστών και στις πολιτικές 

προτεραιότητες όλων των εμπλεκομένων 

φορέων, ιδίως στο τομέα των μεταφορών. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 

αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως 

όσον αφορά τις υποδομές και τις 

τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια 

ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης 

και των κρατών μελών της. Για τον λόγο 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες 

εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο 

για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις 

ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν 

αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 

της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική 

σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει 

να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και 

ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν 

των μέτρων που λαμβάνονται από τα 

κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν 

λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει 

να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια 

διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία 

για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων 

σύμφωνα με τις ανάγκες του 

προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή 

η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

(4) Είναι αναγκαίο η Ένωση να 

διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την 

αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο 

διάστημα και να είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί 

αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά 

αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, 

συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 

τεχνολογιών εκτόξευσης και καινοτόμων 

συστημάτων ή υπηρεσιών, ιδίως όσον 

αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες 

ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια 

και την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές 

της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων 

οντοτήτων, κατόπιν αιτήματός τους, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 

παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης 

καθοριστική σημασία για την Ένωση να 

εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, 

αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές 

εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που 

λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους 

για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. 

Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή 

να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική 

υποδομή που είναι αναγκαία για την 

πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα 

με τις ανάγκες του προγράμματος, θα 

πρέπει να είναι δυνατή η μερική 

χρηματοδότηση τέτοιου είδους 

προσαρμογών στο πλαίσιο του 

προγράμματος, σύμφωνα με τον 
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καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα. 

δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί 

να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας 

όσον αφορά το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  4 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Ένωση, για να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της διαστημικής 

βιομηχανίας της και για να αποκτήσει 

ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των δικών 

της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη 

δημιουργία, τη μεγέθυνση και την 

ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής 

βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός 

μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και 

την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί 

σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο, με τη δημιουργία διαστημικών 

κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι 

τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών 

τεχνολογιών και των χρηστών. Η Ένωση 

θα πρέπει να προωθήσει την επέκταση των 

διαστημικών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις 

βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων 

παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, 

εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής 

πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές 

επιχειρήσεις— και δημιουργώντας 

συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση 

πρώτης σύμβασης). 

(5) Η Ένωση, για να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της διαστημικής 

βιομηχανίας της και για να αποκτήσει 

ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία των δικών 

της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη 

δημιουργία, τη μεγέθυνση και την 

ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής 

βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός 

μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και 

την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί 

σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, 

μέσω πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία 

διαστημικών κόμβων όπου να 

διασταυρώνονται οι τομείς του 

διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών 

και των χρηστών. Οι διαστημικοί κόμβοι 

θα πρέπει να συνεργάζονται με τους 

κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

των δεξιοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να 

προωθήσει την επέκταση των ευρωπαϊκών 

διαστημικών επιχειρήσεων που είναι 

εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις 

βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων 

παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

με κεφάλαια κινδύνου, δεδομένου ότι, 

εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής 

πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές 

επιχειρήσεις, και δημιουργώντας 

συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση 
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πρώτης σύμβασης). 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το διαστημικό πρόγραμμα της 

Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της 

εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον 

αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση 

των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα 

διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να 

διαχειρίζεται και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για 

λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως 

προκειμένου να προασπίζεται τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ 

άλλων στον τομέα των συχνοτήτων, να 

προωθεί την ενωσιακή τεχνολογία και 

βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

μερών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση 

να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα 

όργανα του διεθνούς προγράμματος 

Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά 

όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό 

Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον 

Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. 

(6) Το διαστημικό πρόγραμμα της 

Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της 

εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον 

αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση 

των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα 

διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να 

διαχειρίζεται και να συντονίζει τις 

δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για 

λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως 

προκειμένου να προασπίζεται τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ 

άλλων στον τομέα των συχνοτήτων. Η 

Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την 

οικονομική διπλωματία για την 

προώθηση της ενωσιακής τεχνολογίας 
και βιομηχανίας, και να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 

μερών και δίκαιος ανταγωνισμό σε 

διεθνές επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Ένωση να εκπροσωπείται από 

την Επιτροπή στα όργανα του διεθνούς 

προγράμματος Cospas-Sarsat ή στα 

αντίστοιχα τομεακά όργανα του ΟΗΕ, 

όπως στον Οργανισμό Επισιτισμού και 

Γεωργίας, καθώς και τον Παγκόσμιο 

Μετεωρολογικό Οργανισμό. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα και να διερευνήσει τη 

δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές 

συμβάσεις του ΟΗΕ. 

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την 

Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο διάστημα και στο 

απώτερο διάστημα, ιδίως με την εξεύρεση 

λύσεων κατά του πολλαπλασιασμού των 

διαστημικών αποβλήτων και να 

διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης 

στις σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 

InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και τα ταμεία που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση 

από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι 

πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία 

κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση από 

ενωσιακά προγράμματα όταν το 

επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες 

—είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο 

τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— 

καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση 

των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά 

περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και 

οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες 

με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 

τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις 

καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή 

χρηματοδότηση. 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 

InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και τα ταμεία που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση 

από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι 

πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία 

κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση από 

ενωσιακά προγράμματα όταν το 

επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες 

—είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο 

τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— 

καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση 

των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά 

περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και 

οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες 

με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 

τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις 

καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή 

χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των 
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λύσεων που αναπτύχθηκαν μέσω του 

προγράμματος Horizon Europe και των 

άλλων προγραμμάτων της Ένωσης και 

των συνιστωσών του διαστημικού 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος 

προγράμματος θα αντιμετωπιστούν επίσης 

ως επιλέξιμοι τομείς για χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις χάρη στα 

χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 

τον προϋπολογισμό του ταμείου InvestEU, 

ιδίως στο πλαίσιο των πτυχών του για τις 

βιώσιμες υποδομές και την πολιτική στους 

τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και 

της ψηφιοποίησης. Η χρηματοδοτική 

στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται, 

κατά τρόπο αναλογικό, για την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς 

ή των καταστάσεων μη ικανοποιητικής 

αξιοποίησης των επενδύσεων, και οι 

δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή 

να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ούτε να στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής 

αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν 

σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

(9) Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος 

προγράμματος θα αντιμετωπιστούν επίσης 

ως επιλέξιμοι τομείς για χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές πράξεις χάρη στα 

χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 

τον προϋπολογισμό του ταμείου InvestEU, 

ιδίως στο πλαίσιο των πτυχών του για τις 

βιώσιμες υποδομές και την πολιτική στους 

τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και 

της ψηφιοποίησης. Η χρηματοδοτική 

στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

την προώθηση των επενδύσεων 

αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της 

αγοράς ή  τις καταστάσεις μη 

ικανοποιητικής αξιοποίησης των 

επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι 

δράσεις δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή 

να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 

χρηματοδότηση ούτε να στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής 

αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν 

σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις συνέργειες μεταξύ των 

τομέων του διαστήματος και των 

μεταφορών, έχοντας υπόψη ότι οι 
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διαστημικές τεχνολογίες διαδραματίζουν 

στρατηγικό ρόλο στο να καταστούν οι 

χερσαίες, θαλάσσιες, εναέριες και 

διαστημικές μεταφορές πιο έξυπνες, πιο 

αποδοτικές, πιο ασφαλείς, βιώσιμες και 

ολοκληρωμένες, ενώ παράλληλα, ένας 

αναπτυσσόμενος, καινοτόμος τομέας 

μεταφορών θα αυξήσει τη ζήτηση για 

καινοτόμους και επικαιροποιημένες 

διαστημικές τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης 

του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, 

είναι αρμόδια να εφαρμόσει το 

πρόγραμμα, να αναλάβει τη συνολική 

ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των 

υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των 

πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων 

συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην 

καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις 

βασικές τεχνικές και επιχειρησιακές 

προδιαγραφές που απαιτούνται για την 

προσαρμογή στην εξέλιξη των 

συστημάτων και των υπηρεσιών. 

(27) Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης 

του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, 

είναι αρμόδια να επιβλέψει την εφαρμογή 

του προγράμματος , να αναλάβει τη 

συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη 

χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη 

χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των 

διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα 

καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι 

στην καταλληλότερη θέση για να 

καθορίσει τις υψηλού επιπέδου 

απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την 

προσαρμογή στην εξέλιξη των 

συστημάτων και των υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  11 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η αποστολή του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 

πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος 

αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό 

του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι 

(28) Η αποστολή του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό 

πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος 

αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό 

του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι 
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να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον 

αφορά την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, 

ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 

την ασφάλεια και την προώθηση του 

προγράμματος θα πρέπει να ανατεθούν 

στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την 

ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του 

στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός 

θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις 

δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό 

τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα 

καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η 

Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων 

συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν 

διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα 

που συνδέονται με το πρόγραμμα. 

να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον 

αφορά την ασφάλεια, την επικοινωνία, την 

υιοθέτηση από τους χρήστες, την 

ανάπτυξη της αγοράς, την εκμετάλλευση 

κ. λπ. Ως εκ τούτου, ορισμένα καθήκοντα 

που συνδέονται με την ασφάλεια και την 

κυβερνοσφάλεια του προγράμματος και 

την προώθηση των υπηρεσιών στον 

κατάντη τομέα θα πρέπει να ανατεθούν 

στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την 

ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του 

στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός 

θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα 

διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις 

δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό 

τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα 

καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η 

Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων 

συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν 

διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα 

που συνδέονται με το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Λόγω της σημασίας που έχουν οι 

συναφείς με το διάστημα δραστηριότητες 

για την ενωσιακή οικονομία και τη ζωή 

των πολιτών της Ένωσης και λόγω της 

διπλής χρήσης που έχουν εκ φύσεως τα 

συστήματα και οι εφαρμογές που 

βασίζονται σε αυτά τα συστήματα, η 

επίτευξη και η διατήρηση υψηλού βαθμού 

ασφαλείας θα πρέπει να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα του προγράμματος, ιδίως 

προκειμένου να διαφυλάσσονται τα 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις 

διαβαθμισμένες και άλλες ευαίσθητες μη 

διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

(32) Λόγω της σημασίας που έχουν οι 

συναφείς με το διάστημα δραστηριότητες 

για την ενωσιακή οικονομία και τη ζωή 

των πολιτών της Ένωσης και λόγω της 

διπλής χρήσης που έχουν εκ φύσεως τα 

συστήματα και οι εφαρμογές που 

βασίζονται σε αυτά τα συστήματα, η 

επίτευξη και η διατήρηση υψηλού βαθμού 

ασφαλείας θα πρέπει να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα του προγράμματος, ιδίως 

προκειμένου να διαφυλάσσονται τα 

συμφέροντα της Ένωσης, των κρατών 

μελών και των επιβατών, μεταξύ άλλων 

σε σχέση με τις διαβαθμισμένες και άλλες 

ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες 

πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  13 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Λόγω της μοναδικότητας και της 

πολυπλοκότητας του προγράμματος, 

καθώς και της σχέσης του με την 

ασφάλεια, θα πρέπει να τηρούνται 

αναγνωρισμένες και καθιερωμένες αρχές 

για τη διαπίστευση ασφαλείας. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητο, αφενός, οι 

δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας 

να εκτελούνται βάσει συλλογικής ευθύνης 

για την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της, μέσω προσπαθειών για 

την επίτευξη συναίνεσης και τη συμμετοχή 

όλων των παραγόντων που ασχολούνται με 

το θέμα της ασφάλειας, και, αφετέρου, να 

εφαρμοστεί διαδικασία διαρκούς 

παρακολούθησης των κινδύνων. 

Επιβάλλεται επίσης να ανατίθενται οι 

τεχνικές δραστηριότητες διαπίστευσης 

ασφαλείας σε επαγγελματίες οι οποίοι να 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη 

διαπίστευση πολύπλοκων συστημάτων και 

να έχουν εξουσιοδότηση ασφαλείας 

επαρκούς επιπέδου. 

(35) Λόγω της μοναδικότητας και της 

πολυπλοκότητας του προγράμματος, 

καθώς και της σχέσης του με την 

ασφάλεια, θα πρέπει να τηρούνται 

αναγνωρισμένες και καθιερωμένες αρχές 

για τη διαπίστευση ασφαλείας. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητο, αφενός, οι 

δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας 

να εκτελούνται βάσει συλλογικής ευθύνης 

για την ασφάλεια της Ένωσης και των 

κρατών μελών της, μέσω προσπαθειών για 

την επίτευξη συναίνεσης και τη συμμετοχή 

όλων των παραγόντων που ασχολούνται με 

το θέμα της ασφάλειας, και, αφετέρου, να 

εφαρμοστεί μια μόνιμη διαδικασία 

παρακολούθησης των κινδύνων. 

Επιβάλλεται επίσης να ανατίθενται οι 

τεχνικές δραστηριότητες διαπίστευσης 

ασφαλείας σε επαγγελματίες οι οποίοι να 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη 

διαπίστευση πολύπλοκων συστημάτων και 

να έχουν εξουσιοδότηση ασφαλείας 

επαρκούς επιπέδου. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36α) Η ασφάλεια των ευρωπαϊκών 

διαστημικών υποδομών στον 

κυβερνοχώρο, τόσο στο έδαφος όσο και 

στο διάστημα, διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στην εξασφάλιση της αδιάλειπτης 

λειτουργίας των συστημάτων, ώστε να 

είναι σε θέση να εκτελούν συνεχώς τα 

καθήκοντά τους και να παρέχουν τις 

υπηρεσίες που χρειάζονται. 

 

Τροπολογία  15 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Όταν συνδυάζεται με βελτιωμένες 

δυνατότητες επικοινωνίας, ο ακριβής 

δορυφορικός εντοπισμός συμβάλλει σε 

έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τομέα 

μεταφορών για αυτοκίνητα, αεροπλάνα 

και πλοία. Βελτιστοποιεί τη διαχείριση 

του στόλου, την ιχνηλασιμότητα των 

πλοίων, την πρόληψη συγκρούσεων, τον 

έλεγχο της ταχύτητας, την παροχή 

βοήθειας για ελιγμούς πλοίων και πολλές 

άλλες πτυχές που σχετίζονται με τις 

μεταφορές. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Στόχος του EGNOS είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών 

σημάτων που εκπέμπονται από τα 

υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των 

σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα 

Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά 

προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών 

μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για 

τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι 

Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να 

καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος 

του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής 

εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της 

ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η 

γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου. Με την επιφύλαξη του 

κανονισμού [2018/XXXX] [κανονισμός 

EASA] και της αναγκαίας 

(40) Στόχος του EGNOS είναι να 

βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών 

σημάτων που εκπέμπονται από τα 

υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των 

σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα 

Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά 

προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών 

μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για 

τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι 

Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να 

καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος 

του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής 

εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της 

ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η 

γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου. Με την επιφύλαξη του 

κανονισμού [2018/XXXX] [κανονισμός 

EASA] και της αναγκαίας 
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παρακολούθησης της ποιότητας της 

υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της 

αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

ενώ τα σήματα που εκπέμπονται από το 

Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο 

εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών, 

μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα 

ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, 

μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 

(ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας 

(ANS). 

παρακολούθησης της ποιότητας και των 

επιδόσεων ασφάλειας της υπηρεσίας 

Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σήματα που 

εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να 

διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των 

αεροσκαφών και μόνο τοπικά ή 

περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως 

το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να 

αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της 

εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και 

υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS). 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση εξετάζει τη σημασία των πτυχών προστασίας, αλλά δεν επισημαίνει επαρκώς τις 

πτυχές ασφάλειας που είναι εξίσου σημαντικές, ιδίως για τον τομέα των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Είναι επιβεβλημένο να 

διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα 

και η μελλοντική διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα 

συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο 

πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης 

αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η 

ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες 

γενιές αυτών των συστημάτων. 

(41) Είναι επιβεβλημένο να 

διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα, 

οι επιδόσεις ασφάλειας και η μελλοντική 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τα συστήματα Galileo και 

EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως 

αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης 

να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να 

προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των 

συστημάτων. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (44α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η 

εκμετάλλευση των υπηρεσιών που 
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παρέχονται από το Galileo και το EGNOS 

και να υποστηριχθούν οι κατάντη 

υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των 

μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

να αναπτύξουν σε διεθνές επίπεδο, κοινά 

πρότυπα και πιστοποιήσεις.  

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Για να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo 

και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της 

ασφάλειας, θα πρέπει να προωθηθεί η 

χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του 

Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, 

όπου αυτό είναι δικαιολογημένο και 

επωφελές. 

(46) Για να μεγιστοποιηθούν τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo 

και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της 

ασφάλειας, της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας και της κινητικότητας, θα 

πρέπει να προωθηθεί η χρήση των 

υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε 

άλλες ενωσιακές πολιτικές ιδίως στον 

τομέα των μεταφορών. 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, 

μεταξύ άλλων. 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

των μεταφορών, της πολιτικής 

προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της 

ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 52 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 

στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 

αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 

δρομολόγηση νέων αποστολών που θα 

χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα 

παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που 

συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 

(π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών 

εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της 

παγκόσμιας παρακολούθησης που 

παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, 

ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, 

και θα πρέπει να υποστηριχθούν η 

διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη 

παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

για το περιβάλλον, καθώς και οι 

καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(π.χ. για την παρακολούθηση των 

καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων 

και την ενισχυμένη παρακολούθηση των 

πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, 

αναμένεται ότι το Copernicus θα 

αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο 

από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών και επίγειων 

υποδομών, στην προετοιμασία της 

μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των 

δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής 

τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων 

αποστολών, των οποίων η σκοπιμότητα 

εξετάζεται επί του παρόντος από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και 

στην ανάλυση νέων συστημάτων 

παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που 

συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 

(π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών 

εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της 

παγκόσμιας παρακολούθησης που 

παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, 

ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, 

και θα πρέπει να υποστηριχθούν η 

διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη 

παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

για το περιβάλλον, καθώς και οι 

καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(π.χ. για την παρακολούθηση των 

καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων 

και την ενισχυμένη παρακολούθηση των 

πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, 

αναμένεται ότι το Copernicus θα 

αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο 

από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 
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εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Κατά την υλοποίηση του 

Copernicus, η Επιτροπή θα πρέπει να 

βασίζεται, κατά περίπτωση, στις 

ευρωπαϊκές διεθνείς οργανώσεις με τις 

οποίες έχει ήδη συνάψει εταιρικές σχέσεις, 

και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, για την ανάπτυξη και την 

προμήθεια διαστημικών περιουσιακών 

στοιχείων, την πρόσβαση σε δεδομένα και 

την εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να 

βασίζεται στην EUMETSAT για την 

εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών 

σύμφωνα με την εμπειρογνωσία και την 

εντολή της. Στον τομέα των υπηρεσιών, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επωφελείται 

επαρκώς από τις ειδικές ικανότητες που 

παρέχονται από οργανισμούς της Ένωσης, 

όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς 

και το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών 

Προβλέψεων και τις ευρωπαϊκές 

επενδύσεις που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί σε υπηρεσίες 

παρακολούθησης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος μέσω της εταιρείας 

Mercator Ocean. Όσον αφορά την 

ασφάλεια, θα επιδιωχθεί σφαιρική 

προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο με την 

Ύπατη Εκπρόσωπο. Το Κοινό Κέντρο 

Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής έχει 

(61) Κατά την υλοποίηση του 

Copernicus, η Επιτροπή θα πρέπει να 

βασίζεται, κατά περίπτωση, στις 

ευρωπαϊκές διεθνείς οργανώσεις με τις 

οποίες έχει ήδη συνάψει εταιρικές σχέσεις, 

και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, για την ανάπτυξη και την 

προμήθεια διαστημικών περιουσιακών 

στοιχείων, την πρόσβαση σε δεδομένα και 

την εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει να 

βασίζεται στην EUMETSAT για την 

εκτέλεση εξειδικευμένων αποστολών 

σύμφωνα με την εμπειρογνωσία και την 

εντολή της. Στον τομέα των υπηρεσιών, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επωφελείται 

επαρκώς από τις ειδικές ικανότητες που 

παρέχονται από οργανισμούς της Ένωσης, 

όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς 

και το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών 

Προβλέψεων και τις ευρωπαϊκές 

επενδύσεις που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί σε υπηρεσίες 

παρακολούθησης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος μέσω της εταιρείας 

Mercator Ocean. Θα επιδιωχθεί σφαιρική 

προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο με την 

Ύπατη Εκπρόσωπο όσον αφορά τα μέτρα 

για την καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της 
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αναμειχθεί ενεργά από την έναρξη της 

πρωτοβουλίας GMES και έχει υποστηρίξει 

τις εξελίξεις για το Galileo και τα 

διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2014 το 

ΚΚΕρ διαχειρίζεται την υπηρεσία 

διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και το παγκόσμιο σκέλος της 

υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του 

Copernicus· συμβάλλει στον έλεγχο της 

ποιότητας και της καταλληλότητας των 

προϊόντων και των πληροφοριών, καθώς 

και στη μελλοντική εξέλιξή του. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να 

στηρίζεται στην επιστημονική και τεχνική 

συνδρομή του ΚΚΕρ για την υλοποίηση 

του προγράμματος. 

εφαρμογής της Συμφωνίας των 

Παρισίων, καθώς και θέματα ασφάλειας. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της 

Επιτροπής έχει αναμειχθεί ενεργά από την 

έναρξη της πρωτοβουλίας GMES και έχει 

υποστηρίξει τις εξελίξεις για το Galileo και 

τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2014 το 

ΚΚΕρ διαχειρίζεται την υπηρεσία 

διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και το παγκόσμιο σκέλος της 

υπηρεσίας παρακολούθησης της ξηράς του 

Copernicus· συμβάλλει στον έλεγχο της 

ποιότητας και της καταλληλότητας των 

προϊόντων και των πληροφοριών, καθώς 

και στη μελλοντική εξέλιξή του. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να 

στηρίζεται στην επιστημονική και τεχνική 

συνδρομή του ΚΚΕρ για την υλοποίηση 

του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 

διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 

(70) Ακραία και σοβαρά διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν 

την ασφάλεια των πολιτών και να 

διαταράξουν τη λειτουργία των 

διαστημικών και των επίγειων υποδομών. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος μια 

λειτουργία διαστημικών καιρικών 

φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των 

κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών 

των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων 

σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω 

φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής 

συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον 

χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων 

των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους 
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οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 

στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές 

ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και 

εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 

οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές 

υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις 

ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και 

την τεχνολογική ετοιμότητα. 

Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν 

οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή 

υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα 

με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει 

στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη 

των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά 

καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών 

σχετικά με τα διαστημικά καιρικά 

φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις 

υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές 

ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα 

ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών, 

διεθνών οργανισμών και εμπλοκής του 

ιδιωτικού τομέα. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αυτή προτείνεται ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ικανότητες 

διαστημικών καιρικών αναλύσεων από οργανισμούς όπως η ESA ή η EUMETSAT. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής25 για το μέλλον της Ευρώπης, η 

Δήλωση της Ρώμης των αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών 

της ΕΕ26 και διάφορα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζουν 

ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο για την εγγύηση 

ασφαλούς, προστατευμένης και ανθεκτικής 

Ευρώπης, η οποία να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

τρομοκρατία, οι κυβερνοαπειλές και οι 

εντεινόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Η 

(71) Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής25 για το μέλλον της Ευρώπης, η 

Δήλωση της Ρώμης των αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών 

της ΕΕ26 και διάφορα ψηφίσματα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθυμίζουν 

ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση μιας 

βιώσιμης, ασφαλούς, προστατευμένης και 

ανθεκτικής Ευρώπης, η οποία να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η 

κλιματική αλλαγή, οι περιφερειακές 

συγκρούσεις, η τρομοκρατία, οι 

κυβερνοαπειλές και οι εντεινόμενες 
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ασφαλής και εγγυημένη πρόσβαση στις 

δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για τους παράγοντες 

ασφαλείας, και η συγκέντρωση και κοινή 

χρήση αυτού του νευραλγικού πόρου 

ασφάλειας σε ενωσιακό επίπεδο ενισχύει 

μια Ένωση που προστατεύει τους πολίτες 

της. 

μεταναστευτικές πιέσεις. Η ασφαλής και 

εγγυημένη πρόσβαση στις δορυφορικές 

επικοινωνίες είναι ένα απαραίτητο 

εργαλείο για τους παράγοντες ασφαλείας, 

και η συγκέντρωση και κοινή χρήση αυτού 

του νευραλγικού πόρου ασφάλειας σε 

ενωσιακό επίπεδο ενισχύει μια Ένωση που 

προστατεύει τους πολίτες της. 

_________________ _________________ 

25 

 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta

-

political/files/white_paper_on_the_future_

of_europe_en.pdf  

25 

 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta

-

political/files/white_paper_on_the_future_

of_europe_en.pdf 

26 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm

s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf 

26 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm

s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Στο πρώτο στάδιο του 

GOVSATCOM (περίπου έως το 2025), θα 

χρησιμοποιείται η υφιστάμενη ικανότητα 

των ιδιωτικών φορέων και των κρατών 

μελών. Σε αυτό το πρώτο στάδιο οι 

υπηρεσίες θα εισαχθούν κλιμακωτά, 

καταρχάς στους χρήστες σε επίπεδο 

Ένωσης. Εάν, κατά το πρώτο στάδιο, 

προκύψει έπειτα από λεπτομερή ανάλυση 

της μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης 

ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν 

επαρκεί για να καλύψει την εξελισσόμενη 

ζήτηση, μπορεί να αποφασιστεί η 

μετάβαση σε ένα δεύτερο στάδιο και να 

αναπτυχθούν πρόσθετες εξειδικευμένες 

διαστημικές υποδομές ή ικανότητες μέσω 

ενός ή περισσότερων συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, π.χ. με τους 

ενωσιακούς φορείς εκμετάλλευσης 

δορυφόρων. 

(76) Στο πρώτο στάδιο του 

GOVSATCOM (περίπου έως το 2025), θα 

χρησιμοποιείται η υφιστάμενη ικανότητα 

των ιδιωτικών φορέων και των κρατών 

μελών. Σε αυτό το πρώτο στάδιο οι 

υπηρεσίες θα εισαχθούν κλιμακωτά. Εάν, 

κατά το πρώτο στάδιο, προκύψει έπειτα 

από λεπτομερή ανάλυση της μελλοντικής 

προσφοράς και ζήτησης ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση δεν επαρκεί για 

να καλύψει την εξελισσόμενη ζήτηση, 

μπορεί να αποφασιστεί η μετάβαση σε ένα 

δεύτερο στάδιο και να αναπτυχθούν 

πρόσθετες εξειδικευμένες διαστημικές 

υποδομές ή ικανότητες μέσω ενός ή 

περισσότερων συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, π.χ. με τους ενωσιακούς 

φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Για τους χρήστες των δορυφορικών 

επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη 

αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή 

διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον 

αφορά το GOVSATCOM δίνει τη 

δυνατότητα στους περισσότερους χρήστες 

να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις 

υπηρεσίες GOVSATCOM, στον βαθμό 

που χρησιμοποιούν ενωσιακές 

τεχνολογίες. 

(78) Για τους χρήστες των δορυφορικών 

επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη 

αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή 

διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον 

αφορά το GOVSATCOM πρέπει να δίνει 

τη δυνατότητα στους χρήστες να 

εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις 

υπηρεσίες GOVSATCOM, . 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 86 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως 

όσον αφορά τη βιώσιμη παραγωγή 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των 

λύσεων που αναπτύχθηκαν μέσω του 

προγράμματος Horizon Europe και των 

προγραμμάτων της Ένωσης και των 

συνιστωσών του διαστημικού 

προγράμματος. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 
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τροφίμων και τη βιωσιμότητα των 

φυσικών πόρων, την παρακολούθηση του 

κλίματος, τις έξυπνες πόλεις, τα 

αυτοματοποιημένα οχήματα, την 

ασφάλεια και τη διαχείριση 

καταστροφών. Η διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα 

προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 

παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 

παροχή των υπηρεσιών του Copernicus. 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, στις 

καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως στον 

τομέα των μεταφορών. Η διαδικασία 

στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα 

προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και 

καινοτομίας που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 

παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 

παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 87 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(87) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού 

GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων 

πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής 

πλοήγησης Galileo και EGNOS. 

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 

ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα 

αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον 

αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και 

άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και 

ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας. Κατά 

συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι 

οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του 

ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να 

προσαρμοστούν αναλόγως. 

(87) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 

θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού 

GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων 

πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής 

πλοήγησης Galileo και EGNOS. 

Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι 

ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα 

αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον 

αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και 

άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και 

ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας και την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά 

συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι 

οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του 

ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να 

προσαρμοστούν αναλόγως. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 88 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(88) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού 

GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου 

δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα 

περιορίζεται πλέον στα προγράμματα 

Galileo και EGNOS, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 

Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συνέχεια των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, 

καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το 

προσωπικό και την εγκυρότητα των 

ειλημμένων αποφάσεων. 

(88) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού 

GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου 

δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα 

περιορίζεται πλέον στα προγράμματα 

Galileo και EGNOS, θα πρέπει να 

τροποποιηθεί. Όταν αναθέτει καθήκοντα 

στον Οργανισμό, η Επιτροπή εξασφαλίζει 

κατάλληλη χρηματοδότηση για τη 

διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 

καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων 

επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του 

Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

συνέχεια των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, 

καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το 

προσωπικό και την εγκυρότητα των 

ειλημμένων αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) φυσικές διακυμάνσεις του 

διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του 

Ηλίου και της Γης, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές 

εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη· «αντικείμενα κοντά στη Γη»: 

(2) φυσικές διακυμάνσεις του 

διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του 

Ηλίου και της Γης, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές 

εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά 

σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι 

στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί 

να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες 

(γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες 

ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές 

διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τη Γη· «αντικείμενα κοντά στη Γη» ή 

διαστημική υποδομή: 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 



 

RR\1170389EL.docx 167/238 PE625.427v03-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) φυσικές παράμετροι των 

διαστημικών αντικειμένων οι οποίες 

λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή 

παραμέτρων τροχιάς διαστημικών 

αντικειμένων που προκύπτουν από 

παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο 

πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

«ζεύξη επιστροφής»: 

(10) φυσικές παράμετροι των 

διαστημικών αντικειμένων και 

διαστημικών αποβλήτων οι οποίες 

λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή 

παραμέτρων τροχιάς διαστημικών 

αντικειμένων που προκύπτουν από 

παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο 

πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· 

«ζεύξη επιστροφής»: 

 

Τροπολογία  32 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

19. «αισθητήρας SST»: συσκευή ή 

συνδυασμός συσκευών, επίγεια ή 

διαστημικά ραντάρ, λέιζερ και τηλεσκόπια, 

που μπορούν να μετρήσουν φυσικές 

παραμέτρους διαστημικών αντικειμένων, 

όπως το μέγεθος, τη θέση και την 

ταχύτητα· 

(19) «αισθητήρας SST»: συσκευή ή 

συνδυασμός συσκευών, επίγεια ή 

διαστημικά ραντάρ, λέιζερ και τηλεσκόπια, 

που μπορούν να μετρήσουν φυσικές 

παραμέτρους διαστημικών αντικειμένων 

και διαστημικών αποβλήτων, όπως το 

μέγεθος, τη θέση και την ταχύτητα· 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής 

πρόσβασης στο διάστημα για το 

πρόγραμμα και για την προαγωγή της 

καινοτομίας στον διαστημικό τομέα. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μέτρα για την εξασφάλιση αυτόνομης 

πρόσβασης στο διάστημα, για την 

αντιμετώπιση κινδύνων στον 

κυβερνοχώρο, για την προαγωγή της 

καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 

στον διαστημικό τομέα και για την 

υποστήριξη της διαστημικής 

διπλωματίας. 
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Τροπολογία  34 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 

ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 

όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 

αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα· 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

στηρίζει την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων βάσει της τεκμηρίωσης της 

Ένωσης και των κρατών μελών της· 

 

Τροπολογία  35 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να ενισχύει την προσπάθεια 

αντιμετώπισης υφιστάμενων και 

μελλοντικών αναγκών και τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής 

αλλαγής και των αποδοτικών και 

βιώσιμων μεταφορών· 

 

Τροπολογία  36 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να μεγιστοποιεί τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 

άλλων με την προώθηση της ευρύτερης 

β) να μεγιστοποιεί τα 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 

άλλων, με την ενίσχυση του κατάντη 
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δυνατής χρήσης των δεδομένων, των 

πληροφοριών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος· 

τομέα και με τη διασφάλιση της 

ευρύτερης δυνατής χρήσης των δεδομένων, 

των πληροφοριών και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος· 

 

Τροπολογία  37 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

καθώς και την ελευθερία δράσης της και 

τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 

αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων· 

γ) να ενισχύει την ασφάλεια, την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 

προστασία της Ένωσης, των κρατών 

μελών της και των πολιτών της, τη 

στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 

αφορά τη βιομηχανία και τις τεχνολογίες· 

 

Τροπολογία  38 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) να αναγνωρίζει και να προωθεί τη 

συμβολή στην ασφάλεια, ιδίως στον 

τομέα των μεταφορών· 

 

Τροπολογία  39 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 
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αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων 

των σχετικών τομέων, ιδίως δε του τομέα 

των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  40 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να ενισχύει τη διαστημική 

διπλωματία της Ένωσης, να ενθαρρύνει 

τη διεθνή συνεργασία για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το 

διάστημα, να προωθεί την ευρωπαϊκή 

τεχνολογία και βιομηχανία και να 

υπερασπίζεται την αρχή της 

αμοιβαιότητας και του θεμιτού 

ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο· 

 

Τροπολογία  41 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) να βελτιώνει την ασφάλεια της 

Ένωσης και των κρατών μελών της σε 

διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα των 

μεταφορών (αεροπορία, 

συμπεριλαμβανομένων των μη 

επανδρωμένων εναέριων οχημάτων 

(UAV), των σιδηροδρομικών μεταφορών, 

της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, των οδικών 

μεταφορών, της αυτόνομης οδήγησης), 

της κατασκευής και παρακολούθησης 

υποδομών, της επίγειας παρακολούθησης 

και του περιβάλλοντος· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ γ) να προωθήσει τη συνέχιση του 

προγράμματος εκτόξευσης στην Ευρώπη 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 

 

Τροπολογία  43 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν προηγμένες και, κατά 

περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες 

εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 

χρονισμού· 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση 

προηγμένες και, κατά περίπτωση, 

ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 

πλοήγησης και χρονισμού και να 

διασφαλίζουν τη διαρκή λειτουργία των 

υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας· 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της βιωσιμότητας, των μεταφορών, της 

της αυτοματοποίησης, της γεωργίας και 

της αγροτικής ανάπτυξης, της πολιτικής 

προστασίας, της εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας, καθώς και της 

ψηφιακής και γαλάζιας οικονομίας· 

 

Τροπολογία  45 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών· 

γ) για την ακριβή γνώση της 

κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να 

ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον 

αφορά την παρακολούθηση και τον 

εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων και 

διαστημικών αποβλήτων, την 

παρακολούθηση των διαστημικών 

καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση 

και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των 

κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να συμβάλλει, όπου αυτό 

απαιτείται για τις ανάγκες του 

προγράμματος, στην αυτόνομη, ασφαλή 

και οικονομικά αποδοτική ικανότητα 

πρόσβασης στο διάστημα· 

ε) να συμβάλλει στην αυτόνομη, 

ασφαλή και οικονομικά αποδοτική 

ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα· 

 

Τροπολογία  47 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) να στηρίζει και να ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα, την 

επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και την 

ικανότητα καινοτομίας των νομικών και 

φυσικών προσώπων από την Ένωση που 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, ιδίως 

όσον αφορά τη θέση και τις ανάγκες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 

νεοφυών επιχειρήσεων. 

στ) να στηρίζει και να ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα, την 

επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και την 

ικανότητα καινοτομίας των νομικών και 

φυσικών προσώπων από την Ένωση που 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, ιδίως 

όσον αφορά τη θέση και τις ανάγκες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των 

νεοφυών επιχειρήσεων και, προς το κοινό 

συμφέρον, να οικοδομηθεί και να 



 

RR\1170389EL.docx 173/238 PE625.427v03-00 

 EL 

χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη σε 

διάφορες περιοχές της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  48 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) να προωθεί την ανάπτυξη 

ανταγωνιστικής ενωσιακής διαστημικής 

οικονομίας και να μεγιστοποιεί τις 

ευκαιρίες ώστε οι ενωσιακές επιχειρήσεις 

κάθε μεγέθους, και ιδίως οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, οι νεοεισερχόμενοι 

και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, να 

αναπτύξουν και να προσφέρουν 

καινοτόμα διαστημικά συστήματα και 

υπηρεσίες· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης 

για τις ανάγκες του προγράμματος· 

α) την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης 

για τις ανάγκες του προγράμματος και 

συνολικών υπηρεσιών εκτόξευσης για την 

ΕΕ  και για άλλες οντότητες, κατόπιν 

αιτήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της 

Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 25· 

 

Τροπολογία  50 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 

β) δραστηριότητες ανάπτυξης που 

συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη 

και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο 
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διάστημα· διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των 

εναλλακτικών τεχνολογιών και 

καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών 

εκτόξευσης, λαμβανομένων υπόψη των 

ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 25· 

 

Τροπολογία  51 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όπου αυτό απαιτείται για τις 

ανάγκες του προγράμματος, τις αναγκαίες 

προσαρμογές στις επίγειες υποδομές 

διαστήματος. 

γ) όπου αυτό απαιτείται για τους 

στόχους του προγράμματος, την αναγκαία 

υποστήριξη στις επίγειες υποδομές 

διαστήματος. 

 

Τροπολογία  52 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρόγραμμα στηρίζει: Το πρόγραμμα προωθεί: 

 

Τροπολογία  53 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δραστηριότητες καινοτομίας για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών 

τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών· 

α) δραστηριότητες καινοτομίας για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών 

τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιώδη 

συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών 

μελών της που αναφέρονται στο άρθρο 

25· 
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Τροπολογία  54 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη δημιουργία διαστημικών 

συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και 

για την επακόλουθη αγορά των 

προμηθειών ή υπηρεσιών που 

προκύπτουν· 

β) τη δημιουργία εθνικών, 

διασυνοριακών και πολυεθνικών 

διαστημικών συμπράξεων καινοτομίας για 

την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή 

υπηρεσιών και για την επακόλουθη αγορά 

των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

προκύπτουν για τις ανάγκες του 

προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ουσιώδη συμφέροντα της Ένωσης και 

των κρατών μελών της που αναφέρονται 

στο άρθρο 25· 

 

Τροπολογία  55 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά 

ταμεία, όπως το Horizon EU, το Ταμείο 

Συνοχής, το InvestEU, το ΕΤΠΑ, 

προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

της κατάντη εφαρμογής σε όλους τους 

τομείς· 

 

 

Τροπολογία  56 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων, με τη μορφή διαστημικών 

κόμβων που συγκεντρώνουν, σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

παράγοντες από τον διαστημικό και τον 

ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και 

δ) τη συνεργασία μεταξύ των ίδιων 

των επιχειρήσεων και με τη μορφή ενός 

δικτύου διαστημικών κόμβων που 

συγκεντρώνουν, σε περιφερειακό, εθνικό 

και ενωσιακό επίπεδο, παράγοντες από τον 

διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς 
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παρέχουν στήριξη σε πολίτες και 

επιχειρήσεις για την προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· 

και χρήστες, και παρέχουν στήριξη, 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε πολίτες 

και επιχειρήσεις για την προαγωγή της 

επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

των διαστημικών κόμβων και των 

κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που 

δημιουργούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· 

 

 

Τροπολογία  57 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Συνέργειες με τον τομέα των 

μεταφορών, του διαστήματος και του 

ψηφιακού τομέα με σκοπό την προώθηση 

της ευρύτερης χρήσης των νέων 

τεχνολογιών (όπως κλήση έκτακτης 

ανάγκης (e-call), ψηφιακός ταχογράφος, 

διαχείριση και εποπτεία της 

κυκλοφορίας, αυτόνομη οδήγηση, μη 

επανδρωμένα οχήματα και μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη) και την 

αντιμετώπιση των αναγκών για ασφαλή 

και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο 

αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, 

διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα, 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών 

υπηρεσιών και της βιομηχανίας· 

 

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απουσία εγγύησης Εγγύηση 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται 

χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως 

προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη 

διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την 

ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για 

οποιονδήποτε σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, 

η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν 

λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και 

πληροφοριών ενημερώνονται, με τον 

κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας 

εγγύησης. 

Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται 

χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως 

προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη 

διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την 

ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για 

οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν η εγγύηση 

αυτή απαιτείται από το εφαρμοστέο 

δίκαιο της Ένωσης για την παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, 

η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν 

λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και 

πληροφοριών ενημερώνονται, με τον 

κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας 

εγγύησης. 

 

Τροπολογία  60 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] δισ. 

EUR σε τρέχουσες τιμές. 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16.7] 

δισ. EUR σε τρέχουσες τιμές. 

 

Τροπολογία  61 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για τα SSA/GOVSATCOM: [0,5] γ) για την πρωτοβουλία SSA: [0,6] 
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δισ. EUR. δισ. EUR· 

 

Τροπολογία  62 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) GOVSATCOM [0,6] δισ. EUR. 

 

Τροπολογία  63 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

2. Οι οριζόντιες δραστηριότητες, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 3, 5 και 6 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 167 

του δημοσιονομικού κανονισμού, 

χρησιμοποιούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

πολλαπλές πηγές εφοδιασμού, 

προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερος 

γενικός έλεγχος όλων των συνιστωσών του 

προγράμματος, του κόστους και του 

χρονοδιαγράμματός τους· 

γ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 167 

του δημοσιονομικού κανονισμού, 

χρησιμοποιούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

πολλαπλές πηγές εφοδιασμού, 

προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερος 

γενικός έλεγχος όλων των συνιστωσών του 

προγράμματος, του κόστους, της 

ποιότητας και του χρονοδιαγράμματός 

τους· 

 

Τροπολογία  65 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προωθούν την αυτονομία της 

Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο· 

δ) προωθούν την αυτονομία της 

Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο σε 

ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα· 

 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 

απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της 

σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που 

περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο 

ποσοστό. 

2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 

απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της 

σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που 

περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο 

ποσοστό, λαμβανομένων υπόψη των 

βασικών συμφερόντων της Ένωσης και 

των κρατών μελών της που αναφέρονται 

στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Επιπλέον των διατάξεων [του 

άρθρου 165] του δημοσιονομικού 

κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός 

μπορούν να διενεργούν διαδικασίες 

ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή 

άλλους διεθνείς οργανισμούς που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

1. Επιπλέον των διατάξεων [του 

άρθρου 165] του δημοσιονομικού 

κανονισμού, η Επιτροπή και/ή ο 

Οργανισμός μπορούν να διενεργούν 

διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων 

συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος ή άλλους διεθνείς 

οργανισμούς που συμμετέχουν στην 

υλοποίηση των συνιστωσών του 

προγράμματος. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) συστηματική συνεκτίμηση του 

στόχου της συνέχειας των υπηρεσιών ως 

απόλυτης προτεραιότητας· 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες· 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών 

ιδίως τη συνέχεια των υπηρεσιών και τη 

σταθερότητα των διεπαφών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, καθώς και των 

επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 

υπηρεσίες· 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

συνεισφέροντας με τις τεχνικές τους 

ικανότητες, την τεχνογνωσία και βοήθεια, 

ιδίως στον τομέα της ασφάλειας και, όταν 

χρειάζεται, θέτοντας στη διάθεση της 

Ένωσης τις πληροφορίες και τις υποδομές 

που έχουν στην κατοχή τους ή που 

βρίσκονται στο έδαφός τους, μεταξύ 

άλλων εξασφαλίζοντας την αποδοτική και 

απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των 

επιτόπιων δεδομένων και συνεργαζόμενα 

με την Επιτροπή, για να βελτιωθεί η 

διαθεσιμότητα των επιτόπιων δεδομένων 

που απαιτούνται από το πρόγραμμα. 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

συνεισφέροντας με τις τεχνικές τους 

ικανότητες, την τεχνογνωσία και βοήθεια, 

ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, των 

βιώσιμων μεταφορών και των εφαρμογών 

των συνιστωσών του προγράμματος και, 

όταν χρειάζεται, θέτοντας στη διάθεση της 

Ένωσης τις πληροφορίες και τις υποδομές 

που έχουν στην κατοχή τους ή που 

βρίσκονται στο έδαφός τους, μεταξύ 

άλλων εξασφαλίζοντας την αποδοτική και 

απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των 

επιτόπιων δεδομένων και συνεργαζόμενα 

με την Επιτροπή, για να βελτιωθεί η 

διαθεσιμότητα των επιτόπιων δεδομένων 
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που απαιτούνται από το πρόγραμμα. 

 

Τροπολογία  71 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη 

για την υλοποίηση του προγράμματος, 

μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη 

μακροπρόθεσμη εξέλιξη του 

προγράμματος και εποπτεύει την 

υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

1. Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη 

για την υλοποίηση του προγράμματος, και 

την ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας για 

τα στοιχεία του προγράμματος που δεν 

έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα 

με το άρθρο 30. Σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, προσδιορίζει τις 

προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη 

εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει 

την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  72 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη 

συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν 

λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλη 

οντότητα. 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη 

συνιστώσα του προγράμματος, μόνο όπου 

η εν λόγω διαχείριση θα επιτύχει τους 

στόχους της συνιστώσας του 

προγράμματος αποτελεσματικότερα από 

ό, τι με την ανάθεση σε άλλη οντότητα. Σε 

άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή αναθέτει 

τη διαχείριση της συνιστώσας του 

προγράμματος στον Οργανισμό, στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή σε 

άλλες οντότητες που αναφέρονται στο 

άρθρο 32. 

 

Τροπολογία  73 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν είναι αναγκαίο για την 

εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και 

την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

που απαιτούνται για την εφαρμογή και την 

εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των 

υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη 

γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων 

οικείων ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τον 

καθορισμό των εν λόγω τεχνικών και 

λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή 

αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου 

ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή 

οπισθόδρομης συμβατότητας. 

4. Όταν είναι αναγκαίο για την 

εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και 

την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει τις 

υψηλού επιπέδου απαιτήσεις για την 

εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω 

συνιστωσών και των υπηρεσιών που 

παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των 

χρηστών, των κατάντη φορέων και όλων 

των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων 

μερών. Κατά τον καθορισμό των υψηλού 

επιπέδου απαιτήσεων,, η Επιτροπή 

αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου 

ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή 

οπισθόδρομης συμβατότητας. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 3. 

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  74 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή προάγει και 

διασφαλίζει την αξιοποίηση και τη χρήση 

των δεδομένων και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων 

υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη 

των εν λόγω υπηρεσιών και προάγοντας 

ένα σταθερό μακροπρόθεσμο περιβάλλον. 

Αναπτύσσει συνέργειες μεταξύ των 

εφαρμογών των διάφορων συνιστωσών του 

προγράμματος. Εξασφαλίζει 

συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, 

συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του 

5. Η Επιτροπή συμβάλλει και 

επιβλέπει στην αξιοποίηση και τη χρήση 

των δεδομένων και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τις συνιστώσες του 

προγράμματος στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων 

υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη 

των εν λόγω υπηρεσιών και, όπου 

χρειάζεται, την ανάπτυξη των 

αντίστοιχων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, 

και προάγοντας ένα σταθερό 

μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Αναπτύσσει 

συνέργειες μεταξύ των εφαρμογών των 

διάφορων συνιστωσών του προγράμματος. 
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προγράμματος και άλλων ενωσιακών 

δράσεων και προγραμμάτων. 

Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, 

συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους 

μεταξύ του προγράμματος και άλλων 

ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

της συμβατότητας και της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των εν λόγω 

υπηρεσιών και των έργων που 

χρηματοδοτούνται από άλλες δράσεις και 

προγράμματα της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  75 
 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τον 

συντονισμό με τις δραστηριότητες που 

διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε 

ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση 

των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και 

εξελίξεων στον διαστημικό τομέα. 

6. Όπου απαιτείται, και σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό και τον 

ΕΟΔ, εξασφαλίζουν τον συντονισμό με τις 

δραστηριότητες που διεξάγονται στον 

διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 

προάγουν τη σύγκλιση των τεχνολογικών 

τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον 

διαστημικό τομέα. 

 

Τροπολογία  76 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) συντονίζει την κυβερνοασφάλεια 

του προγράμματος· 

 

Τροπολογία  77 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) προάγει και διασφαλίζει την 

αξιοποίηση και χρήση των δεδομένων και 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

συνιστώσες του Προγράμματος, με 

ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των 

μεταφορών, μεταξύ άλλων με την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με 

την ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών και 

υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των χρηστών του 

προγράμματος·  

 

Τροπολογία  78 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) υλοποιεί δράσεις υποστήριξης 

ενός καινοτόμου διαστημικού τομέα της 

Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 σε 

συνεργασία με την Επιτροπή και τον 

κατάντη τομέα, μεταξύ άλλων, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση μέσω των 

χρηματοδοτικών μέσων που 

προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ, καθώς και 

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επενδυτική Τράπεζα (ΕΤΕπ), μέσω των 

χρηματοδοτικών μέσων που έχει θεσπίσει 

η ΕΤΕπ και τα οποία απευθύνονται 

κυρίως στις ΜΜΕ· 

 

Τροπολογία  79 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α δ) καθορίζει και συστήνει στην 

Επιτροπή τις προτεραιότητες του 

διαστημικού τομέα της Horizon Europe 
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και διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης στον χώρο που 

χρηματοδοτούνται από την Horizon 

Europe, στον τομέα αρμοδιότητάς του. 

 

 

 

Τροπολογία  80 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α ε) προάγει την αξιοποίηση των 

συνεργειών μεταξύ των τομέων του 

διαστήματος και των μεταφορών· 

 

Τροπολογία  81 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας και προβολής, καθώς και 

δραστηριότητες που συνδέονται με την 

εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών 
που προσφέρουν το Galileo και το 

EGNOS· 

γ) αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας και προβολής, ιδίως όσον 

αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν το 

Galileo, το EGNOS και το Copernicus· 

 

Τροπολογία  82 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) τη διαχείριση της εκμετάλλευσης 

του EGNOS και του Galileo, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 43· 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 

στην Επιτροπή. 

δ) παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη 

στην Επιτροπή, χωρίς να επικαλύπτει τον 

ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 

31· 

 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη διαχείριση της εκμετάλλευσης 

του EGNOS και του Galileo, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 43· 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  85 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

που αφορούν την ανάπτυξη κατάντη 

εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει των 

συνιστωσών του προγράμματος. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  86 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 3. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει 
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άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, μεταξύ 

άλλων τη διενέργεια δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας, προώθησης και εμπορίας 

δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 

άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την 

αξιοποίηση από τους χρήστες όσον αφορά 

συνιστώσες του προγράμματος εκτός των 

Galileo και EGNOS. 

άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, μεταξύ 

άλλων τη διενέργεια δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας, προώθησης και εμπορίας 

δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 

άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την 

αξιοποίηση από τους χρήστες όσον αφορά 

συνιστώσες του προγράμματος εκτός των 

Galileo και EGNOS και Copernicus. 

 

 

Τροπολογία  87 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από 

την Επιτροπή μέσω συμφωνίας 

συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 

παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

4. Τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθενται από 

την Επιτροπή μέσω συμφωνίας 

συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 

παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του 

δημοσιονομικού κανονισμού και 

επανεξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 

102 παράγραφος 6 του παρόντος 
κανονισμού. 

 

 

Τροπολογία  88 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όταν αναθέτει καθήκοντα στον 

Οργανισμό, η Επιτροπή εξασφαλίζει 

κατάλληλη χρηματοδότηση για τη 

διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 

καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων. 
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Τροπολογία  89 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όσον αφορά το Galileo και το 

EGNOS: εξέλιξη συστημάτων, ανάπτυξη 

του επίγειου σκέλους και σχεδιασμός και 

ανάπτυξη δορυφόρων· 

β) όσον αφορά το Galileo και το 

EGNOS: τεχνική υποστήριξη προς τον 

Οργανισμό κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 30 και, εφόσον 

προβλέπεται σε συμφωνίες 

δευτερεύουσας ανάθεσης που 

συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος, σύμφωνα με τη 

χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο 

εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2, για την περαιτέρω 

ανάπτυξη συστημάτων, την ανάπτυξη του 

επίγειου τμήματος και τον σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη δορυφόρων εξ ονόματος 

και για λογαριασμό της Ένωσης· 

 

 

Τροπολογία  90 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ενθάρρυνση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών και προαγωγή 

της σύγκλισης των τεχνολογικών τους 

ικανοτήτων και εξελίξεων στον 

διαστημικό τομέα. 

 

 

Τροπολογία  91 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– καθορίζει με σαφήνεια τις 

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

όσον αφορά το πρόγραμμα· 

– καθορίζει με σαφήνεια τις 

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της 

Επιτροπής, του Οργανισμού και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

όσον αφορά το πρόγραμμα· 

 

 

Τροπολογία  92 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ορίζει τους όρους της διαχείρισης 

των κονδυλίων που παρέχονται στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 

ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, 

τις διαδικασίες διαχείρισης, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα που 

μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα 

ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς 

ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον 

αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και 

τα αποτελέσματα, καθώς και την 

επικοινωνιακή στρατηγική και τους 

κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων 

των υλικών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται 

με τους Τίτλους III και V του παρόντος 

κανονισμού και με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό· 

– ορίζει τους όρους της διαχείρισης 

των κονδυλίων που παρέχονται στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, 

περιλαμβανομένης της εφαρμογής των 

κανόνων της Ένωσης για τις δημόσιες 

συμβάσεις όταν πραγματοποιούνται εξ 

ονόματος και για λογαριασμό της 

Επιτροπής ή του Οργανισμού, τις 

διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες 

επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην 

περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης 

των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το 

χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, 

καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική 

και τους κανόνες όσον αφορά την 

κυριότητα όλων των υλικών και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί 

συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V 

του παρόντος κανονισμού και με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό· 

 

 

Τροπολογία  93 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ασφάλεια του προγράμματος θα πρέπει 

να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

Η ασφάλεια του προγράμματος βασίζεται 

στις ακόλουθες αρχές: 

 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) λαμβάνει υπόψη την πείρα που 

έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία των 

προγραμμάτων Galileo, EGNOS και 

Copernicus· 

 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) συνεργάζεται με τον ENISA στον 

τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου· 

 

 

Τροπολογία  96 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 

της, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως: 

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός, στο 

αντίστοιχο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας 

όσον αφορά, ιδίως: 

 

 

Τροπολογία  97 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

διασφαλίζει ότι εκτελείται ανάλυση 

κινδύνων και απειλών για κάθε 

συνιστώσα του προγράμματος. Με βάση 

την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και 

απειλών, η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, για κάθε 

συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές 

απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον 

αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην 

εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω 

συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το 

κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και 

το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να 

μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο 

ασφαλείας ή να υπονομεύεται η 

λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού 

που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διενεργεί 

ανάλυση κινδύνων και απειλών για τις 

συνιστώσες Copernicus, SST και 

GOVSATCOM και διασφαλίζει ότι ο 

Οργανισμός διενεργεί ανάλυση κινδύνων 

και απειλών για τις συνιστώσες Galileo 

και EGNOS. 

 Με βάση την ανάλυση κινδύνων και 

απειλών που αναφέρεται στην παράγραφο 

1, η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, τις γενικές 

απαιτήσεις ασφάλειας για κάθε 

συνιστώσα του προγράμματος. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω 

απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της 

εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά 

το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων 

και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά 

ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό 

επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η 

λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού 

που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. 

Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 

καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθούνται κάθε φορά που η 

ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών 

μελών της μπορεί να επηρεάζεται από τη 
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λειτουργία μιας συνιστώσας. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 

3. 

 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η οντότητα που ευθύνεται για τη 

διαχείριση μιας συνιστώσας του 

προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση της ασφάλειας της εν λόγω 

συνιστώσας και, για τον σκοπό αυτόν, 

διενεργεί ανάλυση κινδύνων και απειλών, 

καθώς και όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την 

παρακολούθηση της ασφάλειας της εν 

λόγω συνιστώσας, ιδίως με τον καθορισμό 

των τεχνικών προδιαγραφών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, και 

παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις 

γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

2. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση της ασφάλειας των 

συνιστωσών Copernicus, SST και 

GOVSATCOM. Ο Οργανισμός είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση της 

ασφάλειας των συνιστωσών Galileo και 

EGNOS. Για τον σκοπό αυτόν, 

πραγματοποιούν όλες τις αναγκαίες 

δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την 

παρακολούθηση της ασφάλειας των 

συνιστωσών για τις οποίες έχουν την 

ευθύνη, ιδίως με τον καθορισμό των 

τεχνικών προδιαγραφών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, και 

παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με 

τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που 

αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 1. 

 

 

Τροπολογία  99 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εγγυάται την ασφάλεια του 

προγράμματος στον κυβερνοχώρο· 

 

 

Τροπολογία  100 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας του 

προσφέρουν βαθμό προστασίας των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμο προς 

εκείνον που παρέχεται από τους κανόνες 

περί ασφαλείας που ορίζονται στην 

απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της 

Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, 

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της ΕΕ30, και τους κανόνες 

ασφαλείας του Συμβουλίου ως έχουν στα 

παραρτήματα της απόφασης του 

Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, 

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της ΕΕ31· 

α) κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι εθνικοί κανονισμοί ασφαλείας του 

προσφέρουν υψηλό βαθμό προστασίας των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμο προς 

εκείνον που παρέχεται από τους κανόνες 

περί ασφαλείας που ορίζονται στην 

απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της 

Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, 

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της ΕΕ30, και τους κανόνες 

ασφαλείας του Συμβουλίου ως έχουν στα 

παραρτήματα της απόφασης του 

Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, 

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της ΕΕ31· 

_________________ _________________ 

30 ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53-88. 30 ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53-88. 

31 ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1-50. 31 ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1-50. 

 

Τροπολογία  101 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη 

συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την 

προστασία της επίγειας υποδομής, ιδίως 

των δικτύων, των τοποθεσιών και των 

υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων 

και της διαχείρισης της παλαίωσης· 

β) τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη 

συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την 

προστασία της επίγειας υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 

της επίγειας υποδομής που βρίσκεται 

εκτός της επικράτειας της ΕΕ αλλά είναι 

αναγκαία για την πλήρη κάλυψη από το 

EGNOS των εδαφών των κρατών μελών 

που βρίσκονται γεωγραφικά στην 

Ευρώπη, ιδίως των δικτύων, των 

τοποθεσιών και των υποστηρικτικών 

εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 



 

PE625.427v03-00 194/238 RR\1170389EL.docx 

EL 

των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της 

παλαίωσης· 

 

Τροπολογία  102 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την προώθηση και ανάπτυξη 

θεμελιωδών στοιχείων, όπως 

πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω Galileo· 

 

Τροπολογία  103 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις λειτουργίες πιστοποίησης και 

τυποποίησης· 

δ) τις λειτουργίες επίβλεψης 

επιδόσεων, πιστοποίησης και 

τυποποίησης· 

 

Τροπολογία  104 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) δράσεις που στοχεύουν στην 

άμβλυνση της πιθανότητας εμφάνισης 

συμβάντων παρεμβολών 

ραδιοσυχνοτήτων· 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) υπηρεσίες αεροναυτιλίας μέσω 

κατάλληλων συστημάτων ενίσχυσης (επί 

του σκάφους ή επίγεια). 

 

Τροπολογία  106 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μια υπηρεσία πρόσβασης σε 

δεδομένα του EGNOS (EDAS), η οποία 

παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης 

και συγχρονισμού που προορίζονται 

κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής 

πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική 

χρήση, προσφέροντας βελτιωμένες 

επιδόσεις και δεδομένα ανώτερης 

προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα 

που λαμβάνονται μέσω της EOS· 

β) μια υπηρεσία πρόσβασης σε 

δεδομένα του EGNOS (EDAS), η οποία 

παρέχεται δωρεάν για τον χρήστη και 

παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης 

και συγχρονισμού που προορίζονται 

κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής 

πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική 

χρήση, προσφέροντας βελτιωμένες 

επιδόσεις και δεδομένα ανώτερης 

προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα 

που λαμβάνονται μέσω της EOS· 

 

Τροπολογία  107 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής 

(SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες 

επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει 

πληροφορίες εντοπισμού θέσης και 

συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο 

συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, 

συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί 

ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους 

χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή 

σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων 

που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 

GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή 

κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται 

κυρίως για χρήστες για τους οποίους η 

ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως 

γ) μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής 

(SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες 

επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει 

πληροφορίες εντοπισμού θέσης και 

χρονικού συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο 

συνέχειας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας και 

ακεραιότητας. Η υπηρεσία αυτή 

παρέχεται υπό την εποπτεία του EASA 

ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με 

τις απαιτήσεις ασφάλειας της 

αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένου 

μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο 

προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των 

επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από 
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στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για 

τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας. 

το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και 

ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω 

υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες 

για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής 

σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής 

αεροπορίας για τις υπηρεσίες 

αεροναυτιλίας. 

 

Τροπολογία  108 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται κατά 

προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών 

μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη. 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται κατά 

προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών 

μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 

Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων 

Νήσων. 

Τροπολογία  109 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η γεωγραφική κάλυψη του EGNOS μπορεί 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου, ιδίως στα εδάφη υποψήφιων 

χωρών, τρίτων χωρών συνδεδεμένων με 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τρίτων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας, με την επιφύλαξη της τεχνικής 

σκοπιμότητας και, για την υπηρεσία SoL, 

με βάση διεθνείς συμφωνίες. 

Η γεωγραφική κάλυψη του EGNOS μπορεί 

να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του 

κόσμου, ιδίως στα εδάφη υποψήφιων 

χωρών, τρίτων χωρών συνδεδεμένων με 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τρίτων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας, με την επιφύλαξη της τεχνικής 

σκοπιμότητας, της αξιολόγησης των 

πιθανών θεμάτων ασφαλείας στο 

σύστημα και της διαπίστευσης ασφαλείας 
και, για την υπηρεσία SoL, με βάση 

διεθνείς συμφωνίες. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 45 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το κόστος της επέκτασης αυτής, 

όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές 

κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές 

αυτές, δεν καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 

11. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την 

παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 στο σύνολο του 

εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται 

γεωγραφικώς στην Ευρώπη. 

3. Το κόστος της επέκτασης αυτής, 

όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές 

κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές 

αυτές, δεν καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 

11, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει 

την αξιοποίηση υφιστάμενων 

προγραμμάτων εταιρικής σχέσης και, εάν 

κριθεί σκόπιμο, την ανάπτυξη 

συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέσου για 

την υποστήριξή της. Η επέκταση αυτή δεν 

καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο 

σύνολο του εδάφους των κρατών μελών 

που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη διαχείριση και μείωση των 

εγγενών κινδύνων στη λειτουργία των 

Galileo και EGNOS· 

α) τη διαχείριση και μείωση των 

εγγενών κινδύνων στη λειτουργία και 

παροχή υπηρεσιών των Galileo και 

EGNOS· 

 

Τροπολογία  112 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τη διαχείριση και τη μείωση του 

κινδύνου εμφάνισης συμβάντων 

παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων. 

 

Τροπολογία  113 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα Συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και 

τυποποίηση. 

 

Τροπολογία  114 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα Galileo και EGNOS 

συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα 

και τις πιστοποιήσεις· ειδικότερα, οι 

αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για τον 

καθορισμό ενός συστήματος 

πιστοποίησης που θα αφορά τον τομέα 

των σιδηροδρομικών, οδικών, εναέριων 

και θαλάσσιων μεταφορών. 

 

Τροπολογία  115 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Τα GALILEO και EGNOS, καθώς 

και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι 

απολύτως συμβατά με ορισμένους δέκτες 

υποδομής μεταφορών, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη τους στρατηγικούς τομείς 

του μέλλοντος, όπως τα αυτόνομα και τα 

συνδεδεμένα αυτοκίνητα και τα μη 

επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV). 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το Copernicus είναι η μη 

στρατιωτική συνιστώσα του 

προγράμματος γεωσκόπησης, το οποίο 

ελέγχεται από τους βασικούς χρήστες. 

Εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση στις 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες για τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες παρατήρησης της Γης που 

παράγονται από υπηρεσίες, επιτρέποντας 

έτσι στην Ένωση να επιτυγχάνει 

ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και 

δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, 

της αλλαγής του κλίματος, της πολιτικής 

προστασίας, της ασφάλειας και της 

προστασίας, όπως και στον τομέα των 

μεταφορών. 

 

 

Τροπολογία  117 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 

ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία 

και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· 

– την παρακολούθηση της ξηράς, της 

οικοδόμησης υποδομών και της γεωργίας, 

με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την 

κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης 

και την αλλαγή της χρήσης της γης, τις 

αστικές ζώνες, την ποσότητα και την 

ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα 

δάση, τη γεωργία και άλλους φυσικούς 

πόρους, τη βιοποικιλότητα και την 

κρυόσφαιρα· 

 

Τροπολογία  118 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - υπηρεσίες μεταφορών που θα 

καταστήσουν τις χερσαίες, θαλάσσιες, 
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εναέριες και διαστημικές μεταφορές πιο 

έξυπνες, πιο αποδοτικές, πιο ασφαλείς, 

βιώσιμες και ολοκληρωμένες. 

 

Τροπολογία  119 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ένας μηχανισμός αύξησης των 

υπηρεσιών του Copernicus προκειμένου 

να υποστηριχθούν άλλες ενέργειες της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  120 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων 

και διασφάλισης της συμμόρφωσης, που 

καλύπτουν και άλλους θεματικούς τομείς 

που ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

 

Τροπολογία  121 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις 

υποστήριξης των κατάντη συναφών 

υπηρεσιών του Copernicus, προωθώντας: 

 α) θεσμικές πληροφορίες και 

πληροφορίες για την παρακολούθηση, την 

υποβολή εκθέσεων και τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης των εθνικών υπηρεσιών 
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προς υποστήριξη των δημόσιων αρχών· 

 β) υπηρεσίες που προσφέρονται σε 

εμπορική βάση· 

 γ) υπηρεσίες χαρτογράφησης για την 

παρακολούθηση και προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συγκρότηση, ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή 

διαστημικών αισθητήρων των κρατών 

μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων 

που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών 

αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό 

επίπεδο, για την εξέταση και την 

παρακολούθηση αντικειμένων και τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου 

διαστημικών αντικειμένων, 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 

χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο 

άρθρο 55· 

α) τη συγκρότηση, ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή 

διαστημικών αισθητήρων των κρατών 

μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων 

που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών 

αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό 

επίπεδο, για την εξέταση και την 

παρακολούθηση αντικειμένων και τη 

δημιουργία, μέχρι τα τέλη του 2023, 

ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών 

αντικειμένων, προσαρμοσμένου στις 

ανάγκες των χρηστών οι οποίοι 

αναφέρονται στο άρθρο 55· 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 58 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 58α 

 Παρακολούθηση της προσφοράς και της 

ζήτησης για το SST 

 Πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2024, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει την εκτέλεση 

της συνιστώσας επιτήρησης και 

παρακολούθησης του διαστήματος (SST), 

ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των 
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αναγκών των χρηστών σε σχέση με την 

ικανότητα των επίγειων και των 

διαστημικών αισθητήρων. Η αξιολόγηση 

εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες 

διαστημικές και επίγειες υποδομές. Η 

αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι 

απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για 

την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών 

και επίγειων υποδομών στο πλαίσιο της 

συνιστώσας SST. 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά τις δύο νέες πρωτοβουλίες 

SSA και GOVSATCOM. Εφόσον ζητούμε αύξηση του προϋπολογισμού, μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε περισσότερες δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η λειτουργία που αφορά τις 

διαστημικές καιρικές συνθήκες μπορεί να 

στηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Η λειτουργία που αφορά τις 

διαστημικές καιρικές συνθήκες στηρίζει 

τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη όσον αφορά τις δύο νέες πρωτοβουλίες 

SSA και GOVSATCOM. Εφόσον ζητούμε αύξηση του προϋπολογισμού, μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε περισσότερες δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η λειτουργία NEO μπορεί να 

στηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. Η λειτουργία NEO στηρίζει τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

Τροπολογία  126 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να συντονίζει 

τις ενέργειες της Ένωσης και των εθνικών 

δημόσιων αρχών που ασχολούνται με την 

πολιτική προστασία σε περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι ένα ΝΕΟ πλησιάζει στη 

Γη. 

2. Η Επιτροπή συντονίζει τις 

ενέργειες της Ένωσης και των εθνικών 

δημόσιων αρχών που ασχολούνται με την 

πολιτική προστασία σε περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι ένα ΝΕΟ πλησιάζει στη 

Γη. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ανάπτυξη, την κατασκευή και 

τις λειτουργίες του επίγειου τμήματος της 

υποδομής· 

α) την ανάπτυξη, την κατασκευή και 

τις λειτουργίες του επίγειου και του 

διαστημικού τμήματος της υποδομής· 

 

Τροπολογία  128 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, τις λειτουργικές 

απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στο πλαίσιο του 

GOVSATCOM, με τη μορφή τεχνικών 

προδιαγραφών για περιπτώσεις χρήσης που 

σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, την 

επιτήρηση και τη διαχείριση βασικών 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένων 

διπλωματικών δικτύων επικοινωνίας. Οι εν 

λόγω λειτουργικές απαιτήσεις βασίζονται 

στη λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων 

των χρηστών, και λαμβανομένων υπόψη 

των απαιτήσεων που απορρέουν από τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη και τα 

δίκτυα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, τις λειτουργικές 

απαιτήσεις για τις υπηρεσίες που 

παρέχονται στο πλαίσιο του 

GOVSATCOM, με τη μορφή τεχνικών 

προδιαγραφών για περιπτώσεις χρήσης που 

σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, την 

επιτήρηση και τη διαχείριση βασικών 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένων 

διπλωματικών δικτύων επικοινωνίας. Οι εν 

λόγω λειτουργικές απαιτήσεις βασίζονται 

στη λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων 

των χρηστών, και λαμβανομένων υπόψη 

των απαιτήσεων που απορρέουν από τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη και τα 

δίκτυα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. Άλλες περιπτώσεις χρήσης 

μπορούν, εάν απαιτείται, να προστεθούν 

ανά πάσα στιγμή, βάσει της πραγματικής 

ζήτησης των χρηστών από τα κράτη 

μέλη, ακολουθούμενης από τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Τροπολογία  129 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο 

υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται 

στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη 

μορφή καταλόγου κατηγοριών των 

ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών 

επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών 

τους, συμπεριλαμβανομένων της 

γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, 

του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, 

καθώς και των χαρακτηριστικών 

ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 

στις λειτουργικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 και δίνουν 

προτεραιότητα στις υπηρεσίες που 

παρέχονται στους χρήστες σε ενωσιακό 

επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 

παράγραφος 3. 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο 

υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται 

στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη 

μορφή καταλόγου κατηγοριών των 

ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών 

επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών 

τους, συμπεριλαμβανομένων της 

γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, 

του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, 

καθώς και των χαρακτηριστικών 

ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται 

στις λειτουργικές απαιτήσεις και 

απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  130 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 λαμβάνει 
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υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά 

διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην 

εσωτερική αγορά. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) νομικά πρόσωπα δεόντως 

διαπιστευμένα για την παροχή 

δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη 

διαπίστευση ασφαλείας, βάσει των 

ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη 

συνιστώσα GOVSATCOM που 

αναφέρονται στο άρθρο 34 

παράγραφος 1. 

β) νομικά πρόσωπα δεόντως 

διαπιστευμένα για την παροχή 

δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη 

διαπίστευση ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  132 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Οι πάροχοι ικανοτήτων ή 

υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω 

δορυφόρου στο πλαίσιο αυτής της 

συνιστώσας συμμορφώνονται με τις 

ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη 

συνιστώσα GOVSATCOM, που 

καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κοινές ικανότητες δορυφορικής 

επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός 

χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των 

κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Αυτή 

η ανταλλαγή και η ιεράρχηση δίνουν 

προτεραιότητα στους χρήστες σε επίπεδο 

Ένωσης. 

1. Κοινές ικανότητες δορυφορικής 

επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός 

χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των 

κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε 

επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  134 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι κόμβοι GOVSATCOM 

λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες 

εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες 

προκειμένου να μην στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή, έως τα τέλη του 

2021, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 

σύμφωνα με το άρθρο 105, σχετικά με 

διατάξεις που αφορούν τη διακυβέρνηση 

του GOVSATCOM. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή 

θα αξιολογήσει την εκτέλεση της 

συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την εξέλιξη των αναγκών των 

χρηστών σε σχέση με την ικανότητα 

δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση 

εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες 

διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση 

συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από 

κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη 

πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο 

πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM. 

Το GOVSATCOM θα τεθεί σε λειτουργία 

έως τα τέλη του 2023. Πριν από το τέλος 

του 2024, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την 

εκτέλεση της συνιστώσας GOVSATCOM, 

ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των 

αναγκών των χρηστών σε σχέση με την 

ικανότητα δορυφορικής επικοινωνίας. Η 

αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για 

πρόσθετες διαστημικές υποδομές. Η 

αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι 

απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για 

την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών 

υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας 

GOVSATCOM. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

διορίζονται με γνώμονα την 

πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που 

άπτεται των βασικών καθηκόντων του 

Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης 

υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους 

τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και 

του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η 

εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 

διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα 

μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης 

εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

4. Τα μέλη και τα αναπληρωματικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

διορίζονται με γνώμονα την 

πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που 

άπτεται των καθηκόντων του Οργανισμού, 

ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές 

δεξιότητές τους στους τομείς της 

διαχείρισης, της διοίκησης και του 

προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η 

εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο 

διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα 

μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης 

εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή καθορίζει μια 

μεθοδολογία που περιλαμβάνει 

ποιοτικούς δείκτες για την ακριβή 

αξιολόγηση της προόδου προς την 

επίτευξη των γενικών στόχων που 

ορίζονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και 

γ). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η 

Επιτροπή συμπληρώνει το παράρτημα, το 

αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 101 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 

υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 

προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους αποδέκτες των κονδυλίων της 

Ένωσης και, αν συντρέχει περίπτωση, στα 

κράτη μέλη. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 

δεδομένα με τα οποία παρακολουθούνται 

η εκτέλεση του προγράμματος και τα 

αποτελέσματά του είναι κατάλληλα για 

την ενδελεχή ανάλυση της προόδου που 

έχει επιτευχθεί και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζονται και ότι συλλέγονται 

κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό 

και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, 

επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 

υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των 

κονδυλίων της Ένωσης και, αν συντρέχει 

περίπτωση, στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  140 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολογήσεις του προγράμματος κατά 

τρόπο έγκαιρο ώστε να τροφοδοτείται με 

στοιχεία η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολογήσεις του προγράμματος κατά 

τρόπο έγκαιρο ώστε να τροφοδοτείται με 

στοιχεία η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Οι αξιολογήσεις παρέχουν επίσης 
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ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς 

την επίτευξη των γενικών στόχων που 

ορίζονται στο άρθρο 4. 

Τροπολογία  141 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 

διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 

διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 102 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά 

τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα 

και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η 

ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 

εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν 

τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η 

πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη 

σύγκρουση συμφερόντων και την 

ανεξαρτησία και αυτονομία του 

συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. 

Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια 

ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει σε 

αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά 

τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα 

και τις τοποθεσίες του, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. 

Με την αξιολόγηση εξετάζεται η 

ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 

εντολής του Οργανισμού, ιδίως όσον 

αφορά τη δυνατότητα να του ανατεθούν 

πρόσθετα καθήκοντα, σύμφωνα με το 

άρθρο 30, καθώς και οι δημοσιονομικές 

επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης. 

Εξετάζεται επίσης η πολιτική του 

Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση 

συμφερόντων και την ανεξαρτησία και 

αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης 

ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 110 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό, καταρτίζει μεταβατικό σχέδιο 

για τη διασφάλιση της κατάλληλης 

χρηματοδότησης και της στελέχωσης του 

Οργανισμού ώστε να είναι σε θέση ο 

Οργανισμός να εκτελεί τα καθήκοντα που 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η 

Επιτροπή καθορίζει μέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι τα καθήκοντα στα οποία 

ο Οργανισμός δεν διαθέτει επαρκή 

χρηματοδότηση και προσωπικό επί του 

παρόντος, εκτελούνται επαρκώς κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η 

οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη μετά την 

εφαρμογή του κανονισμού. 
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9.10.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ 

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Hilde Vautmans  

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η γεωργία καθίσταται μια ολοένα και πιο σύνθετη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αφενός, τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 

50 % για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Αφετέρου, ο 

τομέας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις 

που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, όπως η ποιότητα του εδάφους και 

των υδάτων. Οι γεωργοί της ΕΕ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τα υψηλά πρότυπα 

παραγωγής και τον αυξανόμενο αριθμό προδιαγραφών, απαιτήσεων της κοινωνίας και 

διοικητικών διαδικασιών.  

Ως εκ τούτου, ο τομέας έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις προκειμένου να επιτύχει 

πλήρως ένα πιο παραγωγικό και αποδοτικό ως προς τους πόρους μοντέλο γεωργίας που 

βελτιστοποιεί τα προϊόντα του ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τις 

τελευταίες δεκαετίες η ευρωπαϊκή γεωργία έχει κατορθώσει να αναπτύξει νέες πρακτικές, 

τεχνικές και μεθόδους παραγωγής που έχουν αυξήσει τον παραγόμενο όγκο, έχουν βελτιώσει 

την προσαρμοστικότητα των γεωργικών πρακτικών σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες 

και έχουν μειώσει τις δαπάνες παραγωγής. 

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την ανεκτίμητη βοήθεια της 

διαστημικής τεχνολογίας. Η γεωργία είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους οι 

εφαρμογές της διαστημικής τεχνολογίας προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Η γεωργία 

ακριβείας, η χρήση της τεχνολογίας για τη λήψη ακριβέστερων, πιο μετρημένων και 

καταλληλότερων αποφάσεων, τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης και τα συστήματα 



 

PE625.427v03-00 214/238 RR\1170389EL.docx 

EL 

γεωσκόπησης χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην 

ΕΕ και σύντομα θα χρησιμοποιούνται στο σύνολο του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Σήμερα, το 

10 % περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ, δηλαδή άνω των 1.100 δισεκατομμυρίων EUR, 

ενεργοποιείται μέσω της χρήσης δορυφορικών σημάτων πλοήγησης. Η ευρωπαϊκή 

διαστημική βιομηχανία απασχολεί πάνω από 230.000 επαγγελματίες και ο κύκλος εργασιών 

της εκτιμάται ότι ανήλθε μεταξύ 46 και 54 δισεκατομμυρίων EUR το 2014.  

Η παρούσα πρόταση κανονισμού εντάσσεται στη συνέχεια που δίνεται στη διαστημική 

στρατηγική για την Ευρώπη. Ένα απολύτως ολοκληρωμένο διαστημικό πρόγραμμα θα 

συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Η 

προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για μελλοντικές επενδύσεις, το 

οποίο θα παρέχει αυξημένη προβολή και μεγαλύτερη ευελιξία. Με τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας, θα συμβάλει, τελικά, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με άξονα το διάστημα, 

οι οποίες θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η πρόταση παρέχει στην Ένωση 

προϋπολογισμό για τον τομέα του διαστήματος ύψους 16 δισεκατομμυρίων για την 

υλοποίηση, τη συνέχιση και τη βελτίωση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS, Copernicus 

και SST, καθώς και για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας GOVSATCOM. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού, καθώς απλουστεύει 

και εκσυγχρονίζει σημαντικά το υφιστάμενο ενωσιακό κεκτημένο, συνδυάζοντας σε ενιαίο 

κείμενο και εναρμονίζοντας σχεδόν το σύνολο των κανόνων που, μέχρι τώρα, 

περιλαμβάνονταν σε χωριστούς κανονισμούς ή αποφάσεις. Έτσι προβάλλεται καλύτερα η 

διαστημική πολιτική της Ένωσης, κάτι που συνάδει με τον σημαντικό ρόλο που προτίθεται να 

διαδραματίσει η Ένωση στο μέλλον ως παγκόσμιος παράγοντας στον διαστημικό τομέα.  

Στο πλαίσιο του στόχου της καλύτερης εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), 

απαιτείται ολοένα και περισσότερο η χρήση πληροφοριών γεωσκόπησης, οι οποίες παρέχουν 

ευρύτερες δυνατότητες όσον αφορά την παρακολούθηση των πολιτικών και την έξυπνη 

γεωργία. Το πρόγραμμα Copernicus προετοιμάζει το έδαφος για την παρακολούθηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους της ΚΓΠ, παρέχοντας δωρεάν 

και ανοικτά γεωσκοπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με το σύστημα 

αναγνώρισης αγροτεμαχίων και συμπληρώνονται από άλλες δορυφορικές εικόνες που 

παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας πραγματική προστιθέμενη αξία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συντάκτρια της γνωμοδότησης διαπιστώνει ότι πρέπει να 

διατεθεί μεγαλύτερος προϋπολογισμός στο πρόγραμμα Copernicus, προκειμένου να 

επιτευχθεί ισορροπία με το πρόγραμμα Galileo και να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των 

πολιτικών της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης 

προτείνει να διατεθούν 2 δισεκατομμύρια EUR επιπλέον για το πρόγραμμα Copernicus. Το 

ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 

Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που ζήτησαν τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι εν λόγω ανάγκες είναι οι εξής: 

1. πολυδορυφορική αποστολή για τη μέτρηση των ανθρώπινων επιπτώσεων στον κύκλο 

CO2. Η ανάγκη αυτή στηρίζεται από τα συμπεράσματα της COP21.  

2. παρατηρήσεις με υψηλή χωροχρονική ευκρίνεια προκειμένου να συμπληρωθούν και 

να επεκταθούν οι τρέχουσες μετρήσεις του Sentinel-2. Πρόκειται για προτεραιότητα που 
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επεσήμαναν τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορά και αστικές εφαρμογές.  

3. νέες μετρήσεις σχετικά με κρίσιμες παραμέτρους για τις πολικές περιοχές. Πρόκειται 

για προτεραιότητα χρήσιμη για τις πολιτικές της ΕΕ για την Αρκτική και την κλιματική 

αλλαγή.  

4. οπτικές παρατηρήσεις με δυνατότητες υπερφασματικής απεικόνισης για την επέκταση 

της τρέχουσας αποστολής Sentinel-2. Οι προτεραιότητες αυτές επισημάνθηκαν από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και έχουν σημασία για τους εδαφικούς πόρους.  

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο 

για τη χρήση των δεδομένων του Copernicus στον γεωργικό τομέα: για παράδειγμα οι 

επισιτιστικές κρίσεις και οι κρίσεις λειψυδρίας, η χρήση των υδάτων, η απώλεια της 

βιοποικιλότητας, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η 

γεωργία ακριβείας, η παρακολούθηση της ΚΓΠ και η επισιτιστική ασφάλεια υπό την 

ευρύτερη έννοια.  

Τα επιπλέον χρήματα που ζητούνται για τις τέσσερις αποστολές που αναφέρονται θα 

διασφαλίσουν ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να σχεδιάσει περισσότερες εφαρμογές για 

τους παραγωγούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να τις χρησιμοποιούν σε 

καθημερινή βάση, σε πρακτικό μορφότυπο, από τις φορητές συσκευές τους. Ένα παράδειγμα 

από το Βέλγιο: Η VITO ανέπτυξε ένα σύστημα για την παρακολούθηση της ανάπτυξης 

πατάτας. Με τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus, η 

υπηρεσία αυτή μπορεί τώρα να αναβαθμιστεί και να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. 

Εφαρμογές όπως αυτές μπορούν να καλύψουν το κρίσιμο κενό πληροφόρησης που υφίσταται 

σήμερα όσον αφορά τις προβλέψεις συγκομιδής. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες:  

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα –συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus, που 

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 

πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 

διάστημα –συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 

Galileo και το Copernicus, που 
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 

των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 

δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 

εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 

βελτιωθούν ταχύτερα, για παράδειγμα 

μέσω αύξησης του αριθμού των 

δορυφόρων, ώστε να εξακολουθήσουν να 

βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 

νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 

τεχνολογία των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 

νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες, όπως την κλιματική 

αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 

των μεταβολών στην Αρκτική, την 

ασφάλεια και την άμυνα. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 

οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ 

αξίζει επίσης να επισημανθούν οι 

συνέργειες με τις δραστηριότητες που 

συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα 

της Ένωσης και των κρατών μελών της. 

Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 

δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 

εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της 

Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 

κατασκευαστικών στοιχείων του 

εξοπλισμού της υποδομής— και να 

διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία. 

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 

οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 

τηλεπικοινωνίες, η γεωργία, η ασφάλεια 

των τροφίμων και η ενέργεια, 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 

δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ 

αξίζει επίσης να επισημανθούν οι 

συνέργειες με τις δραστηριότητες που 

συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα 

της Ένωσης και των κρατών μελών της. 

Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 

δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 

εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της 

Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 

κατασκευαστικών στοιχείων του 

εξοπλισμού της υποδομής— και να 

διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία. 

 

Τροπολογία  3 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Το EGNOS μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας 

και να βοηθήσει τους ευρωπαίους 

αγρότες στην εξάλειψη των αποβλήτων, 

τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς 

και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

των εσοδειών. Το EGNOS έχει ήδη μια 

σημαντική «κοινότητα χρηστών», 

ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών 

μηχανημάτων που είναι συμβατά με την 

τεχνολογία πλοήγησης είναι πιο 

περιορισμένος. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 

τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 

αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 

και δράσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, 

μεταξύ άλλων. 

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 

εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές και γεωργικές γνώσεις 

και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και 

υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με 

τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη 

δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη 

λήψη αποφάσεων και δράσεων στους 

τομείς του περιβάλλοντος, της γεωργίας, 

της βιοποικιλότητας, της χρήσης της γης, 

της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής 

προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της 

ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (47α) Στην περίπτωση της γεωργίας, το 

πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 

αναπτυχθεί περαιτέρω και να αξιοποιηθεί 

για να ενισχυθεί η ανάπτυξη πρακτικών 

που προστατεύουν το περιβάλλον και 

υποστηρίζουν την παραγωγικότητα. Η 

γεωργία επωφελείται από το πλήρες 

δυναμικό του προγράμματος Copernicus, 

ιδίως όσον αφορά τη χρήση και τις 

τάσεις της γεωργικής γης, τις προβλέψεις 

απόδοσης, τη διαχείριση της άρδευσης 

και την υδρολογία, την εποχική 

χαρτογράφηση των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων, την κάλυψη του εδάφους και 

τους χάρτες τύπων καλλιεργειών, τη 

δέσμευση γης, την κατάσταση των 

καλλιεργειών και του εδάφους, τις 

γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής 

αξίας, την παρακολούθηση της 

βιοποικιλότητας της υπαίθρου και τον 

κατακερματισμό των τοπίων. Σε συνέχεια 

του αποτελέσματος των σχεδίων 

Sen2Agri και Sen4CAP του ΕΟΔ, τα 

δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να 

αξιοποιηθούν για να μετατραπεί η 

προσέγγιση παρακολούθησης της ΚΓΠ 

από προσέγγιση που βασίζεται σε 

δείγματα προς μια συστηματική 

προσέγγιση, και να αντικατασταθούν εν 

τέλει οι επιτόπιοι έλεγχοι, έτσι ώστε να 

μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 

οργανισμούς πληρωμών και τους 

τελικούς δικαιούχους της στήριξης της 

ΚΓΠ.  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Το Copernicus θα πρέπει να 

αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη 

συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 

(48) Το Copernicus θεμελιώνεται σε 

εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
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επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 

θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 

γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 

Γης (Copernicus), καθώς και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 

θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 

«Παγκόσμια παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 

(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 

την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 

του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 

έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 

καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 

γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 

ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 

τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 

στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 

ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 

ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 

παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 

οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 

συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 

βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 

διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 

είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 

βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 

κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 

συνόλων δεδομένων για το Copernicus. 

Διαστήματος και των κρατών μελών. Θα 

πρέπει, συνεπώς, να βασιστεί στις 

υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές 

ικανότητες και να τις συμπληρώσει με 

νέες υποδομές που θα αναπτυχθούν από 

κοινού. Για να υλοποιηθεί αυτή η 

προσέγγιση, η Επιτροπή θα πρέπει να 

προσπαθήσει να διατηρήσει τον διάλογο 

με τον ΕΟΔ και τα κράτη μέλη που 

διαθέτουν σχετικές διαστημικές και 

επιτόπιες υποδομές. Το Copernicus θα 

πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει 

τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 

επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 

θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 

γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 

Γης (Copernicus), καθώς και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 

θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 

«Παγκόσμια παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 

(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 

την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 

του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 

έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 

καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 

γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 

ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 

τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 

στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 

ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 

ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 

παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 

της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 

οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 

συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 

βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 

διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 

είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 

να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 
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βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 

κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 

συνόλων δεδομένων για το Copernicus. 

__________________ __________________ 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 

σ. 44). 

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 

τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 

σ. 44). 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 

για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ 

L 276 της 20.10.2010, σ. 1). 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 

για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 

αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ 

L 276 της 20.10.2010, σ. 1). 

19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 

την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 

ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 

χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 

και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

[COM(2018) 8 final]. 

19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 

την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 

ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 

χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 

και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 

σχετικά με τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 

υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 

[COM(2018) 8 final]. 

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 

Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 

Δορυφόρων. 

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 

Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 

Δορυφόρων. 

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 

υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire). 

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 

υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire). 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά αυτή λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας που χρηματοδοτούνται 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και τη μελλοντική ανάπτυξη της πρώτης 
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μονάδας για κάθε τύπο δορυφόρου, που θα χρηματοδοτηθεί από τον ΕΟΔ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (48α) Το πρόγραμμα Copernicus πρέπει 

να αναπτυχθεί σύντομα περαιτέρω, 

μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης του 

αριθμού των δορυφόρων.  Δεδομένου ότι 

οι νεφώσεις μπορούν να διαταράξουν τη 

δυνατότητα χρήσης των εικόνων, 

χρειάζεται μια υψηλότερη συχνότητα 

εικόνων για αναλύσεις χρονολογικής 

σειράς που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη 

γεωργία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 

στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 

αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 

δρομολόγηση νέων αποστολών που θα 

χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα 

παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που 

συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 

(π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών 

εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της 

παγκόσμιας παρακολούθησης που 

παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 

δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 

υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 

στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 

αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 

του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 

δρομολόγηση νέων αποστολών, των 

οποίων η σκοπιμότητα εξετάζεται επί του 

παρόντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Διαστήματος, που θα χρησιμοποιήσουν 

νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου 

να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 

πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια 

κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και 

στην παρακολούθηση της γεωργίας. Το 
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ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, 

και θα πρέπει να υποστηριχθούν η 

διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη 

παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

για το περιβάλλον, καθώς και οι 

καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(π.χ. για την παρακολούθηση των 

καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων 

και την ενισχυμένη παρακολούθηση των 

πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, 

αναμένεται ότι το Copernicus θα 

αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο 

από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης 

που παρέχουν οι δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να 

διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι 

πολικές περιοχές, και θα πρέπει να 

υποστηριχθούν η διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η 

θεσμοθετημένη παρακολούθηση και 

υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, 

καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές 

εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση 

των καλλιεργειών, τη διαχείριση των 

υδάτων και την ενισχυμένη 

παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον 

τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus 

θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο 

έπακρο από τις επενδύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 

(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 

επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 

προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 

τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 

επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 

κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 

κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 

εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 

τομέα της ασφάλειας. 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά αυτή λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας που χρηματοδοτούνται 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και τη μελλοντική ανάπτυξη της πρώτης 

μονάδας για κάθε τύπο δορυφόρου, που θα χρηματοδοτηθεί από τον ΕΟΔ. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, το 

Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, το 

Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 
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μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 

υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 

πληροφορίες για την ικανοποίηση των 

αναγκών του δημόσιου τομέα και των 

αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 

θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 

της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά 

με την κατάσταση των ωκεανών· 

πληροφόρηση προς στήριξη της 

παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 

ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 

και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 

προς στήριξη της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 

γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 

στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 

δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 

με την ασφάλεια των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 

κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 

ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 

υπηρεσιών. 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 

υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 

πληροφορίες για την ικανοποίηση των 

αναγκών του δημόσιου τομέα και των 

αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 

εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 

θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 

της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά 

με την κατάσταση των ωκεανών· 

πληροφόρηση προς στήριξη της 

παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 

ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 

και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 

προς στήριξη της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 

πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 

των γεωργικών εκτάσεων και τη χρήση 

της γης, πληροφόρηση σχετικά με τις 

δραστηριότητες που συνδέονται με την 

αλιεία, γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 

στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 

δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 

με την ασφάλεια των πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης.  Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 

κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 

ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 

υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Με δεδομένο το υψηλό δυναμικό 

των δορυφορικών εικόνων για μια 

βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση 

των πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή 
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αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών 

σχετικά με την κατάσταση των 

καλλιεργειών και του εδάφους, χρειάζεται 

να αναπτυχθεί περαιτέρω η εν λόγω 

υπηρεσία, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες των τελικών χρηστών και να 

διασφαλιστεί η διασύνδεση των 

δεδομένων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 86 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον 

αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και 

τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την 

παρακολούθηση του κλίματος, τις έξυπνες 

πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την 

ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 

Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 

πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 

έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 

υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 

στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος στον 

συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 

Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 

καινοτομίας του διαστημικού τομέα 

προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 

στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 

υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 

πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 

της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 

άλλων εντός του πλαισίου του 

προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον 

αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και 

τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την 

παρακολούθηση του κλίματος, μέσω της 

οποίας θα διευκολυνθεί η πρόληψη 

φυσικών καταστροφών, τις έξυπνες 

πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την 

ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 

Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να 
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και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 

παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 

παροχή των υπηρεσιών του Copernicus. 

χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 

ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 

και το Copernicus. Οι ερευνητικές 

υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 

παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 

στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 

παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 

παροχή των υπηρεσιών του Copernicus. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 

οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 

επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 

εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 

περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 

ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 

δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 

επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 

που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική 

προστασία, την προστασία και την 

ασφάλεια· 

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 

οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 

επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 

εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 

περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 

ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 

δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 

επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 

που αφορούν το περιβάλλον, τη γεωργία, 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δασοκομία, την 

πολιτική προστασία, την προστασία και 

την ασφάλεια· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2  – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«άλλοι χρήστες του Copernicus», οι οποίοι 

επωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και στους 

οποίους περιλαμβάνονται, ειδικότερα, 

ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

εμπορικοί και ιδιωτικοί φορείς, 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη 

«άλλοι χρήστες του Copernicus», οι οποίοι 

επωφελούνται από τα δεδομένα και τις 

πληροφορίες του Copernicus και στους 

οποίους περιλαμβάνονται, ειδικότερα, 

ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

εμπορικοί και ιδιωτικοί φορείς, νομικές 

οντότητες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη 
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κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 

διεθνείς οργανισμοί. 

κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 

διεθνείς οργανισμοί. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ένα περιφερειακό σύστημα 

δορυφορικής πλοήγησης, που αποτελείται 

από κέντρα και επίγειους σταθμούς, καθώς 

και από διάφορους πομποδέκτες 

εγκατεστημένους σε γεωσύγχρονους 

δορυφόρους, και που ενισχύει και 

διορθώνει τα ανοικτά σήματα που 

εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 

GNSS, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 

της εναέριας κυκλοφορίας και τις 

υπηρεσίες αεροναυτιλίας («Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 

Πλοήγηση» ή «EGNOS»)· 

β) ένα περιφερειακό σύστημα 

δορυφορικής πλοήγησης, που αποτελείται 

από κέντρα και επίγειους σταθμούς, καθώς 

και από διάφορους πομποδέκτες 

εγκατεστημένους σε γεωσύγχρονους 

δορυφόρους, και που ενισχύει και 

διορθώνει τα ανοικτά σήματα που 

εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 

GNSS, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 

της εναέριας κυκλοφορίας και τις 

υπηρεσίες αεροναυτιλίας, καθώς και για 

τη γεωργία («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση» 

ή «EGNOS»)· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 

γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 

χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 

οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 

δορυφόρων, επίγειων υποδομών, 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 

και πληροφοριών, καθώς και των 

υποδομών διανομής, και το οποίο 

ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)· 

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 

γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 

χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 

οποίο παρέχει ενημερωμένα και αξιόπιστα 

δεδομένα και υπηρεσίες 

γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 

δορυφόρων, επίγειων υποδομών, 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 

και πληροφοριών, καθώς και των 

υποδομών διανομής, και το οποίο 

ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες που 

αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των 

πολιτών της Ένωσης («Copernicus»)· 

 



 

RR\1170389EL.docx 227/238 PE625.427v03-00 

 EL 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 

ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 

όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 

αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα· 

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 

παροχή υψηλής ποιότητας, 

επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 

ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 

διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 

καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 

ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 

όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 

αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η 

ασφάλεια των τροφίμων, η ασφάλεια και 

η άμυνα· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 

αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 

στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 

στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 

συμβολή της στην αντιμετώπιση 

παγκόσμιων προκλήσεων και στην 

υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 

αλλαγή, τη γεωργία ακριβείας, την 

επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

PE625.427v03-00 228/238 RR\1170389EL.docx 

EL 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν προηγμένες και, κατά 

περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες 

εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 

χρονισμού· 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 

παρέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση 

προηγμένες και, κατά περίπτωση, 

ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 

πλοήγησης και χρονισμού· 

Αιτιολόγηση 

Το Galileo θα πρέπει να παρέχεται σε μακροπρόθεσμη βάση, όπως το Copernicus. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 

της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, 

της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 

καθώς και της ψηφιακής οικονομίας· 

β) για το Copernicus: να παρέχει 

ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 

πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 

μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 

την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 

μελών της στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της διαχείρισης των 

υδάτων και των δασών, της κλιματικής 

αλλαγής, της γεωργίας και της αγροτικής 

ανάπτυξης, της αλιείας, της πολιτικής 

προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της 

ψηφιακής οικονομίας· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] 

δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές. 

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος για την 

περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [18] 

δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές. 

Αιτιολόγηση 

Το ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 

Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που προσδιόρισε η 
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Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το Copernicus: [5,8] 

δισεκατομμύρια EUR· 

β) για το Copernicus: [7,8] 

δισεκατομμύρια EUR· 

Αιτιολόγηση 

Το ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 

Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που προσδιόρισε η 

Επιτροπή. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6.  Οι πόροι που διατίθενται στα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 

διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 

των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 

πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν 

λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το 

άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 

σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 

άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 

αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 

οικείου κράτους μέλους. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μια υπηρεσία υψηλής ακρίβειας 

(HAS), η οποία είναι δωρεάν για τους 

χρήστες και παρέχει, μέσω πρόσθετων 

β) μια υπηρεσία υψηλής ακρίβειας 

(HAS), η οποία είναι δωρεάν για τους 

χρήστες και παρέχει, μέσω πρόσθετων 
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δεδομένων που διαδίδονται σε 

συμπληρωματική ζώνη συχνοτήτων, 

υψηλής ακρίβειας πληροφορίες 

εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που 

προορίζονται κυρίως για εφαρμογές 

δορυφορικής πλοήγησης για 

επαγγελματική ή εμπορική χρήση· 

δεδομένων που διαδίδονται σε 

συμπληρωματική ζώνη συχνοτήτων, 

υψηλής ακρίβειας πληροφορίες 

εντοπισμού οριζόντιας και κάθετης θέσης 

και συγχρονισμού που προορίζονται 

κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής 

πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική 

χρήση· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συνιστώσα επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, που 

περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 

παραγωγή πληροφοριών προστιθέμενης 

αξίας για την υποστήριξη της 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την 

υποβολή εκθέσεων και την εξασφάλιση 

της συμμόρφωσης, την πολιτική 

προστασία και τις υπηρεσίες ασφαλείας 

(υπηρεσίες Copernicus)· 

β) συνιστώσα επεξεργασίας 

δεδομένων και πληροφοριών, που 

περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 

παραγωγή τυποποιημένων πληροφοριών 

προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη 

της παρακολούθησης των υδάτων, του 

περιβάλλοντος, της γεωργίας, της 

αγροτικής ανάπτυξης και της 

δασοκομίας, την υποβολή εκθέσεων και 

την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, την 

πολιτική προστασία και τις υπηρεσίες 

ασφαλείας (υπηρεσίες Copernicus)· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 

υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 

ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 

λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 

που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 

δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες 

παρατήρησης για την παρακολούθηση 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και 

καθιστώντας δυνατές καινοτόμες 

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 

υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 

ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 

λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 

που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 

δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες 

παρατήρησης για την παρακολούθηση 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και 

καθιστώντας δυνατές καινοτόμες 
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περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς 

της γεωργίας, της δασοκομίας και της 

διαχείρισης των υδάτων· 

περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς 

των αροτραίων καλλιεργειών, της 

εκτροφής ζώων, της αλιείας, της 

δασοκομίας και της διαχείρισης των 

υδάτων· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) υπηρεσίες περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 

εξασφάλισης της συμμόρφωσης, που 

καλύπτουν: 

α) υπηρεσίες παρακολούθησης του 

περιβάλλοντος, της γεωργίας και της 

αγροτικής ανάπτυξης, υποβολής 

εκθέσεων και εξασφάλισης της 

συμμόρφωσης, που καλύπτουν: 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 

ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία 

και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· 

– την παρακολούθηση της ξηράς και 

της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για την κάλυψη του 

εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 

αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 

ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 

εσωτερικών υδάτων, τα δάση, και ιδίως 

την αποψίλωση των δασών, τη γεωργία 

και άλλους φυσικούς πόρους, τη 

βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα, τις 

τακτικές εκτιμήσεις των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων, την 

παρακολούθηση της ανάπτυξης των 

καλλιεργειών σε περιφερειακή και 

παγκόσμια κλίμακα, την εκτίμηση της 

συγκομιδής, την πρόβλεψη των πλέον 

κατάλληλων περιόδων συγκομιδής, τις 

προβλέψεις απόδοσης, την εκτίμηση των 

αναγκών άρδευσης, τη βελτιστοποίηση 

της χρήσης λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, την παρακολούθηση της 

εξατμισοδιαπνοής και της καταπόνησης 
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των καλλιεργειών (λόγω λειψυδρίας), τη 

χαρτογράφηση και παρακολούθηση της 

σύνθεσης του εδάφους και των πρώτων 

υλών, την απερήμωση, την εναλλαγή και 

τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, τη 

διάβρωση του εδάφους, τη μόλυνση και 

τη διαπερατότητα, τη διαχείριση των 

χημικών ουσιών και των λυμάτων· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τα κράτη μέλη θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα που προκύπτουν από την 

παρακολούθηση της γεωργικής έκτασης 

σχετικά με το βαθμό κάλυψης και χρήσης 

των γεωργικών εκτάσεων, ούτως ώστε να 

μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος 

για τη χορήγηση γεωργικών επιδοτήσεων· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– την παρακολούθηση της κλιματικής 

αλλαγής, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 

εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 

μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 

τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 

προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και 

τους δείκτες σε συναφείς χρονικές και 

χωρικές κλίμακες· 

– την παρακολούθηση της κλιματικής 

αλλαγής, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 

εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 

μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 

τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 

προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και τη 

διάβρωση του εδάφους και άλλους δείκτες 

σε συναφείς χρονικές και χωρικές 

κλίμακες· 

 

Τροπολογία  30 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τη χαρτογράφηση των γεωργικών 

εκτάσεων που χρειάζονται άρδευση, τις 

προβλέψεις της συγκομιδής και τη χρήση 

του εδάφους, καθώς και τη διασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας και ασφάλειας των 

τροφίμων, μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 

αλιεία, προκειμένου να διασφαλιστεί 

καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των 

τροφίμων, μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την υπηρεσία διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 

την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 

των δημόσιων αρχών που ασχολούνται με 

την πολιτική προστασία οι οποίες 

βρίσκονται στην Ένωση, η οποία στηρίζει 

την πολιτική προστασία και τις 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (βελτιώνοντας τις 

δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης 

και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) 

και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας 

(αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) 

β) την υπηρεσία διαχείρισης 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 

την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 

των δημόσιων αρχών που ασχολούνται με 

την πολιτική προστασία οι οποίες 

βρίσκονται στην Ένωση, η οποία στηρίζει 

την πολιτική προστασία και τις 

επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών (βελτιώνοντας τις 

δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης 

και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) 

και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας 

(αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) 
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σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών· σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών, 

συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Copernicus περιλαμβάνει 

δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε όλα 

τα δεδομένα του Copernicus και τις 

πληροφορίες του Copernicus και, κατά 

περίπτωση, την παροχή πρόσθετων 

υποδομών και υπηρεσιών για την 

προαγωγή της διανομής, της πρόσβασης 

και της χρήσης των εν λόγω δεδομένων και 

πληροφοριών. 

1. Το Copernicus περιλαμβάνει 

δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε όλα 

τα δεδομένα του Copernicus και τις 

πληροφορίες του Copernicus και, κατά 

περίπτωση, την παροχή πρόσθετων 

υποδομών και υπηρεσιών για την 

προαγωγή της διανομής, της πρόσβασης 

και της χρήσης των εν λόγω δεδομένων και 

πληροφοριών. Θα αναληφθούν επίσης 

ειδικές δράσεις ενημέρωσης και 

κατάρτισης συγκεκριμένων δυνητικών 

χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που 

παρέχει το Copernicus, ενώ παράλληλα 

θα ληφθούν μέτρα παροχής κινήτρων για 

να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες που βασίζονται 

στο Copernicus στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Θα 

θεσπιστούν επίσης ειδικές δράσεις για τη 

στήριξη της πρόσβασης σε δεδομένα του 

προγράμματος Copernicus και την 

ενίσχυση της αξιοποίησης των υπηρεσιών 

που βασίζονται στο Copernicus από 

περιφερειακές και τοπικές αρχές.  
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Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 
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