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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
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 
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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 
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 

(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 
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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.

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, 
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.

(13) Το παρόν πρόγραμμα, 
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
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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 
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 
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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
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.
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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 
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.
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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

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 



PE625.562v02-00 10/14 AD\1164723EL.docx

EL

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.

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
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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

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 %).
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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 
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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