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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 
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.
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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.

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:



AD\1165367EL.docx 5/71 PE626.706v02-00

EL

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 
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.

(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 
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 (3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 
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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.

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.

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 

(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 
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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.

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.

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 

(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 
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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).

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 
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, 

(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
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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.

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

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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 
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καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις 
βασικές τεχνικές και επιχειρησιακές 
προδιαγραφές που απαιτούνται για την 
προσαρμογή στην εξέλιξη των 
συστημάτων και των υπηρεσιών.

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 
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.

(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 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
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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

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 

(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 
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επαρκούς επιπέδου. 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

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
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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 
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).

(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 
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.
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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 
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 

(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 
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επωφελές. 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
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 

(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 
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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.

(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 
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 

(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 
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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 
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.

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 
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 
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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 
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 

(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 
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, 
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εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα. 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 
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 
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 
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
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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.

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, .
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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 
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 
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 
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 
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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
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 
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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

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
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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.

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 

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 
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πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 
αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα·

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 
δυνατής χρήσης των δεδομένων, των 
πληροφοριών και των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις συνιστώσες του 
προγράμματος·

β) να μεγιστοποιεί τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 
άλλων, με την ενίσχυση του κατάντη 
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

γ) να ενισχύει την ασφάλεια, την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 
προστασία της Ένωσης, των κρατών 
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τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον 
αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη 
τεκμηριωμένων αποφάσεων·

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 
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 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 
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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)

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 

α) για το Galileo και το EGNOS: να 
παρέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση 
προηγμένες και, κατά περίπτωση, 
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εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 
χρονισμού·

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

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·
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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 
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 
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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 
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, 
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 γ) όπου αυτό απαιτείται για τους 
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ανάγκες του προγράμματος, τις αναγκαίες 
προσαρμογές στις επίγειες υποδομές 
διαστήματος.

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·

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 
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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 
παρέχουν στήριξη σε πολίτες και 
επιχειρήσεις για την προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων·

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 
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)
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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

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, 

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 
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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.

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] 
δισ. EUR.

γ) για την πρωτοβουλία SSA: [0,6] 
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
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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

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 2. Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το 
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απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της 
σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που 
περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο 
ποσοστό.

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)

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 

δ) συστηματική συνεκτίμηση των 
αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών 
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παρέχονται από τις συνιστώσες του 
προγράμματος, καθώς και των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω 
υπηρεσίες·

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 
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 

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 
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υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες 
πολιτικές της Ένωσης.

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

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 

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 
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λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή 
αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου 
ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή 
οπισθόδρομης συμβατότητας.

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 
προγράμματος και άλλων ενωσιακών 
δράσεων και προγραμμάτων.

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. 
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
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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)

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
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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 
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 
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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·

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
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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 
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, 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
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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.

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 
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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

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 – ορίζει τους όρους της διαχείρισης 
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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·

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

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·
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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

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 

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.
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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.

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 
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 

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, 
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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.

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

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 

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 
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προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της ΕΕ31·

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 
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
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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)

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 

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 
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επιδόσεις και δεδομένα ανώτερης 
προστιθέμενης αξίας σε σχέση με εκείνα 
που λαμβάνονται μέσω της EOS·

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 
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 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 
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 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται κατά 
προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών 
μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην 
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Ευρώπη. 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
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.
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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

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 
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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)

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.
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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, 
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
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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 
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 

α) τη συγκρότηση, ανάπτυξη και 
λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή 
διαστημικών αισθητήρων των κρατών 
μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων 
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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·

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 
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.
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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

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
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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 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 3.

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 
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 

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο 
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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.

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 
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 

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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ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη 
συνιστώσα GOVSATCOM που 
αναφέρονται στο άρθρο 34 
παράγραφος 1.

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

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)
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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

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.
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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)

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



AD\1165367EL.docx 67/71 PE626.706v02-00

EL

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 
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.
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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
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 
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εφαρμογή του κανονισμού.
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S&D Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, 
Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE Michael Cramer, Keith Taylor

3 -

EFDD Jill Seymour

ENF Georg Mayer

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu

1 0

ECR Peter Lundgren

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή
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