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Τροπολογία 1
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι τόσο η περαιτέρω 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εναέριου 
χώρου όσον αφορά τον ΕΕΟ ΙΙ + όσο και 
η ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών απαιτούν επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους·

Or. de

Τροπολογία 2
Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η επιχείρηση άσκησε 
τις δραστηριότητές της σε πλήρη 
συμφωνία με τέσσερα διαφορετικά 
πλαίσια: το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 
πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) U-space για 
δραστηριότητες επίδειξης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και 
δύο ειδικά πλαίσια για την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την ενεργή 
υπηρεσία γεωπερίφραξη (AGS) και τη 
μελέτη για την κατάρτιση πρότασης για τη 
μελλοντική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου· αναγνωρίζει ότι αυτά τα 
διαφορετικά νομικά πλαίσια συνεπάγονται 
υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για την 
επιχείρηση·

4. σημειώνει ότι η επιχείρηση άσκησε 
τις δραστηριότητές της σε πλήρη 
συμφωνία με τέσσερα διαφορετικά 
πλαίσια: το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 
πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) U-space για 
δραστηριότητες επίδειξης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και 
δύο ειδικά πλαίσια για την πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων για την ενεργή 
υπηρεσία γεωπερίφραξη (AGS) και τη 
μελέτη για την κατάρτιση πρότασης για τη 
μελλοντική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου· αναγνωρίζει ότι αυτά τα 
διαφορετικά νομικά πλαίσια συνεπάγονται 
υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για την 
επιχείρηση και, στο πλαίσιο αυτό, 
συγχαίρει την επιχείρηση για την επιτυχή 
υλοποίηση έργων καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι το SESAR είναι ο 
τεχνολογικός πυλώνας της πρωτοβουλίας 
για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ) 
και ρόλος του είναι ο συντονισμός και η 
υλοποίηση της έρευνας για τη συμβολή 
στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού 
του ΕΕΟ· επισημαίνει ότι ένα από τα 
κύρια επιτεύγματα της επιχείρησης 
περιλαμβάνει την ελεύθερη επιλογή 
πορείας, για τη μείωση των εκπομπών 
από τις πτήσεις και τα καύσιμα· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι η επιχείρηση θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να 
συμβάλει στη βιωσιμότητα του τομέα των 
αερομεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 4
Barbara Thaler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί 
στην ανάπτυξη του «U-Space» και τονίζει 
ότι η ασφαλής ενσωμάτωση των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών στον 
ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θέτει τις βάσεις 
για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο 
σύγχρονο κλάδο·

Or. de
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Τροπολογία 5
Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. τονίζει ότι το έργο που επιτελεί η 
Επιχείρηση είναι σημαντικό για την 
επιτάχυνση της υιοθέτησης της 
καινοτομίας· τονίζει επίσης τον ρόλο της 
στην εκπόνηση ενός σχεδίου που θα 
καθιστά δυνατή την ασφαλή εισαγωγή 
και χρήση μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών σε χαμηλά ύψη στον εναέριο 
χώρο, και στην προετοιμασία για την 
επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος για τη διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη προς 
την κατεύθυνση ενός ψηφιακού 
ευρωπαϊκού ουρανού, στο πλαίσιο ενός 
ολιστικού και επικεντρωμένου στον 
επιβάτη ψηφιακού μετασχηματισμού της 
αεροπλοΐας· πιστεύει, επομένως, ότι ο 
ρόλος της Επιχείρησης θα πρέπει να 
αναγνωριστεί και να ενισχυθεί εντός του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 6
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι, κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 
2020» από την κοινή επιχείρηση SESAR 
2020, οι συνεισφορές των μελών ήταν 
χαμηλότερες από τους στόχους που είχαν 
τεθεί, το δε 2018, πέμπτο έτος της 
περιόδου προγραμματισμού, είχε 
υλοποιηθεί μόνο το 29% των 
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δραστηριοτήτων του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» και οι συναφείς 
πρόσθετες δραστηριότητες της κοινής 
επιχείρησης, χωρίς τις οποίες το ποσοστό 
εκτέλεσης ήταν επίσης 29%.1 a

_________________
1 a Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
Κοινές Επιχειρήσεις της ΕΕ για το 2018, 
ΕΕΣ

Or. it

Τροπολογία 7
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. επισημαίνει ότι, κατά το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, αδυναμίες στον 
σχεδιασμό της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων του 2018 για του μηχανισμού 
Συνδέοντας την Ευρώπη (ΜΣΕ) 
οδήγησαν σε επικαλύψεις και ασυνέπειες 
μεταξύ των κριτηρίων ανάθεσης, 
θέτοντας σε κίνδυνο τη συνολική 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
αξιολόγησης των επιχορηγήσεων1 a·
_________________
1 a Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
Κοινές Επιχειρήσεις της ΕΕ για το 2018, 
ΕΕΣ

Or. it

Τροπολογία 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αναφέρει στην ειδική έκθεσή 
του αριθ. 11/20191 a ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις έγινε περιττή χρήση της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που είχε 
χορηγηθεί για τους σκοπούς αυτούς, και 
ότι σημειώθηκαν επίσης αδυναμίες στη 
διαχείριση της χρηματοδότησης·
_________________
1 a «Παρότι η κανονιστική ρύθμιση της 
ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
απέφερε προστιθέμενη αξία, η 
χρηματοδότηση ήταν σε μεγάλο βαθμό 
περιττή», Ειδική έκθεση αριθ. 11/2019, 
ΕΕΣ·

Or. it


