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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)
(COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0535),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0477),

– έχοντας υπόψη τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση της 6ης Σεπτεμβρίου 20051,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0345/2007),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την τη χρηματοδότηση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση 
της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος 
πλαισίου 2007-20132,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και 55, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

                                               
1  ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σελ. 61.
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_ΤΑ(2007)0272.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει 
τεχνογνωσία σε τεχνικό επίπεδο, θα κληθεί 
να συνάψει με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
πολυετή σύμβαση που θα καλύπτει τις 
τεχνικές πτυχές υλοποίησης των 
προγραμμάτων. Προκειμένου η Επιτροπή, 
η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, να είναι σε θέση να ασκήσει 
πλήρως τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες, η 
σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως 
τους γενικούς όρους διαχείρισης των 
κονδυλίων που διατίθενται στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και 
να προβλέπει ότι, στις συμβάσεις που 
συνάπτονται δυνάμει της σύμβασης, 
εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στον 
τομέα των δημόσιων προμηθειών. Στο 
πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να ληφθούν 
δεόντως υπόψη το κεκτημένο και οι ήδη 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, καθώς 
και, αναλόγως της περιπτώσεως, οι 
ισχύουσες συμφωνίες.

(19) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος, ο οποίος διαθέτει 
τεχνογνωσία σε τεχνικό επίπεδο, θα πρέπει 
να κληθεί να συνάψει με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα πολυετή σύμβαση που θα 
καλύπτει τις τεχνικές πτυχές υλοποίησης 
των προγραμμάτων. Προκειμένου η 
Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να είναι σε θέση να 
ασκήσει πλήρως τις ελεγκτικές της 
αρμοδιότητες, η σύμβαση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των σχετικών τροπολογιών που 
κατατέθηκαν για το άρθρο 13, ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο του ΕΟΔ και τους όρους για τη 
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από τον ΕΟΔ. Βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη (19α). 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

(19α) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, οι δημόσιες προμήθειες στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων θα πρέπει να 
γίνουν σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις συμβάσεις του δημοσίου, 
και να αποσκοπούν πρώτα και κύρια στον 
έλεγχο του κόστους και τη μείωση των 
κινδύνων, καθώς επίσης στη βελτίωση 
της απόδοσης και τη μείωση των 
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εξαρτήσεων. Είναι επιθυμητό να εισαχθεί 
στο πρόγραμμα ένα στοιχείο 
ανταγωνισμού και συνεπώς οποιαδήποτε 
δημόσια προμήθεια θα πρέπει να γίνεται 
από δύο πηγές και στο πλαίσιο τακτικής 
προκήρυξης μειοδοτικών διαγωνισμών, 
όποτε είναι δυνατόν, εκτός αν τούτο 
οδηγεί σε αύξηση του κόστους και 
καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης για 
προσαρμογή των σχεδιάσεων και των 
μεθόδων παραγωγής των άλλων 
προμηθευτών. Από την άλλη πλευρά, θα 
πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι 
"κρίσιμες" προμήθειες και οι προμήθειες 
από μία πηγή. Αποφάσεις, επενδύσεις και 
επιτεύγματα κατά τις φάσεις καθορισμού 
και ανάπτυξης του προγράμματος Galileo 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την επόμενη φάση της πρόσκλησης για 
υποβολή προσφορών.

Αιτιολόγηση

Η πολυετής συμφωνία μεταξύ ΕΚ και ΕΟΔ για τις προμήθειες θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ορισμένες υποχρεώσεις για τον ΕΟΔ, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των προγραμμάτων και 
των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες. Η παρούσα τροπολογία, σε συνδυασμό με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 13, υπογραμμίζει τους στόχους ενός τέτοιου πλαισίου, όπως η απόδοση, 
η μείωση της εξάρτησης, ο μετριασμός των κινδύνων, καθώς και τα κριτήρια βελτίωσης του 
ανταγωνισμού, αποφυγής συμφορήσεων στην αλυσίδα του εφοδιασμού, καθυστερήσεων, 
επικάλυψης καθηκόντων, κ.λπ..

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

(20α) Έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με διαδικασίες για 
την εφαρμογή της απόφασης του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή1.
----
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23, απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ 
L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται από την Επιτροπή σχετικά με τις 
διαδικασίες επιτροπών που διασφαλίζουν διαφάνεια του συστήματος μετάδοσης, έγκαιρη 
διαβίβαση των πληροφοριών και οριοθέτηση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας. Για το 
σκοπό αυτό, το ΕΚ και η Επιτροπή έχουν συνάψει διμερή συμφωνία για τον καθορισμό της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

(21α) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει 
να είναι ιδιοκτήτρια όλων των υλικών και 
άυλων αγαθών που παράγονται ή 
αναπτύσσονται  στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων EGNOS και Galileo. Η 
Επιτροπή πρέπει συνεπώς να υποβάλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, για την κατάλληλη 
τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει δέσμευση για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την έγκριση της 
παρούσας πρότασης. Βλ. επίσης την τροπολογία με την οποία προστίθεται το άρθρο 6α (νέο).

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα)

Οι ειδικοί στόχοι των προγραμμάτων 
καθορίζονται στο παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι των ευρωπαϊκών συστημάτων και προγραμμάτων GNSS, γενικοί και ειδικοί, 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία του παρόντος βασικού μέσου. Συνεπώς, οι ειδικοί στόχοι του θα 
πρέπει να αποτελούν μέρος και στοιχείο άρθρου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων 
χωρών για την παροχή πρόσθετης 
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προβλέπονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
της ενδεχόμενης συμμετοχής τρίτων 
χωρών σε συμπληρωματική 
χρηματοδότηση του προγράμματος.

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Στις 
σχετικές συμφωνίες ή τις συμβάσεις που 
θα συναφθούν με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 300(3) 
της Συνθήκης ΕΚ προβλέπονται οι όροι 
και οι λεπτομέρειες της συμμετοχής 
αυτής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του ρόλου κάθε θεσμικού οργάνου της 
ΕΚ.

Τροπολογία 7
Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
Ιδιοκτησία των αγαθών

2α. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι 
ιδιοκτήτρια όλων των υλικών και άυλων 
αγαθών που παράγονται ή αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα  EGNOS θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως και να προσδιοριστεί ως ένας από 
τους δύο πυλώνες της ευρωπαϊκής υποδομής δορυφορικής ραδιοναυτιλίας, και είναι επομένως 
αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να έχει στην ιδιοκτησία της και τα δύο συστήματα.

Τροπολογία 8
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξαρτάται από την ύπαρξη 
αποτελεσματικών διαδικασιών για τις 
προμήθειες και τη διαπραγμάτευση 
συμβάσεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων, 
καθώς και από την τήρηση του 
προταθέντος χρονοδιαγράμματος των 
προγραμμάτων, που θα εξασφαλίζονται 
από την Επιτροπή.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θέτει βασικούς όρους όσον αφορά το ποσό που χρειάζεται για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων καθώς και περιορισμούς στη διαπραγμάτευση προμηθειών και 
συμβάσεων για την αποδοτική διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο 
χαρακτήρα της ιδιοκτησίας των 
συστημάτων. Σε περίπτωση που η
Επιτροπή κληθεί να αντιμετωπίσει τέτοιο 
ενδεχόμενο, θα υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Στο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες 
οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί 
ενδεχομένως να καλύψει η Επιτροπή, ιδίως 
όσες συνδέονται με τον δημόσιο 
χαρακτήρα της ιδιοκτησίας των 
συστημάτων. Η Επιτροπή θα υποβάλει 
συνεπώς πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 2010, 
μαζί με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρησή 
της, προκειμένου η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να 
αποφασίσει για την περίοδο 
προγραμματισμού που αρχίζει το 2013 
σχετικά με την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων που μπορεί να 
υποχρεωθεί να αναλάβει η Κοινότητα σε 
σχέση με το χαρακτήρα δημόσιου 
περιουσιακού στοιχείου του συστήματος.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να υποχρεώσει την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
πρόοδο στην υλοποίηση των προγραμμάτων και να αξιοποιήσει την πείρα που θα αποκτήσει 
έως το 2010 για να εκτιμήσει ακριβέστερα τις  αναλήψεις δημοσιονομικές υποχρεώσεων σε 
σχέση με την επιχειρησιακή φάση που αναμένεται να αρχίσει το 2013.

Τροπολογία 10
Άρθρο 9, παράγραφος 2

Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εν λόγω εσόδων στην ή 
στις ενδεχόμενες συμβάσεις που θα 
συναφθούν με τον ιδιωτικό τομέα.

Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εν λόγω εσόδων στην ή 
στις ενδεχόμενες συμβάσεις που θα 
συναφθούν με τον ιδιωτικό τομέα. Η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην 
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επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
GNSS, για τον καθορισμό των αρχών, 
των υποχρεώσεων και των όρων 
εφαρμογής ενός τέτοιου μηχανισμού. Η 
πρόταση εγκρίνεται με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 14(3).

Αιτιολόγηση

Tο κείμενο που προτείνει η Επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί ελλιπές. Η παρούσα τροπολογία 
αποσκοπεί στον καθορισμό της διαδικασίας και των στοιχείων που θα περιληφθούν σε 
νομοθετική πρόταση η οποία θα υποβληθεί κατά τη φάση της ανάπτυξης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού κατά τη φάση 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή 
εξασφαλίζει την υλοποίηση των 
προγραμμάτων με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004. Προς το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή συγκροτεί τα κατάλληλα μέσα 
και διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για 
την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων. Δύναται να χρησιμοποιεί 
επικουρικώς ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες για την παρακολούθηση 
και τη διαχείριση των προγραμμάτων.
Δύναται επίσης να χρησιμοποιεί 
επικουρικώς εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη και να πραγματοποιεί 
οικονομικούς ή τεχνικούς ελέγχους.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που 
εκπροσωπείται από την Επιτροπή 
εξασφαλίζει την υλοποίηση των 
προγραμμάτων με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004. Προς το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή συγκροτεί τα κατάλληλα μέσα 
και διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για 
την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων αποφεύγοντας την 
επικάλυψη δομών και λειτουργιών.. 
Δύναται επίσης να χρησιμοποιεί 
επικουρικώς εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη και να πραγματοποιεί 
οικονομικούς ή τεχνικούς ελέγχους.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η εποπτεύουσα αρχή του GNSS έχει γενική εντολή επικουρίας της Επιτροπής, 
επικουρεί την Επιτροπή σε κάθε ζήτημα που αφορά την υλοποίηση· επιπλέον, η Επιτροπή 
μπορεί να υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Τροπολογία 12
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Άρθρο 10α (νέο)

Άρθρο 10α
Χρηματοδότηση του προγράμματος

Την ευθύνη για την κάλυψη των 
απαιτήσεων ασφαλείας των 
προγραμμάτων έχει η επιτροπή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων του GNSS.
Σε περίπτωση που η λειτουργία των 
συστημάτων θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
των κρατών μελών εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες που καθορίζονται στην Κοινή 
Δράση 004/552/ΚΕΠΠΑ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προσδιορίζει το ρόλο της επιτροπής ευρωπαϊκών προγραμμάτων του 
GNNS στη διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας, και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση απειλής για την ασφάλεια της ΕΕ ή των κρατών μελών της.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή εγκρίνει το πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας και τις ενδεχόμενες 
αναθεωρήσεις του βάσει της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει το πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας, τα ετήσια 
προγράμματα εργασιών, και τα σχέδια 
εφαρμογής και εγκρίνει τη σχετική 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων και 
τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις του βάσει 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ανατίθεται αυξημένη αρμοδιότητα στην Επιτροπή, η οποία ασκείται με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή αποφασίζει επί των 
τροποποιήσεων του παραρτήματος. Τα 

διαγράφεται
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μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να θεωρηθεί σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 1 
σχετικά με ποια στοιχεία είναι ουσιαστικά και ποια όχι σε ένα βασικό νομικό μέσο, όπως 
καθορίζεται στη Διοργανική Συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την κατάρτιση της 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 13, παράγραφος 2

Η σύμβαση περιλαμβάνει τους γενικούς 
όρους διαχείρισης των κονδυλίων που 
διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος και ιδίως τις δράσεις που 
πρέπει να υλοποιηθούν, την συναφή 
χρηματοδότηση, τις διαδικασίες 
διαχείρισης, τα μέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης της 
σύμβασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
υλικών και άυλων πόρων.

Η πολυετής σύμβαση περιλαμβάνει τους 
γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων 
που διατίθενται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος και ιδίως τις 
δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, την 
συναφή χρηματοδότηση, τις διαδικασίες 
διαχείρισης, τα μέτρα παρακολούθησης και 
ελέγχου, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση ελλιπούς εκτέλεσης της 
σύμβασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
υλικών και άυλων πόρων.

Αιτιολόγηση

Απλή διόρθωση, αυτεξήγητη.

Τροπολογία 16
Άρθρο 13, παράγραφος 2β (νέα)

Η πολυετής συμφωνία καθορίζει επίσης 
τα ακόλουθα:
(α) Ο Ευρωπαϊκό οργανισμός 
Διαστήματος εφαρμόζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.
(β) Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός 
Διαστήματος διασφαλίζει διαφανή και 
έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους 
κανόνες που ισχύουν για τις προμήθειες, 
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τα κριτήρια επιλογής και οποιαδήποτε 
άλλα σχετικά στοιχεία, και την 
κοινοποίησή τους.
(γ) Οι δημόσιες προμήθειες στο πλαίσιο 
της πολυετούς συμφωνίας αποσκοπούν   
στην επίτευξη ανοικτής πρόσβασης και 
θεμιτού ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα 
των εμπορικών προμηθειών για την 
ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής 
ιδιωτικών φορέων σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
αποφεύγει τη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσποζουσών θέσεων.
(δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος οργανώνει τις συμβάσεις 
υποδομής σε κύριες τομεακές δέσμες και 
πρόσθετες δέσμες εργασίας.
(ε) Όπου τούτο είναι δυνατόν, 
εφαρμόζεται η πρακτική των προμηθειών 
από δύο πηγές, προκειμένου να 
μειώνονται οι τεχνολογικοί και οι 
βιομηχανικοί κίνδυνοι και οι εξαρτήσεις 
και να βελτιώνεται ο γενικός έλεγχος του 
κόστους και της τήρησης των 
χρονοδιαγραμμάτων στα προγράμματα.
(στ) Αν δεν είναι δυνατή η προμήθεια από 
δύο πηγές, η σύμβαση πρέπει να 
προβλέπει ότι ο ανάδοχος που έχει 
αναλάβει υπεργολαβία εφαρμόζει τους 
κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις και σέβεται τους στόχους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Το πεδίο 
εφαρμογής και η αξία των υπεργολαβιών 
που αναθέτει ο κύριος ανάδοχος πρέπει 
να αποτελούν μέρος της σύμβασης στην 
περίπτωση προμηθειών από μία πηγή.
(ζ) Κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, 
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη αποφάσεις, 
επενδύσεις και επιτεύγματα, εφόσον είναι 
σχετικά, από τις φάσεις ορισμού και 
ανάπτυξης του προγράμματος Galileo.

Αιτιολόγηση
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Είναι ουσιώδες να εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η ανοικτή 
πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός πρέπει να διασφαλίζονται σε ολόκληρο το φάσμα του 
βιομηχανικού εφοδιασμού προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων. Το 
πρόγραμμα χρειάζεται μια προσέγγιση προμηθειών που να διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δεδομένου ότι συγκέντρωσε ήδη πολύτιμη τεχνογνωσία κατά τη 
φάση ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε οι επιχειρήσεις μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προμήθειες 
του Galileo.

Τροπολογία 17
Άρθρο 13, παράγραφος 3

Στις συμβάσεις που συνάπτονται κατ' 
εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης 
εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στον 
τομέα των δημόσιων προμηθειών, με την 
επιφύλαξη των μέτρων που απαιτείται να 
ληφθούν για την προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων της ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της δημόσιας 
ασφάλειας. Οι συμβάσεις δεν θίγουν την 
αρχιτεκτονική και τον κοινοτικό 
χαρακτήρα των προγραμμάτων.

Στις συμβάσεις που συνάπτονται κατ' 
εφαρμογή της πολυετούς σύμβασης 
εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στον 
τομέα των δημόσιων προμηθειών, με την 
επιφύλαξη των μέτρων που απαιτείται να 
ληφθούν για την προστασία των ουσιωδών 
συμφερόντων της ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της δημόσιας 
ασφάλειας, που απορρέουν από το 
στρατηγικό χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και τις απαιτήσεις 
ασφαλείας και ελέγχου των εξαγωγών. Οι 
βασικοί όροι και προϋποθέσεις των 
συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 
της πολυετούς συμφωνίας υπόκεινται σε 
έγκριση με βάση τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενες αιτιολογήσεις.

Τροπολογία 18
Άρθρο 13, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Η Επιτροπή εποπτεύει και αξιολογεί 
τις διαδικασίες του  Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος, τον 
ανταγωνισμό και τις σχετικές αγορές της 
ΕΕ, και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο χωρίς περιττή καθυστέρηση.
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Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενες αιτιολογήσεις.

Τροπολογία 19
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή 
στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή 
στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται 
το άρθρο 5α και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 20α (νέα) σε 
συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.

Τροπολογία 20
Άρθρο 14, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Η επιτροπή ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του GNSS μπορεί να 
καλεί ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για 
τη διεξαγωγή οικονομικών και τεχνικών 
ελέγχων των προγραμμάτων. Οι 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες μπορούν 
να προτείνουν κατάλληλες ενέργειες στην 
επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
του GNSS.
Για την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να διορίζει 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στην 
επιτροπή ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
του GNSS.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο μοιράζεται με το Συμβούλιο την πολιτική ευθύνη για το 
πρόγραμμα, λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα εποπτείας 
της ανάπτυξής του. Για τούτο απαιτείται η συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Και στην 
πρώτη έκθεση του Κοινοβουλίου, A6-0212/2005, σχετικά με το Galileo αναφερόταν σαφώς το 
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καθεστώς παρατηρητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου της εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με τα τότε προβλεπόμενα.

Τροπολογία 21
Άρθρο 14, παράγραφος 5

5. Στις συμφωνίες και τις συμβάσεις που 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι 
δυνατόν να προβλέπεται η συμμετοχή 
τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις 
εργασίες της επιτροπής ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS) υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό 
της.

5. Στις συμφωνίες και τις συμβάσεις που 
συνάπτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 4(4) είναι δυνατόν 
να προβλέπεται η συμμετοχή τρίτων 
χωρών ή διεθνών οργανισμών στις 
εργασίες της επιτροπής ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS) υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό 
της.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 4(4).

Τροπολογία 22
Παράρτημα, παράγραφος 1

Τα ευρωπαϊκά συστήματα και 
προγράμματα του Παγκόσμιου 
Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GNSS), καθώς και οι γενικοί στόχοι και 
οι φάσεις των εν λόγω προγραμμάτων, 
καθορίζονται στα άρθρα 1, 3 και 5 του 
παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Απόρροια της τροπολογίας στο άρθρο 1.
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