
AD\806649EL.doc PE431.174v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2009/0070(COD)

17.3.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Damien Abad



PE431.174v02-00 2/12 AD\806649EL.doc

EL

PA_Legam



AD\806649EL.doc 3/12 PE431.174v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, με τη δημιουργία μιας νέας νομικής βάσης 
"διάστημα", και η παρουσίαση των πολιτικών προτεραιοτήτων της νέας Επιτροπής, όπως 
αυτές εκτέθηκαν από τον πρόεδρο Barroso στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανάγουν τη 
διαστημική πολιτική σε έναν από τους τομείς κλειδιά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από πολιτική άποψη, το πρόγραμμα GMES αποτελεί μια τριπλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Πρώτον, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα στο πλαίσιο της βούλησης για την 
εφαρμογή μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής μέσω συγκεκριμένων 
σχεδίων. Το GMES δείχνει πράγματι την προστιθέμενη αξία που η ΕΕ μπορεί να προσφέρει 
κατά τη διαχείριση  έργων μεγάλης εμβέλειας με την οικουμενική φιλοδοξία να καταλάβει η 
Ένωση ηγετική θέση στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας. 

Εν συνεχεία, επειδή είναι το σύμβολο μιας βολονταριστικής βιομηχανικής πολιτικής, το 
GMES μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, όσον αφορά είτε την 
απασχόληση, την τεχνογνωσία και την ασφάλεια είτε την προστασία του περιβάλλοντος. 
Εξάλλου, εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική "ΕE 2020" και στη μετά την Κοπεγχάγη 
στρατηγική. 

Τέλος, το πρόγραμμα θα έχει θετικές συνέργιες για άλλους οικονομικούς τομείς, όπως οι 
υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι σημαντικές ευκαιρίες για την είσοδο στην αγορά ενός 
μεγάλου αριθμού ΜΜΕ.  

Το θέμα της χρηματοδότησης του προγράμματος, ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της 
σταθερότητας και της συνέχειάς του, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε δύο επίπεδα:  

1) Βραχυπρόθεσμα, εξασφάλιση της έναρξης της εφαρμογής του προγράμματος 

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία νομικής βάσης που διασφαλίζει τη 
συνέχεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών που θεσπίστηκαν με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Το κύριο διακύβευμα βραχυπρόθεσμα είναι, λοιπόν, κατά την 
άποψη του εισηγητή να εξασφαλισθεί η ελάχιστη χρηματοδότηση για την έναρξη της 
επιχειρησιακής φάσης του προγράμματος.  

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα GMES, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα χρόνια, έχει 
κινηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την 
ανάπτυξη (PCRD) και έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ για το διάστημα 
2007-2013.  Ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος συμμετέχει, από την πλευρά του, στην 
ανάπτυξη του προγράμματος με 1,6 δισ. ευρώ.  Δεδομένου ότι η φάση ανάπτυξης λήγει το 
2011 (για τα περισσότερα σκέλη του προγράμματος), πρέπει να εξευρεθεί μια άλλη κοινοτική 
πηγή χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή φάση του.  Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή προτείνει να εξευρεθεί πρόσθετο κονδύλιο, εκτός του  PCRD, ύψους 107 εκατ. 
ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ορισμένες επιχειρησιακές αποστολές του 
προγράμματος (ειδικότερα, χρηματοδότηση των υπηρεσιών GMES τις οποίες διαχειρίζονται 
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ιδιωτικές δομές, μέρους των επιχειρήσεων SENTINEL Α και της αγοράς δεδομένων που 
είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες). 

Ωστόσο, για τη δεύτερη αυτή φάση δεν υπήρξε δημοσιονομικός προγραμματισμός στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 και οι πηγές της εν λόγω χρηματοδότησης θα 
πρέπει να μελετηθούν ενδελεχώς.  

Στην πρότασή της η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κανονισμός «απαιτεί επαναπρογραμματισμό 
του σχετικού τομέα στο δημοσιονομικό πλαίσιο». Εάν αποδειχθεί αναγκαία η ανακατανομή 
των πιστώσεων – ιδίως των πιστώσεων  που δεν χρησιμοποιήθηκαν – πρέπει να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις πρόσθετης χρηματοδότησης.  Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής, το περιθώριο του τομέα 1α θα είναι πολύ περιορισμένο κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο.  Αν και το έτος 2011 δεν φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, 
δεν ισχύει το ίδιο για το 2012 και το 2013.  Πράγματι, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
αναμένεται να αυξηθούν αντίστοιχα κατά 41 εκατ. ευρώ και 56 εκατ. ευρώ, γεγονός που 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επιπλέον κόστος για έναν ήδη υπερφορτωμένο τομέα.  

Τέλος, έχει επίσης μεγάλη σημασία να προσδιοριστούν σαφώς οι ακάλυπτες ανάγκες, ιδίως 
όσον αφορά το διαστημικό σκέλος του προγράμματος, για τις οποίες η Επιτροπή δεν 
προτείνει χρηματοδότηση και των οποίων το κόστος θα μπορούσε να αυξηθεί, αν δεν 
ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις.  Πρόκειται συγκεκριμένα για τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
των SENTINEL A (που εκτιμώνται σε 30 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΔ), την εκτόξευση των 
δορυφόρων SENTINEL Β (165 εκατ. ευρώ) και τον προκαταρκτικό εφοδιασμό των 
SENTINEL C (140 εκατ. ευρώ ). 

2) Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθορισμός δημοσιονομικής στρατηγικής για το 
πρόγραμμα μετά το 2013

Ένα πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα GMES αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο κατά τη 
διάρκεια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (και συνεπώς ένα ιδιαίτερο 
κονδύλιο). Όλοι συμφωνούν ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 
μεγαλύτερες από τις πιστώσεις που διατίθενται σήμερα.  Φαίνεται σκοπιμότερο να 
επανεξεταστούν τα αναγκαία ποσά στο πλαίσιο των τριών  σημαντικών συναντήσεων του 
2010:  στρατηγική "ΕE 2020", ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου PCRD,  ενδιάμεση 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, που περιλαμβάνει ιδίως τη χρηματοδότηση των 
νέων πολιτικών που προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.  Η χρήση του μέσου της 
ευελιξίας καθώς και η χρήση της νομοθετικής ευελιξίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 της 
Διοργανικής Συμφωνίας, αποτελούν επίσης σημαντικά εργαλεία.  

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει την αλληλένδετο χαρακτήρα βραχυπρόθεσμου και μεσο-
μακροπρόθεσμου. Πράγματι, μια σταθερή στρατηγική χρηματοδότησης για την περίοδο 
2014-2020 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν  για την περίοδο 
2011-2013.  Στην εξεταζόμενη πρόταση υπάρχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη θέσπιση 
ενός κοινοτικού προγράμματος:  στόχοι, διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, συμμετοχή τρίτων 
κρατών. 

Στη στρατηγική αυτή πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα σημεία: ιδιοκτησία των υποδομών 
και πολιτική στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων· πολιτική προμηθειών για τη διαστημική 
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υποδομή του GMES· πολιτική στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας με τις τρίτες χώρες·  
δέσμευση των κρατών μελών να συνεχίσουν τις αποστολές. 

Μολονότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος λειτούργησε κατά τη φάση της έρευνας και ανάπτυξης, κρίνεται αναγκαίο, κατά 
την επιχειρησιακή φάση, να διευρυνθεί η διαδικασία διαβούλευσης.  Με αυτή την έννοια, η 
δημιουργία ενός Συμβουλίου των Εταίρων, του οποίου οι αρμοδιότητες θα είναι 
συμπληρωματικές της επιτροπής GMES που προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού, 
αποτελεί κατάλληλη λύση, αφενός, για την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής της 
διακυβέρνησης του προγράμματος και, αφετέρου, για τη θέσπιση μιας δημοσιονομικής 
στρατηγικής συντονισμένης σε πολλαπλά επίπεδα.  

Συμπερασματικά, φαίνεται απαραίτητη η παροχή πρόσθετων πόρων μέσω της αναθεώρησης 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό του 
προγράμματος GMES, πράγμα  που απαιτεί μια πραγματική δέσμευση της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
ανάλογες των διακυβευομένων, στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης ενδιάμεσης αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού πλαισίου, όπως προβλέπεται από τη δήλωση αριθ. 1 της Διοργανικής 
Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a ) φρονεί ότι η δημοσιονομική
κάλυψη που αναφέρεται στη νομοθετική
πρόταση είναι συμβατή με το ανώτατο
όριο του τομέα 1α δημοσιονομικού
πλαισίου 2007-2013, αλλά το περιθώριο
που απομένει στον τομέα 1a για το 2011-
2013 είναι πολύ μικρό· υπογραμμίζει ότι
το ετήσιο ποσό θα καθοριστεί κατά τη
διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του σημείου 37 της διοργανικής
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· τονίζει
ότι θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη
χρηματοδότηση για τις νέες
αρμοδιότητες της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως η 
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πολιτική για το διάστημα· θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η απαιτούμενη 
χρηματοδότηση των GMES, ιδίως δε για 
τη συνιστώσα «διάστημα»· η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλει ενδιάμεση 
χρηματοδοτική στρατηγική για το 
πρόγραμμα GMES στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του σημερινού 
ΠΔΠ  που θα συνοδεύεται από 
συγκεκριμένες προτάσεις 
αναπροσαρμογής και αναθεώρησής του 
πριν από τα τέλη του πρώτου εξαμήνου 
κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων 
μηχανισμών βάσει της ΔΣ της 17ης 
Μαΐου 2006, και κυρίως των σημείων 21 
έως 23. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να
υποβάλει μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική 
στρατηγική για το μελλοντικό ΠΔΠ έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τη συνολική διάρκεια των 
αρχικών επιχειρήσεων του GMES, θα 
συσταθεί μια δημοσιονομική κάλυψη 
ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ που θα 
αποτελεί την πρωταρχική αναφορά, κατά 
την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την υγιή 
δημοσιονομική διαχείριση. Προβλέπεται 
ότι αυτή η δημοσιονομική κάλυψη θα 
συμπληρωθεί με ποσό ύψους 43 
εκατομμυρίων ευρώ από το τμήμα 
διαστήματος του 7ου προγράμματος 
πλαισίου για ερευνητικές ενέργειες που θα 
συνοδεύουν τις αρχικές επιχειρήσεις του 
GMES.

(16) Για τη συνολική διάρκεια των 
αρχικών επιχειρήσεων του GMES, θα 
συσταθεί μια δημοσιονομική κάλυψη 
ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ που θα 
αποτελεί την πρωταρχική αναφορά, κατά 
την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την υγιή 
δημοσιονομική διαχείριση. Προβλέπεται 
ότι αυτή η δημοσιονομική κάλυψη θα 
συμπληρωθεί με ποσό ύψους 209
εκατομμυρίων ευρώ από το τμήμα 
διαστήματος του 7ου προγράμματος 
πλαισίου για ερευνητικές ενέργειες που θα 
συνοδεύουν τις αρχικές επιχειρήσεις του 
GMES. Η διαχείριση των δύο αυτών 
πηγών χρηματοδότησης θα πρέπει να 
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γίνεται με συντονισμένο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στην 
εφαρμογή των υπηρεσιών GMES. Οι 
πόροι από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους στόχους και τα 
κριτήρια που καθορίζονται από το 
πρόγραμμα-πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται ολόκληρη η διαθέσιμη δημοσιονομική κάλυψη στο πλαίσιο του 
7ου PCRD για επιχειρήσεις GMES, δηλαδή τα 43 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του τμήματος 
"διάστημα", τα οποία θα πρέπει να ανακατανεμηθούν, καθώς και τα 166 εκατομμύρια ευρώ 
που είναι ήδη διαθέσιμα στο κονδύλιο GMES του PCRD.   Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να 
τονιστεί η σημασία της συντονισμένης διαχείρισης  των δύο δημοσιονομικών καλύψεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού της 
χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της 
συνεχούς διάθεσης δεδομένων κατά τη 
διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου 
των αρχικών επιχειρήσεων του GMES 
(2011-2013) καθώς και της δυνατότητας 
χρήσης των υπηρεσιών χωρίς διακοπές 
και περιορισμούς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί μια διακοπή της συνεχούς διάθεσης δεδομένων ούτως 
ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τρόπο αξιόπιστο τις υπηρεσίες.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάσει στρατηγική για τη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση του προγράμματος  
GMES, και ειδικότερα της συνιστώσας 
του «διάστημα», δηλαδή τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες των SENTINEL A, την 
εκτόξευση των δορυφόρων SENTINEL Β 
και τον προκαταρκτικό εφοδιασμό των 
SENTINEL C.  Η στρατηγική θα πρέπει 
να εξετάζει και να αξιολογεί όλες τις 
δυνατότητες για τη χρηματοδότηση του 
GMES. Είναι αναγκαία  η διαβούλευση 
της Επιτροπής με το Συμβούλιο των 
Εταίρων πριν από την παρουσίαση της 
τελικής στρατηγικής. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότηση του GMES στο 
πλαίσιο και μετά τη λήξη του χρηματοδοτικού πλαισίου 2007-2013 και η εκπόνηση 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ύστερα από διαβούλευση με το Συμβούλιο των Εταίρων. Είναι 
επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν οι  ανάγκες που δεν καλύπτονται, ιδίως όσον αφορά τη 
συνιστώσα «διάστημα», όπως αναφέρονται στο έγγραφο COM(2009)0589 «Παγκόσμια 
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES):   προκλήσεις και επόμενα 
βήματα για τη συνιστώσα διάστημα» για τα οποία η Επιτροπή δεν υποβάλλει προτάσεις 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή επικουρείται από 
Συμβούλιο των Εταίρων.

Το Συμβούλιο των Εταίρων αποτελεί το 
προνομιακό όργανο συνεννόησης μεταξύ 
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των κρατών μελών και της Επιτροπής.   
Συμπληρώνει τα καθήκοντα της 
επιτροπής GMES που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 και εγγυάται τη γενική 
συνεκτικότητα του προγράμματος 
GMES.

Δύνανται να κληθούν να συμμετάσχουν 
και άλλοι αρμόδιοι φορείς ως 
παρατηρητές.

Το Συμβούλιο των Εταίρων επιφορτίζεται 
με τα εξής καθήκοντα:

- καθορίζει το γενικό πλαίσιο του GMES 
και εξασφαλίζει την εξέλιξή του,

- σημειώνει τις συνεισφορές των εταίρων 
για τη διάθεση των δεδομένων, των 
προϊόντων ή των υποδομών τους,

- επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό 
στρατηγικής για τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του 
προγράμματος GMES, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 9 α.

Το Συμβούλιο των Εταίρων εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της επιτροπής GMES, που προβλέπεται από το άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού, 
περιορίζεται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού GIO. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο 
φόρουμ διαβούλευσης κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, μεταξύ της  Επιτροπής και των κρατών 
μελών σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης. Η εύρυθμη λειτουργία του GMES εξαρτάται από μια 
σαφή αρχιτεκτονική διακυβέρνησης, μια σαφώς καθορισμένη, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, στρατηγική και την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις δύνανται να 
παρέχονται με συγκεκριμένες μορφές, 

2. Οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να 
αποτελούν το προτιμώμενο μέσο 
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περιλαμβανομένων συμφωνιών πλαισίων 
για εταιρικές σχέσεις ή επιχειρησιακών 
συγχρηματοδοτήσεων ή επιδοτήσεων 
ενεργειών. Οι επιδοτήσεις της λειτουργίας 
φορέων που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού συμφέροντος επιτρέπεται να 
μην υπόκεινται στις διατάξεις σταδιακής 
μείωσης που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Για τις 
επιδοτήσεις το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης θα αποφασίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 
παράγραφος 3).

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
προγράμματος GMES. Όπου αυτό 
δικαιολογείται, οι κοινοτικές επιδοτήσεις 
δύνανται να παρέχονται με συγκεκριμένες 
μορφές, περιλαμβανομένων συμφωνιών 
πλαισίων για εταιρικές σχέσεις ή 
επιχειρησιακών συγχρηματοδοτήσεων ή 
επιδοτήσεων ενεργειών. Οι επιδοτήσεις της 
λειτουργίας φορέων που επιδιώκουν 
στόχους γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος 
επιτρέπεται να μην υπόκεινται στις 
διατάξεις σταδιακής μείωσης που 
προβλέπονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Για τις επιδοτήσεις το μέγιστο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης θα 
αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 11 παράγραφος 3).

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να αποτελούν τη συνήθη διαδικασία χρηματοδότησης. Σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση πρέπει να πραγματοποιείται με επιχορηγήσεις 
μέσω δημόσιων διαδικασιών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Η Επιτροπή υποβάλλει, στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης του τρέχοντος 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(ΠΔΠ) και της προσαρμογής και 
αναθεώρησής του, πρόταση για την 
περαιτέρω χρηματοδότηση του 
προγράμματος GMES, ιδίως για τη  
συνιστώσα του «διάστημα», πριν από το 
τέλος του πρώτου εξαμήνου 2010.
Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης, μετά από 
διαβούλευση με το Συμβούλιο των
Εταίρων, μακροπρόθεσμη στρατηγική  
χρηματοδότησης του προγράμματος 
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GMES για το επόμενο ΠΔΠ έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010.
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