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PA_Legam

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ρόλος και τα καθήκοντα της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής (στο εξής η Αρχή) του GNSS 
(Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης), κοινοτικού οργανισμού υπεύθυνου για τη 
διαχείριση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος Galileo, 
τροποποιήθηκαν σημαντικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 που καθορίζει το νέο 
πλαίσιο δημόσιας διαχείρισης και χρηματοδότησης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, 
ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 2008.

Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει την αρχή του αυστηρού καταμερισμού ευθυνών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πλέον της Ένωσης), εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, της 
Αρχής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αναθέτοντας στην Επιτροπή την 
ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων. Μειώνει τα καθήκοντα της Αρχής, η οποία θα είναι 
κυρίως υπεύθυνη για την ασφάλεια των συστημάτων (ιδίως για την έκδοση διαπίστευσης 
ασφαλείας) και θα συμβάλλει στην προετοιμασία της εμπορικής εκμετάλλευσης των 
ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS. Προβλέπει επίσης ότι η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται, τηρουμένου του ρόλου της Επιτροπής ως διαχειρίστριας των προγραμμάτων 
και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την Επιτροπή.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία 
δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης· εξ ου και 
η πρόταση της Επιτροπής.

Το όνομα του οργανισμού θα μετατραπεί σε Οργανισμό GNSS (ο Οργανισμός). Η δομή του 
θα μεταβληθεί (κυρίως με τη δημιουργία Επιτροπής Διαπίστευσης Ασφαλείας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS, παράλληλα με  το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή).

Το ΕΚ, που είχε ήδη εγγράψει στο αποθεματικό ένα μέρος των πιστώσεων και των θέσεων 
της Αρχής το 2009, εν αναμονή των προτάσεων της Επιτροπής προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι αλλαγές στο ρόλο και τα καθήκοντά της, θα πρέπει καταρχήν να είναι 
ικανοποιημένο με την πρόταση της Επιτροπής.

Από δημοσιονομική άποψη, μολονότι δεν είναι στην ουσία εύκολο να μετρηθεί ο 
πραγματικός αντίκτυπος των τροποποιήσεων στα καθήκοντα του οργανισμού σε επίπεδο 
χρηματοδότησης και στελέχωσης, η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται λογική, δεδομένου ότι 
προβλέπει μικρή μείωση της επιχορήγησης της Ένωσης για τον οργανισμό και το προσωπικό 
του. Επιπλέον, η πρόταση είναι συμβατή με το δημοσιονομικό προγραμματισμό.  

Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες που προτείνει η συντάκτρια γνωμοδότησης αφορούν την 
ανάγκη διεξαγωγής διοργανικού διαλόγου σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτού του νέου, 
κατ' ουσίαν, οργανισμού, σύμφωνα με το σημείο 47 της ΔΣ1, την εντολή του εκτελεστικού 
                                               
1 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006.
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διευθυντή (η οποία θα πρέπει να παραμείνει πενταετής με δυνατότητα μίας ανανέωσης) και 
την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το κέντρο ασφαλείας θα παραμείνει στις Βρυξέλλες, στα 
υπάρχοντα κτήρια. 

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

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2a. τονίζει ότι οι διατάξεις του σημείου 47 
της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) της 
17ης Μαΐου 2006 εφαρμόζονται στον 
(υπό θέσπιση) κανονισμό για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία 
δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης· τονίζει ότι, εφόσον 
εγκριθεί ο προτεινόμενος κανονισμός, το 
Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις με το άλλο σκέλος της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη 
συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του 
Οργανισμού GNSS, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της διοργανικής 
συμφωνίας·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο ως παρατηρητής, καθόσον στον 

(11) Ομοίως, είναι αναγκαίο να δοθεί η 
δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να εκπροσωπείται στο διοικητικό 
συμβούλιο ως παρατηρητής, καθόσον στον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 τονίζεται 
η χρησιμότητα στενής συνεργασίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είναι 
επίσης σκόπιμο, για λόγους χρηστής 
διαχείρισης των προγραμμάτων, να 
μειωθεί η διάρκεια της θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή από πέντε σε 
τέσσερα έτη.

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 τονίζεται 
η χρησιμότητα στενής συνεργασίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 2 – σημείο α – στοιχείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iia) Το κέντρο ασφαλείας θα είναι 
εγκατεστημένο στις Βρυξέλλες, σε 
προϋπάρχουσες υποδομές  για να 
περιοριστούν οι συνέπειες της 
προσαρμογής·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 –  τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι 
τετραετής. Η θητεία του δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ, για μία ακόμη τετραετή
περίοδο.

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι 
πενταετής. Η θητεία του δύναται να 
ανανεωθεί άπαξ, για μία ακόμη πενταετή
περίοδο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -13 (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1321/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-13) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«4.

. 1. Με την επιφύλαξη άλλων πόρων και 
τελών που θα καθοριστούν, τα έσοδα του 
Οργανισμού περιλαμβάνουν κοινοτική 
επιδότηση που εγγράφεται στο γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η 
ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών. Η 
χρηματοδότηση του Οργανισμού 
υπόκειται σε συμφωνία με την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή όπως 
ορίζεται στο σημείο 47 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά 
με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η 
ενωσιακή διαδικασία του 
προϋπολογισμού θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη συνεισφορά της 
Ένωσης, καθώς και σε κάθε επιχορήγηση 
που καταλογίζεται στο γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα πρέπει να προβαίνει στον 
έλεγχο των λογαριασμών.
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