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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ είναι αρμόδια για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού παγκόσμιου συστήματος πλοήγησης 
(GNSS) και ιδιοκτήτης των συστημάτων Galileo και EGNOS. Η ιδιοκτησία και η 
αρμοδιότητα της ΕΕ για τα προγράμματα Galileo και EGNOS έχουν επιβεβαιωθεί κατ’ 
επανάληψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επιπλέον, τα προγράμματα 
Galileo και EGNOS αναγνωρίζονται ως εμβληματικά έργα της Ένωσης και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της 
παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόταση της Επιτροπής να 
συνεχιστεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο του προσεχούς 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.

Στην πρότασή της για κανονισμό του Συμβουλίου που ορίζει το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα έτη 2014-2020, η Επιτροπή προβλέπει για αυτά τα προγράμματα 
ανώτατο ποσό 7 δισεκ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων σε τιμές 2011 (περίπου 7,9 δισεκ. 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές) . Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν πρόκειται να διατεθούν επιπλέον 
πιστώσεις από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους, τα 
προγράμματα θα πρέπει είτε να προσαρμοστούν στα πραγματικά διαθέσιμα ποσά είτε να 
τροποποιηθεί ο κανονισμός για το ΠΔΠ με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, το ποσό αυτό είναι ειδικού σκοπού στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ για τα προγράμματα αυτά δεν θα υπάρξει καμία ευελιξία εντός 
των κατηγοριών. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ΠΔΠ 2007-2013 αναθεωρήθηκε στα τέλη του 2007 για ποσό 
1,3 δισεκ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) για το πρόγραμμα Galileo, ύστερα από μακρές και επίπονες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η 
αναθεώρηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των σημαντικών υπερβάσεων κόστους του 
προγράμματος, οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν εν μέρει με αναθεώρηση του ΠΔΠ. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί στο μέλλον η δυνατότητα υπερβάσεων κόστους, η 
τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει στις δημοσιονομικές προβλέψεις των 
προγραμμάτων αυτών ποσό 1005 εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) προκειμένου να καλυφθούν 
δυνητικοί κίνδυνοι κατά τις φάσεις της εγκατάστασης και λειτουργίας. Επίσης, η συντάκτρια 
επισημαίνει την πεποίθηση της Επιτροπής ότι τα στάδια εγκατάστασης και λειτουργίας, στα 
οποία βρίσκεται σήμερα το πρόγραμμα Galileo, εξ ορισμού παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο 
για υπερβάσεις κόστους απ' ό,τι συνέβαινε προηγουμένως κατά το στάδιο της ανάπτυξης. 
Ωστόσο, η συντάκτρια πιστεύει ότι, σε περίπτωση απρόβλεπτων επιπρόσθετων 
δημοσιονομικών υποχρεώσεων και προκειμένου να προστατευθεί ο ενωσιακός χαρακτήρας 
των προγραμμάτων, οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να καλυφθούν από το περιθώριο που 
παραμένει διαθέσιμο μεταξύ των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου των 
ιδίων πόρων. 

Η συντάκτρια προτείνει ορισμένες επιπρόσθετες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, 
ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να τηρείται αμέσως ενήμερη η αρχή του προϋπολογισμού (και 
όχι μόνο μια επιτροπή εκπροσώπων των κρατών μελών), σε διάφορα στάδια της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκεί πλήρως τις προνομίες της που 
αφορούν τον έλεγχο και τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού. Από την άποψη αυτή, 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να ενημερώνει η Επιτροπή εγκαίρως και εκ των 
προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην περίπτωση ανεξέλεγκτων 
κινδύνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αποκλίσεις του προγράμματος από 
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πλευράς κόστους ή χρονοδιαγράμματος. Η συντάκτρια ορίζει τα ελάχιστα στοιχεία που 
πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας 
επικαιροποίησης όσον αφορά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων και μιας 
εκτίμησης του ενδεχόμενου αντικτύπου τους σε σχέση με τις αποκλίσεις από πλευράς 
κόστους και χρονοδιαγράμματος.

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 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για τον καθορισµό 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020·

Αιτιολόγηση

Η συνέχιση των εργασιών βάσει επιμέρους πολιτικών ή σχετικά με ειδικά ζητήματα δεν θα 
πρέπει να οδηγεί σε παραγνώριση της γενικής εικόνας των θεμάτων που θα εξεταστούν στο 
πλαίσιο σφαιρικών διαπραγματεύσεων, κατά τις οποίες δεν θεωρείται ότι υπάρχει συμφωνία 
εάν δεν επιτευχθεί συνολική συμφωνία. Ύστερα από συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για το 
ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμφωνήσουν στις επιμέρους νομοθετικές 
προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών κονδυλίων τους που εκκρεμούν 
ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα προχωρήσουν στην τελική έγκρισή τους.
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Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011  με θέμα: «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς 
πρόσθετοι πόροι για το προσεχές ΠΔΠ 
ώστε η Ένωση να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις υφιστάμενες πολιτικές 
της προτεραιότητες και τα νέα 
καθήκοντα που προβλέπονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας καθώς και να 
αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· καλεί 
το Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια προγράμματά του 
θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν 
εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προσθετική αξία τους.
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
τύχουν κατάλληλης χρηματοδότησης, 
λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητάς 
τους, της ευρωπαϊκής τους διάστασης 
και της εγγενούς ευρωπαϊκής 
προσθετικής αξίας τους.  
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 
χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα με 
συμπληρωματικά κονδύλια ή σε είδος, 
βάσει σχετικών συμφωνιών, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση πρόσθετων στοιχείων των 
προγραμμάτων των οποίων ζητούν την 
υλοποίηση, είτε πρόκειται, για παράδειγμα, 
για την αρχιτεκτονική των συστημάτων 
είτε για ορισμένες ανάγκες που συνδέονται 
με την ασφάλεια. Οι τρίτες χώρες και οι 
διεθνείς οργανισμοί πρέπει επίσης να 
μπορούν να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα.

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 
χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της ... 2012 σχετικά με [τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό
της Ένωσης] τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα με συμπληρωματικά 
κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών 
συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων 
των οποίων ζητούν την υλοποίηση, είτε 
πρόκειται, για παράδειγμα, για την 
αρχιτεκτονική των συστημάτων είτε για 
ορισμένες ανάγκες που συνδέονται με την 
ασφάλεια. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί πρέπει επίσης να μπορούν να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα σύμφωνα 
με την αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το νέο Δημοσιονομικό Κανονισμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνέχιση των προγραμμάτων, είναι ανάγκη 
να θεσπιστεί κατάλληλο δημοσιονομικό 

(14) Δεδομένων των μεγάλων χρόνων 
προπορείας και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
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πλαίσιο για να είναι σε θέση η Ένωση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να
αναφέρεται το ποσό που απαιτείται, για 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να 
χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του 
σταδίου εγκατάστασης του Galileo καθώς 
και η λειτουργία των συστημάτων.

δεσμευθεί για τα έργα αυτά, απαιτούνται 
επαρκείς και συνεχείς αναλήψεις 
πιστώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των 
περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστούν η συνέχεια του 
σχεδιασμού και η οργανωτική 
σταθερότητα των προγραμμάτων. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση 
των προγραμμάτων, είναι ανάγκη να 
θεσπιστεί κατάλληλο δημοσιονομικό 
πλαίσιο για να είναι σε θέση η Ένωση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να
αναφέρεται επακριβώς το μέγιστο ποσό 
που απαιτείται, για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020, για να χρηματοδοτηθεί η 
ολοκλήρωση του σταδίου εγκατάστασης 
του Galileo καθώς και η λειτουργία των 
συστημάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 
δαπάνες για τις επενδύσεις και στις 
δαπάνες λειτουργίας των συστημάτων 
όπως αποτιμήθηκαν για την περίοδο 2014-
2020, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
απρόβλεπτες οικονομικές υποχρεώσεις που 
ενδέχεται να κληθεί να καλύψει η Ένωση, 
ιδίως εκείνες που συνδέονται με την 
εξωσυμβατική ευθύνη λόγω του δημόσιου 
χαρακτήρα της κυριότητας των 
συστημάτων, ιδίως όσον αφορά την 
ανωτέρα βία και την καταστροφική βλάβη. 
Αυτές οι υποχρεώσεις αποτελούν 
αντικείμενο ειδικής ανάλυσης που 
διενεργεί η Επιτροπή.

(17) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 
δαπάνες για τις επενδύσεις και στις 
δαπάνες λειτουργίας των συστημάτων 
όπως αποτιμήθηκαν για την περίοδο 2014-
2020, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
απρόβλεπτες οικονομικές υποχρεώσεις που 
ενδέχεται να κληθεί να καλύψει η Ένωση, 
ιδίως εκείνες που συνδέονται με την 
εξωσυμβατική ευθύνη λόγω του δημόσιου 
χαρακτήρα της κυριότητας των 
συστημάτων, ιδίως όσον αφορά την 
ανωτέρα βία και την καταστροφική βλάβη. 
Αυτές οι υποχρεώσεις αποτελούν 
αντικείμενο ειδικής ανάλυσης που 
διενεργεί η Επιτροπή. Όλες οι εν λόγω 
απρόβλεπτες οικονομικές υποχρεώσεις 
πρέπει να καλύπτονται από το περιθώριο 
μεταξύ του ανωτάτου ορίου ιδίων πόρων 
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και του ανωτάτου ορίου του ΠΔΠ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εξάλλου, θα πρέπει τα έσοδα από τα 
συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόσβεση των προηγούμενων επενδύσεών 
της. Ωστόσο, στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των 
εσόδων.

(19) Εξάλλου, θα πρέπει τα έσοδα από τα 
συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόσβεση των προηγούμενων επενδύσεών 
της. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 294 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στις
συμβάσεις που συνάπτονται με 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να εγκρίνεται και 
να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού 
των εσόδων..

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να αποφευχθούν η υπέρβαση του 
κόστους και οι καθυστερήσεις που 
επηρέασαν τη διεξαγωγή των 
προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, είναι 
αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες που 
επιτρέπουν να μετριαστούν οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον κόστος, 
όπως το ζητά το Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 31ης Μαρτίου 
2011 και το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 
της 8ης Ιουνίου 2011 και όπως προκύπτει 
από την ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, της 29ης Ιουνίου 2011, 
με τίτλο « Προϋπολογισμός για τη 

(20) Για να αποφευχθούν η υπέρβαση του 
κόστους και οι καθυστερήσεις που 
επηρέασαν τη διεξαγωγή των 
προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, θα
ενταθούν οι προσπάθειες που επιτρέπουν 
να μετριαστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται 
να επιφέρουν επιπλέον κόστος, όπως το 
ζητά το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του 
της 31ης Μαρτίου 2011 και το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 και όπως προκύπτει από την 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, της 29ης Ιουνίου 2011, 
με τίτλο « Προϋπολογισμός για τη 
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στρατηγική Ευρώπη 2020». στρατηγική Ευρώπη 2020». Οι κίνδυνοι 
εγκατάστασης και λειτουργίας εκτιμάται 
ότι ανέρχονται σε περίπου 1 005 εκατ. 
ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) και έχουν 
συμπεριληφθεί στο χρηματοδοτικό 
κονδύλιο των προγραμμάτων. Εάν 
απαιτηθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί 
πόροι για τα προγράμματα αυτά, αυτοί 
δεν πρέπει να εξευρεθούν σε βάρος 
μικρότερων επιτυχημένων έργων που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι 
επιπρόσθετοι οικονομικοί πόροι που θα 
απαιτηθούν λόγω των κινδύνων αυτών 
πρέπει να καλύπτονται από το περιθώριο 
μεταξύ του ανωτάτου ορίου ιδίων πόρων 
και του ανωτάτου ορίου του ΠΔΠ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Ένωση αναμένεται να συνάψει με 
τον ΕΟΔ πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης, η οποία να καλύπτει τις 
τεχνικές και προγραμματικές πτυχές.
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η 
συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
την Ένωση, οι όροι αυτοί αναμένεται να 
εγγυηθούν έναν βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο 
με τον βαθμό που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ 
ήταν οργανισμός της Ένωσης.

(24) Σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να συνάψει, εξ ονόματος της 
Ένωσης, με τον ΕΟΔ πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης, η οποία να καλύπτει τις 
τεχνικές και προγραμματικές πτυχές.
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή 
να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές της 
εξουσίες, η συμφωνία εξουσιοδότησης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τους 
γενικούς όρους διαχείρισης των κονδυλίων 
που διατίθενται στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
αποκλειστικά από την Ένωση, οι όροι 
αυτοί αναμένεται να εγγυηθούν έναν 
βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο με τον βαθμό 
που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ ήταν 
οργανισμός της Ένωσης.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης που διατίθενται σε προγράμματα, 
το ποσό των οποίων αποτελεί ανώτατο 
όριο το οποίο η Επιτροπή δεν μπορεί να 
υπερβεί, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων και, ιδιαίτερα, να 
γίνουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να 
υπάρχουν εγγυήσεις για βέλτιστη χρήση 
των πόρων, για ικανοποιητική παροχή 
υπηρεσιών, αρμονική συνέχιση των 
προγραμμάτων, χρηστή διαχείριση των 
κινδύνων και τήρηση του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος. Η αναθέτουσα αρχή 
πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

(27) Για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης που διατίθενται σε προγράμματα, 
το ποσό των οποίων σύμφωνα με το 
άρθρο 14 της πρότασης κανονισμού για 
τον καθορισµό του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020 αποτελεί ανώτατο όριο το 
οποίο η Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί, 
είναι σημαντικό να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικές διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων και, ιδιαίτερα, να 
γίνουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να 
υπάρχουν εγγυήσεις για βέλτιστη χρήση 
των πόρων, για ικανοποιητική παροχή 
υπηρεσιών, αρμονική συνέχιση των 
προγραμμάτων, χρηστή διαχείριση των 
κινδύνων και τήρηση του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος.  Η αναθέτουσα αρχή 
πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε 
αξιολογήσεις για να εκτιμήσει την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων.

(36) Η Επιτροπή πρέπει, με βάση 
συμφωνημένους δείκτες, να προβεί σε 
αξιολογήσεις για να εκτιμήσει την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν οι κατάλληλοι δείκτες για την ορθή εκτίμηση της προόδου του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθοι δείκτες και στόχοι θα 
χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη 
μέτρηση του βαθμού επίτευξης των 
συγκεκριμένων στόχων του 
προγράμματος Galileo:
α) συνολικός αριθμός των δορυφόρων σε 
λειτουργία: 18 δορυφόροι έως το 2015, 30 
έως το 2019
β) εκδοχή της αναπτυχθείσας επίγειας 
υποδομής: εκδοχή 2 έως το 2015·
γ) αριθμός των εκτελούμενων υπηρεσιών: 
3 αρχικές υπηρεσίες έως το 2015, 5 
υπηρεσίες έως το 2020.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν οι κατάλληλοι δείκτες για την ορθή εκτίμηση της προόδου του 
προγράμματος. Οι προτεινόμενοι δείκτες είναι οι ίδιοι με εκείνους που αναφέρει η Επιτροπή 
στο δημοσιονομικό δελτίο της νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ακόλουθος δείκτης και στόχος θα 
χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη 
μέτρηση του βαθμού επίτευξης των 
συγκεκριμένων στόχων του 
προγράμματος EGNOS :
- αριθμός των αλλαγών στις υπηρεσίες 
που υποβάλλονται στις αρχές 
πιστοποίησης: 3 την περίοδο 2014-2020.



PE487.670v02-00 12/17 AD\904069EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν οι κατάλληλοι δείκτες και στόχοι για την ορθή εκτίμηση της προόδου του 
προγράμματος. Οι προτεινόμενοι δείκτες είναι οι ίδιοι με εκείνους που αναφέρει η Επιτροπή 
στο δημοσιονομικό δελτίο της νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το 1% των 
συνολικών πιστώσεων της Ένωσης που 
έχουν εγκριθεί για τα προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Ποσό 70 εκατ. ευρώ πρέπει να επαρκεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης για κάθε μία από τις 
δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή και την επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 
1 για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης για κάθε μία από τις 
δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.
(Η τροπολογία αυτή ισχύει για όλο το 
κείμενο στο: άρθρο 8 - παράγραφος 2, 
άρθρο 16 - παράγραφος 4, η αιτιολόγηση 
παραμένει ως έχει.)
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του παγκόσμιου 
δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS). Μια αποτελεσματική δημόσια διακυβέρνηση 
προϋποθέτει ενιαία διαχείριση των προγραμμάτων, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ισότιμη 
πρόσβαση στις πληροφορίες και διαφάνεια. Η επιτροπή για τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS 
συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και 
Galileo).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πιστώσεις εκτελούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002.

2. Οι πιστώσεις εκτελούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 
[Νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός].

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το νέο Δημοσιονομικό Κανονισμό.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Είναι δυνατό να προβλεφθεί
μηχανισμός κατανομής των εσόδων στις 
συμβάσεις που συνάπτονται με 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

2. Ο μηχανισμός κατανομής των εσόδων 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 294 
ΣΛΕΕ.  Ο εν λόγω μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων είναι δυνατό να 
προβλεφθεί στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνάπτει πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η σύμβαση 
αυτή καλύπτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων και του προϋπολογισμού που 
αποτελούν αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως την 
ολοκλήρωση της υποδομής που προκύπτει 
από το πρόγραμμα Galileo.

1. Η Επιτροπή συνάπτει, μέσω μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
XX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 
[Νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός]. Η 
σύμβαση αυτή καλύπτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων και του προϋπολογισμού που 
αποτελούν αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως την 
ολοκλήρωση της υποδομής που προκύπτει 
από το πρόγραμμα Galileo.

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος είναι αποφασιστικής σημασίας 
παράγοντας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της θα μπορούσαν να εκτίθενται στη νομοθετική πράξη, αλλά, για λόγους νομοθετικής 
οικονομίας, είναι ενδεδειγμένη η εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας στην Επιτροπή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2. 
Η επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με τις 
πολυετείς συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και 

διαγράφεται
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του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται διαδικασία επιτροπής για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων. Η έκθεση 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
α) εκτίμηση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων και της προόδου που έχει 
σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 1 
παράγραφος 4 και 5·
β) επικαιροποίηση της αξιολόγησης και 
του ελέγχου των κινδύνων και εκτίμηση 
του ενδεχόμενου αντικτύπου τους από 
πλευράς παρεκκλίσεων όσον αφορά το 
κόστος και το χρονοδιάγραμμα·
γ) συνοπτική παρουσίαση όλων των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην 
αρχή του προϋπολογισμού βάσει των 
άρθρων 7 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 
2, 9 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 4)·
δ) αξιολόγηση της λειτουργίας της 
πολυετούς σύμβασης εξουσιοδότησης που 
έχει συναφθεί με βάση το άρθρο 16 
παράγραφος 1.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προκειμένου να παρακολουθούν 
στενά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων του GNSS, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή, σύμφωνα με την κοινή δήλωση 
της 9ης Ιουλίου 2008 για την διοργανική 
επιτροπή Galileo, συνεδριάζουν τακτικά 
στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εγκαίρως και εκ των 
προτέρων εάν εκτιμά ότι συντρέχουν 
ανεξέλεγκτοι κίνδυνοι ή άλλοι παράγοντες 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σημαντικές αποκλίσεις του 
προγράμματος, ιδίως από πλευράς 
κόστους και χρονοδιαγράμματος.
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