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Τροπολογία 1
Carl Schlyter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. . θεωρεί ότι η πολιτική διαστήματος 
της ΕΕ δεν πρέπει να προωθεί τη 
στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· 
θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι η 
οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση των 
προγραμμάτων GALILEO ή GMES 
πρέπει να χρηματοδοτείται από τους 
αμυντικούς προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών και σε κάθε περίπτωση όχι 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Jiří Maštálka
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
διαστημικών προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, τα οποία έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τη βελτιστοποίηση της 
διαστημικής πολιτικής μεταφορών στην 
υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών για 
την εναρμόνιση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς·

2. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
διαστημικών προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, τα οποία έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τη βελτιστοποίηση της 
διαστημικής πολιτικής στην υπηρεσία των 
πολιτών· ζητεί την ταχεία εφαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών

Or. en
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Τροπολογία 3
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
διαστημικών προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, τα οποία έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τη βελτιστοποίηση της 
διαστημικής πολιτικής μεταφορών στην 
υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών για 
την εναρμόνιση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς·

2. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
διαστημικών προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, τα οποία έχουν θεμελιώδη 
σημασία για τη βελτιστοποίηση της 
διαστημικής πολιτικής μεταφορών στην 
υπηρεσία των πολιτών· ζητεί την ταχεία 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, που 
συμβάλλει άμεσα στην 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, 
το άνοιγμα της θεσμικής αγοράς στη 
βιομηχανία προηγμένης τεχνολογίας και 
την παράλληλη προώθηση της 
εγκαθίδρυσης μιας ευρωπαϊκής αγοράς 
καταναλωτικών υπηρεσιών και στην
εναρμόνιση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς·

Or. lt

Τροπολογία 4
Carl Schlyter, Jiří Maštálka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων για την 
παρατήρηση του περιβάλλοντος και για 
το σχεδιασμό της πολιτικής για το 
περιβάλλον καθώς και σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
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στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 5
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελέγχου 
του περιβάλλοντος και πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 6
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. τονίζει τη σημασία του GMES, του 
επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος, θα παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και άντληση
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελέγχου 
του περιβάλλοντος και πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί βασικό
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 7
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
πολιτικής προστασίας, ύστερα από 
σεισμούς, τσουνάμι ή περιβαλλοντικές 
καταστροφές· παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα GMES 

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τη σημασία 
των δορυφορικών υπηρεσιών, ιδίως σε 
επιχειρήσεις διάσωσης στην περίπτωση 
φυσικών ή περιβαλλοντικών 
καταστροφών· παρατηρεί ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το 
πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
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αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 8
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές·
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει το 
σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει στην απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας για τον 
ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο και χερσαίο 
έλεγχο και για δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας όπως ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
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του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές·
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές·
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανταποκρίνεται επίσης στις ανάγκες της 
κοινωνίας και επιλύει τα προβλήματα σε 
σχέση με την ανάπτυξη της γεωργίας, της 
αλιείας, των μεταφορών και της 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. lt

Τροπολογία 10
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
παγκόσμιο επίπεδο: απόκτηση και 
ανάλυση πληροφοριών και παρέκταση 
στοιχείων ακριβείας χρήσιμων σε όσους 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικής 
προστασίας, ύστερα από σεισμούς, 
τσουνάμι ή περιβαλλοντικές καταστροφές· 
παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το πρόγραμμα GMES αποτελεί σημαντικό 
μέσο για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία του GMES, 
του επιχειρησιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης, που θα μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες σε 
εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο: απόκτηση και ανάλυση 
πληροφοριών και παρέκταση στοιχείων 
ακριβείας χρήσιμων σε όσους συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες πολιτικής προστασίας
για την πρόληψη των κινδύνων, τα 
συστήματα συναγερμού, τη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για 
επιχειρήσεις ιάσωσης ύστερα από 
σεισμούς, τσουνάμι ή περιβαλλοντικές 
καταστροφές· παρατηρεί ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους της στρατηγικής
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«Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα GMES
αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε 
παγκόσμιο επίπεδο καθώς και για την 
εποπτεία της θάλασσας και των ακτών, 
τον έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτων, 
του εδάφους και της επικράτειας με 
καινοτόμες δραστηριότητες 
χαρτογράφησης και εκθέσεων για το 
περιβάλλον που θα μπορούν να 
συνδυάζουν δεδομένα από το διάστημα 
με δεδομένα που λαμβάνονται επί τόπου·

Or. it

Τροπολογία 11
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει τη σημασία του  GMES 
και την ενδεχόμενη συμβολή του
προγράμματος αυτού στην επίτευξη των
στόχων "Ευρώπη 2020" παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
πληροφορίες για τη στήριξη της πράσινης
οικονομίας των επενδύσεων στην
τεχνολογία και τις υποδομές·

Or. it

Τροπολογία 12
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. αναγνωρίζει τη σημερινή χρήση του
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προγράμματος GMES στη διαχείριση των
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τις πλημμύρες και
τις ανθρωπιστικές καταστροφές·

Or. it

Τροπολογία 13
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. επιμένει ότι το GMES δεν είναι
απλώς ένα πρόγραμμα υποδομών αλλά
στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών
επικεντρωμένων στο περιβάλλον και την
ασφάλεια· πρόκειται για προτεραιότητες
της ΕΕ και όλων των κρατών μελών που 
δεσμεύονται με ζέση στις πολιτικές για το 
περιβάλλον·

Or. it

Τροπολογία 14
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει τη σημασία του GMES 
και την ενδεχόμενη συμβολή του
προγράμματος αυτού στην επίτευξη των
στόχων "Ευρώπη 2020" παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
και τη στήριξη της ανάπτυξης και της
πράσινης οικονομίας καθώς και των
επενδύσεων στην τεχνολογία και τις
υποδομές μακροπρόθεσμα·
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Or. en

Τροπολογία 15
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 
δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς τις 
χρηματοδοτήσεις για το GMES και ζητεί 
από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και 
την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος· 
πιστεύει ότι αυτό θα οδηγούσε σε 
ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου 
το προγράμματος, στη συνεπακόλουθη 
διακοπή της λήψης δεδομένων και στην 
εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές διαστημικές 
υποδομές·

Or. it

Τροπολογία 16
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς τη 
χρηματοδότηση του GMES και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να 
καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και 
την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος· 
πιστεύει ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο το 
μέλλον του προγράμματος GMES, θα 
προκαλέσει τη συνεπακόλουθη διακοπή 



PE473.827v01-00 12/20 AM\879594EL.doc

EL

δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

της λήψης δεδομένων και θα οδηγήσει 
στην εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές 
διαστημικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 17
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 
δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

4. εκφράζει τη λύπη του για τον 
αποκλεισμό του προγράμματος GMES 
από τη δημοσιονομική πρόταση της 
Επιτροπής και πιστεύει ότι η απαίτηση να 
συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καλύπτουν 
το κόστος για την έναρξη και την ετήσια 
εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε 
μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερο κόστος, 
ανισότητα πρόσβασης στις πληροφορίες 
και οφέλη που παρέχει για τους 
ευρωπαίους πολίτες, σε ενδεχόμενη 
προσωρινή αναστολή του ίδιου το 
προγράμματος, στη συνεπακόλουθη 
διακοπή της λήψης δεδομένων και σε 
τελευταία ανάλυση στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές 
θέτοντας τις σχετικές με τον τομέα 
βιομηχανίες σε επισφαλή από οικονομική 
άποψη θέση·

Or. en

Τροπολογία 18
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 
δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν μια σε βάθος ανάλυση 
κόστους-αποτελέσματος και με βάση 
αυτήν, να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 
δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

Or. de

Τροπολογία 19
Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, στη 
συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης 
δεδομένων και στην εξάρτηση από μη 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·

4. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 
2014 - 2020 αποκλείει εντελώς το GMES 
και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος για 
την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του 
προγράμματος· πιστεύει ότι αυτό θα 
οδηγούσε σε ενδεχόμενη προσωρινή 
αναστολή του ίδιου το προγράμματος, με 
συνέπεια να χαθεί η εμπειρία που 
αποκτήθηκε με τις υπηρεσίες που ήδη 
άρχισαν να λειτουργούν για την 
αξιοποίηση στην πράξη των διαστημικών 
δεδομένων με τη συνεπακόλουθη διακοπή 
της λήψης δεδομένων και στην εξάρτηση 
από μη ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές·
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Or. it

Τροπολογία 20
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση 
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας για τη 
διατήρηση του προγράμματος από το 2014 
έως το 2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

Or. it

Τροπολογία 21
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

Or. en
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Τροπολογία 22
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση 
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο·

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση 
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
εκατομμύρια κατά μέσον όρο με 
πιθανότητα, υπό το πρίσμα των 
προηγουμένων αυξήσεων του κόστους για 
το διαστημικό πρόγραμμα και του 
γεγονότος ότι δεν υφίστανται συγκρίσιμα 
προγράμματα, το κόστος να ανέλθει 
περισσότερο·

Or. de

Τροπολογία 23
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση 
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 

5. τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος 
GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013 
(συνολικό κόστος για τους δορυφόρους 2,3 
δισ. ευρώ, πέραν του κόστους των 
υπηρεσιών, που ανέρχεται σε 700 εκατ. 
ευρώ), 3 δισ. ευρώ συνολικά, και ότι το 
υπολογιζόμενο κόστος για τη διατήρηση 
του προγράμματος από το 2014 έως το 
2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 
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εκατομμύρια κατά μέσον όρο· εκατομμύρια κατά μέσον όρο· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει εταιρική σχέση 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να 
προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά 
κεφάλαια·

Or. lt

Τροπολογία 24
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων διαστήματος, να 
προωθήσει εταιρική σχέση δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και να προσελκύσει 
περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια·

Or. lt

Τροπολογία 25
Salvatore Tatarella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς·

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς και 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών πολιτικών της Ένωσης·

Or. it
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Τροπολογία 26
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς·

6. υπογραμμίζει ότι χωρίς τη συνεχή 
χρηματοδότηση του επιχειρησιακού 
κόστους, οι προηγούμενες επενδύσεις στο
GMES και τις σχετικές υπηρεσίες θα 
χαθούν και ότι η δέσμευση της ΕΕ σε μις 
περιεκτική στρατηγική για το διάστημα 
θα εξασθενήσει·

Or. en

Τροπολογία 27
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς·

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς, με 
συνακόλουθα οφέλη για τις περιφέρειες 
και τις τοπικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 6. θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση των 
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διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς·

διαστημικών προγραμμάτων θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντική μείωση του 
κόστους στους οικείους τομείς·
παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει 
πρόσθετη χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας και για τη δημιουργία 
υποδομής σε σχέση με τα προγράμματα 
αυτά·

Or. lt

Τροπολογία 29
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα σε
κοινωνικό πλαίσιο των υπηρεσιών που
παρέχει το GMES στους χρήστες για τους
οποίους η συνέχεια και η βιωσιμότητα
είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να
γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση
των υποδομών παρατήρησης που
προσφέρει το πρόγραμμα·

Or. it

Τροπολογία 30
Bill Newton Dunn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι να συμπεριληφθεί το 
πρόγραμμα GMES στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, ώστε η Ευρώπη να 
δεσμευθεί για την υλοποίηση των στόχων 

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι να συμπεριληφθεί το 
πρόγραμμα GMES στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ώστε 
η Ευρώπη να σημειώσει μεγαλύτερη 
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του διαστημικού προγράμματος, τηρώντας 
όλους τους στόχους «2020», στους 
οποίους περιλαμβάνεται και η
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων του 
διαστημικού προγράμματος, να ενθαρρύνει 
την πρόοδο ως προς την τήρηση όλων 
των στόχων της «Ευρώπης 2020» και να 
διαθέτει τους πόρους για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 31
Vittorio Prodi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι να συμπεριληφθεί το 
πρόγραμμα GMES στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, ώστε η Ευρώπη να 
δεσμευθεί για την υλοποίηση των στόχων 
του διαστημικού προγράμματος, 
τηρώντας όλους τους στόχους «2020», 
στους οποίους περιλαμβάνεται και η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

7. επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα 
GMES αποτελεί προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
διαστήματος και ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, επιτρέποντας έτσι στην
Ευρώπη να τηρήσει τιε δεσμεύσεις 
«2020» που έχει αναλάβει 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την 
κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 32
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι να συμπεριληφθεί το 
πρόγραμμα GMES στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, ώστε η Ευρώπη να 
δεσμευθεί για την υλοποίηση των στόχων 
του διαστημικού προγράμματος, τηρώντας 

7. τονίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κατόπιν ανάλυσης 
κόστους-αποτελέσματος, είναι να 
συμπεριληφθεί το πρόγραμμα GMES στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ώστε η 
Ευρώπη να δεσμευθεί για την υλοποίηση 
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όλους τους στόχους «2020», στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.

των στόχων του διαστημικού 
προγράμματος, τηρώντας όλους τους 
στόχους «2020», στους οποίους 
περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.

Or. de

Τροπολογία 33
Salvatore Tatarella, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επαναλαμβάνει εξάλλου ότι η 
συμπερίληψη της χρηματοδότησης του 
GMES στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014 - 2020 θα είχε ως συνέπεια 
την αποφυγή του να καταστούν άνευ 
νοήματος οι μέχρι σήμερα επενδύσεις 
εντός του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου έρευνας για υπηρεσίες και 
πληροφορίες·

Or. it


