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Τροπολογία 1
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία δημιουργεί σε 
ετήσια βάση ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
ύψους περίπου 6,5 δισ. ευρώ και 
απασχολεί πλήρως 34.500 άτομα με υψηλή 
ειδίκευση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία δημιουργεί σε 
ετήσια βάση ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
ύψους περίπου 6,5 δισ. ευρώ και 
απασχολεί πλήρως 34.500 άτομα με υψηλή 
ειδίκευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, η 
σημασία της διαστημικής βιομηχανίας 
ως βιομηχανίας με ισχυρό δυναμικό 
ανάπτυξης και καινοτομίας, οι οποίες 
δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, πρέπει να 
αναδεικνύεται καλύτερα·

Or. fr

Τροπολογία 2
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που 
λαμβάνονται στον τομέα του διαστήματος 
μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του 
ΕΟΔ παραμένει ανεπαρκής και ότι εξαιτίας 
αυτού σημειώνονται επικαλύψεις των 
δομών και δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των συνεργειών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που 
λαμβάνονται στον τομέα του διαστήματος 
μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του 
ΕΟΔ παραμένει ανεπαρκής και ότι εξαιτίας 
αυτού σημειώνονται επικαλύψεις των 
δομών και δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των συνεργειών· υπογραμμίζει ότι η 
θέσπιση σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης 
στον τομέα του διαστήματος θα αποφέρει 
τεράστια οφέλη από άποψη 
αποδοτικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που 
λαμβάνονται στον τομέα του διαστήματος
μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του 
ΕΟΔ παραμένει ανεπαρκής και ότι εξαιτίας 
αυτού σημειώνονται επικαλύψεις των 
δομών και δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των συνεργειών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που 
λαμβάνονται στον τομέα της διαστημικής 
πολιτικής μεταξύ της ΕΕ, των κρατών 
μελών και του ΕΟΔ παραμένει ανεπαρκής 
και ότι εξαιτίας αυτού σημειώνονται 
επικαλύψεις των δομών και δεν είναι 
δυνατή η αξιοποίηση των συνεργειών·

Or. en

Τροπολογία 4
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΔ δεν 
διατηρεί κανένα επίσημο δεσμό με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένως δεν 
λαμβάνει απευθείας ανάδραση από τους 
πολίτες, κάτι που συμβαίνει σε όλους τους 
άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΔ, ως 
διακυβερνητικός οργανισμός, δεν διατηρεί 
κανένα επίσημο δεσμό με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και επομένως δεν λαμβάνει 
απευθείας ανάδραση από τους πολίτες, 
κάτι που συμβαίνει σε όλους τους άλλους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική 
βιομηχανία αποτελεί βιομηχανία έντασης 
επενδύσεων με ασυνήθιστα μακρύ κύκλο 
ανάπτυξης και ότι, συνεπώς, η ασφάλεια 
του προγραμματισμού διαδραματίζει 
αποφασιστικό ρόλο για αυτήν·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική 
βιομηχανία αποτελεί βιομηχανία έντασης 
επενδύσεων με ασυνήθιστα μακρύ κύκλο 
ανάπτυξης και ότι, συνεπώς, η ασφάλεια 
του προγραμματισμού διαδραματίζει 
αποφασιστικό ρόλο για αυτήν· εκτιμά ότι 
η ασφάλεια του προγραμματισμού θα 
ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη 
σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου 
και ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης·

Or. fr

Τροπολογία 6
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος η ΕΕ εξαρτάται από μη 
ευρωπαϊκό στρατιωτικό σύστημα GNSS 
και ότι το πρόγραμμα Galileo 
σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και θα 
συνεχίσει να τελεί υπό πολιτικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 7
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
μέσω δορυφόρου έχουν καίρια σημασία 
για την παροχή πληροφοριών στους 
αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
μέσω δορυφόρου έχουν καίρια σημασία 
για την παροχή πληροφοριών στους 
αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής 
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κοινωνίας· κοινωνίας και συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 8
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι όλοι οι φορείς που 
συμμετέχουν στη διακυβέρνηση των 
μελλοντικών διαστημικών πολιτικών της 
ΕΕ, όπως η Επιτροπή, ο Οργανισμός του 
ευρωπαϊκού GNSS, ο ΕΟΔ, οι εθνικοί 
οργανισμοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί, 
όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 
Δορυφόρων (EUMETSAT), πρέπει να 
συνδέονται μεταξύ τους και να 
λειτουργούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 9
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα 
μπορούσαν να υποβάλουν συγκεκριμένες 
προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση 
ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να 
εναρμονίσει τα στοιχεία που προέρχονται 
από τα κράτη μέλη και να καθορίσει το 
όραμα της ΕΕ στον τομέα αυτόν·

Or. en
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Τροπολογία 10
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
παράσχει το συντομότερο δυνατό έναν 
σαφή χάρτη πορείας για το πρόγραμμα 
GMES/Copernicus και για την ανάπτυξη 
και την αξιοποίηση των διαφόρων 
δορυφόρων «Sentinel», καθώς και το 
νομικό και λειτουργικό πλαίσιο που 
προτείνεται για το σύνθετο αυτό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 11
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να λάβει μέτρα για την κατάρτιση 
συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ 
για το διάστημα· υποστηρίζει τη 
δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ για τα διαστημικά προϊόντα 
και υπηρεσίες·

2. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να λάβει μέτρα για την κατάρτιση 
συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ 
για το διάστημα· υποστηρίζει τη 
δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ για τα διαστημικά προϊόντα 
και υπηρεσίες· τάσσεται υπέρ του 
ανοικτού ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό 
η πολιτική να χαράσσεται και να 
αναπτύσσεται χωρίς η εφαρμογή της να 
θίγει ή να στρεβλώνει τις συνθήκες της 
αγοράς. Η ουδετερότητα ως προς τον 
ανταγωνισμό και η διαφάνεια συνιστούν 
δύο καίριους ακρογωνιαίους λίθους κατά 
τη χάραξη της ευρωπαϊκής διαστημικής 
πολιτικής·
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Or. sv

Τροπολογία 12
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την 
πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη 
διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις 
χρήσεις της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να λαμβάνει στο μέλλον υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι 
μεταφορές, η γεωργία ή ο πολιτισμός·

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής η 
Επιτροπή δεν έχει ενσωματώσει τη 
διαστημική πολιτική και τους στόχους της
στους διάφορους τομείς πολιτικής της 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να το πράξει 
στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. το περιβάλλον, οι 
τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η γεωργία 
ή ο πολιτισμός·

Or. en

Τροπολογία 13
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την 
πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη 
διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις 
χρήσεις της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να λαμβάνει στο μέλλον υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι 
μεταφορές, η γεωργία ή ο πολιτισμός·

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την 
πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη 
διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις 
χρήσεις της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να λαμβάνει στο μέλλον υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι 
μεταφορές, η γεωργία, η ασφάλεια ή ο 
πολιτισμός·

Or. de
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Τροπολογία 14
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την 
πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη 
διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις 
χρήσεις της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να λαμβάνει στο μέλλον υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι 
μεταφορές, η γεωργία ή ο πολιτισμός·

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την 
πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη 
διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις 
χρήσεις της στους διάφορους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να λαμβάνει στο μέλλον υπόψη τη 
διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι 
μεταφορές, το περιβάλλον, η γεωργία ή ο 
πολιτισμός·

Or. en

Τροπολογία 15
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
προτεραιότητα τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς: ζητήματα θεσμικού 
χαρακτήρα, τα προγράμματα Galileo και 
Copernicus, τη διαστημική βιομηχανία ως 
φορέα ανάπτυξης και απασχόλησης, την 
πρόσβαση στο διάστημα, τον ρόλο της 
έρευνας και ανάπτυξης, τις δορυφορικές 
επικοινωνίες και τα διαστημικά 
θραύσματα·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
προτεραιότητα τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς: ζητήματα θεσμικού 
χαρακτήρα, τα προγράμματα Galileo και 
Copernicus, τη διαστημική βιομηχανία ως 
φορέα ανάπτυξης και απασχόλησης, την 
εκτίμηση αντίκτυπου των διαστημικών 
δραστηριοτήτων, την πρόσβαση πολιτών
στο διάστημα, τον ρόλο της έρευνας και 
ανάπτυξης, τις δορυφορικές επικοινωνίες 
και τα διαστημικά υπολείμματα·

Or. en
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Τροπολογία 16
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
προτεραιότητα τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς: ζητήματα θεσμικού 
χαρακτήρα, τα προγράμματα Galileo και 
Copernicus, τη διαστημική βιομηχανία ως 
φορέα ανάπτυξης και απασχόλησης, την 
πρόσβαση στο διάστημα, τον ρόλο της 
έρευνας και ανάπτυξης, τις δορυφορικές 
επικοινωνίες και τα διαστημικά
θραύσματα·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
προτεραιότητα τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς: ζητήματα θεσμικού 
χαρακτήρα, τα προγράμματα Galileo και 
Copernicus, τη διαστημική βιομηχανία ως 
φορέα ανάπτυξης και απασχόλησης, την 
ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα, τον 
ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης, τις 
δορυφορικές επικοινωνίες και την 
επιτήρηση και παρακολούθηση του 
διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 17
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. απευθύνει έκκληση προς την 
Επιτροπή και τον ΕΟΔ για τον σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ καθώς και του 
δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής, της οικογενειακής ζωής, της 
κατοικίας και της αλληλογραφίας·
(Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην 
προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
από την απειλή της παρακολούθησης 
προσώπων εν αγνοία τους μέσω 
κατασκοπευτικών δορυφόρων.)

Or. en
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(Βλέπε το άρθρο 67 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 8 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα)

Τροπολογία 18
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης μεταξύ του ΕΟΔ 
και της ΕΕ σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με 
τρόπο που θα εξασφαλίζει την αποφυγή 
της επανάληψης των ίδιων εργασιών και 
της αλληλοεπικάλυψης· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει αν ο ΕΟΔ μπορεί 
π.χ. στο μέλλον να ενταχθεί ως 
διακρατικός οργανισμός στις δομές 
διακυβέρνησης της Ένωσης, ενώ θεωρείται 
ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον στόχο η 
μετατροπή του σε ευρωπαϊκό οργανισμό· 
ωστόσο, ο ΕΟΔ και η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την υποβολή πρότασης 
σχετικά με τη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας για το διάστημα 
στο μέλλον·

Or. sv

Τροπολογία 19
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· επικροτεί την προσχώρηση 
της Πολωνίας στον ΕΟΔ τον Σεπτέμβριο 
του 2012, η οποία αποτελεί πλέον το 20ό 
μέλος του, και ενθαρρύνει τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη που δεν είναι μέλη του ΕΟΔ 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
προσχώρησης και ενισχυμένης 
συνεργασίας· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 20
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι σε 
βάθος χρόνου πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες για την εξεύρεση τρόπων 
ενίσχυσης της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας και επίτευξης πολιτικού 
συντονισμού και πολιτικής ευθύνης· καλεί 
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ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά αν ο 
ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο μέλλον να ενταχθεί 
ως διακρατικός οργανισμός στις δομές 
διακυβέρνησης της Ένωσης, ενώ θεωρείται 
ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον στόχο η 
μετατροπή του σε ευρωπαϊκό οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 21
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του 
διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει 
σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις 
τελευταίες δεκαετίες στον τομέα των 
διαστημικών αποστολών· διαπιστώνει, 
ωστόσο, ότι η ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός 
συντονισμός και η πολιτική ευθύνη 
μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου 
μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο 
μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός 
οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί 
κάποιον στόχο η μετατροπή του σε 
ευρωπαϊκό οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 22
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υποστηρίζει ότι εν τω μεταξύ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίζει, 
σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔ, τη 
διαστημική πολιτική και τα σχετικά 
προγράμματα των κρατών μελών, 
προκειμένου να υπάρξει πραγματικά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση· διαπιστώνει ότι 
μόνο με ευρωπαϊκή προσέγγιση θα 
μπορέσει η διαστημική βιομηχανία να 
καταστεί και να παραμείνει 
ανταγωνιστική·

6. υποστηρίζει ότι εν τω μεταξύ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίζει, 
σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔ, τη 
διαστημική πολιτική και τα σχετικά 
προγράμματα των κρατών μελών, 
προκειμένου να υπάρξει πραγματικά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση, ενώ παράλληλα 
είναι απαραίτητη η διασφάλιση του 
σεβασμού των συμφερόντων του ΕΟΔ και 
των κρατών μελών του· διαπιστώνει ότι 
μόνο με ευρωπαϊκή προσέγγιση θα 
μπορέσει η διαστημική βιομηχανία να 
καταστεί και να παραμείνει 
ανταγωνιστική·

Or. en

Τροπολογία 23
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η αρχή της δίκαιης 
επιστροφής θα πρέπει να τηρείται ως 
βασικό στοιχείο των εισφορών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη στον ΕΟΔ·

Or. en

Τροπολογία 24
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τον ΕΟΔ να συγκροτήσουν συντονιστική 

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τον ΕΟΔ να συγκροτήσουν συντονιστική 
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ομάδα, τα μέλη της οποίας θα 
συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να 
συμφωνήσουν σχετικά με στρατηγικές και 
μέτρα στον τομέα του διαστήματος και να 
αποφύγουν τις επικαλύψεις·

ομάδα, τα μέλη της οποίας θα 
συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να 
συμφωνήσουν σχετικά με στρατηγικές και 
μέτρα στον τομέα του διαστήματος, να 
αποφύγουν τις επικαλύψεις και να 
αναπτύξουν μια κοινή προσέγγιση όσον 
αφορά διεθνή θέματα και φόρα·

Or. en

Τροπολογία 25
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του 
προγράμματος Galileo και η συνέχιση του 
προγράμματος Copernicus που αποτελούν 
εμβληματικά στοιχεία της ευρωπαϊκής 
διαστημικής πολιτικής, πρέπει να λάβουν 
πρώτη προτεραιότητα, ούτως ώστε οι 
πρώτες υπηρεσίες του Galileo να 
μπορέσουν να τεθούν όντως στη διάθεση 
των πολιτών το 2014·

8. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του 
προγράμματος Galileo και η συνέχιση του 
προγράμματος Copernicus που αποτελούν 
εμβληματικά στοιχεία της ευρωπαϊκής 
διαστημικής πολιτικής, πρέπει να λάβουν 
προτεραιότητα, ούτως ώστε οι πρώτες 
υπηρεσίες του Galileo να μπορέσουν να 
τεθούν όντως στη διάθεση των πολιτών το 
2014·

Or. en

Τροπολογία 26
Evžen Tošenovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι το EGNOS είναι το 
πρώτο λειτουργικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα GNSS· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
EGNOS σε διάφορους τομείς, όπως στον 
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τομέα των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 27
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο 
παρελθόν κατά την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής 
πλοήγησης Galileo· χαιρετίζει το γεγονός 
ότι εν τω μεταξύ έχουν τεθεί σε τροχιά 4 
δορυφόροι· τονίζει ότι τα πλεονεκτήματα 
και τα οφέλη του Galileo ειδικότερα και 
μιας ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας 
γενικότερα πρέπει να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά στην κοινωνία·

9. εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο 
παρελθόν κατά την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής 
πλοήγησης Galileo· χαιρετίζει το γεγονός 
ότι εν τω μεταξύ έχουν τεθεί σε τροχιά 4 
δορυφόροι· τονίζει ότι τα πλεονεκτήματα 
και τα οφέλη του Galileo ειδικότερα και 
μιας ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας 
γενικότερα πρέπει να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά στην κοινωνία και καλεί την 
Επιτροπή να μετατρέψει στο μέλλον τις 
εκτοξεύσεις δορυφόρων του Galileo στις 
πρωτεύουσες της ΕΕ σε δημόσιες 
εκδηλώσεις, προκειμένου να προβληθεί 
το πρόγραμμα Galileo και οι πιθανές 
εφαρμογές του·

Or. de

Τροπολογία 28
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διδάξει 
τους πολίτες, να προσελκύσει 
μελλοντικούς μηχανικούς, να διαδώσει 
πληροφορίες σχετικά με τη δορυφορική 
πλοήγηση της ΕΕ και να προτείνει σειρά 
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κινήτρων για όλους τους χρήστες ώστε να 
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που 
βασίζονται στα προγράμματα Galileo και 
Egnos·

Or. en

Τροπολογία 29
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το σύστημα EGNOS δεν καλύπτει το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ζητεί να τεθεί ως θέμα προτεραιότητας η 
επέκταση του εν λόγω συστήματος στη 
νότια, ανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη, ώστε να καταστεί δυνατή η
χρήση του σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. ro

Τροπολογία 30
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι ιδίως, αν και όχι 
αποκλειστικά, οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα 
είδος δημόσιας χρηματοδότησης ταχείας 
εκκίνησης, ούτως ώστε να έχουν στη 
διάθεσή τους επαρκή κεφάλαια για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα 
της έρευνας και ανάπτυξης· είναι 
πεπεισμένο ότι μέσω δημόσιας 
χρηματοδότησης και ύπαρξης αγοραστών 

11. διαπιστώνει ότι ιδίως οι ΜΜΕ 
χρειάζονται προσαρμοσμένη στήριξη
προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης· είναι πεπεισμένο ότι μέσω 
δημόσιας χρηματοδότησης και ύπαρξης 
αγοραστών του δημοσίου τομέα για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
διαστημικής βιομηχανίας θα προαχθεί η 
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του δημοσίου τομέα για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της διαστημικής βιομηχανίας 
θα προαχθεί η καινοτομία και θα καταστεί 
έτσι εφικτή η οικονομική ανάπτυξη και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

καινοτομία και θα καταστεί έτσι εφικτή η 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν πρέπει 
να χάσει την ευκαιρία να αναπτύξει 
αγορά επόμενου σταδίου στον τομέα της 
δορυφορικής πλοήγησης και 
υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης 
σχεδίου δράσης για τον Οργανισμό του 
ευρωπαϊκού GNSS με στόχο την 
επέκταση της αγοράς GNSS, η οποία θα 
είναι καθοριστικής σημασίας για το 
μέλλον της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία νέων 
εφαρμογών δορυφορικής πλοήγησης 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 
ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της 
αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων στους 
τομείς της αεροπορίας, της ναυτιλίας, 
των οδικών μεταφορών και της γεωργίας,
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καθώς και όσον αφορά την οδική 
ασφάλεια, την είσπραξη τελών, τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας και της 
στάθμευσης, τη διαχείριση του στόλου, 
τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό 
εμπορευμάτων, τις κρατήσεις μέσω 
διαδικτύου, την ασφάλεια της ναυτιλίας, 
τους ψηφιακούς ταχογράφους , τη 
μεταφορά ζώων και τη βιώσιμη 
διαχείριση της γης·

Or. en

Τροπολογία 33
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη 
διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να 
επωφεληθούν από αμέτρητα προϊόντα που 
θα προκύψουν στο πλαίσιο της 
διαστημικής έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
εποικοδομητική ανταλλαγή μεταξύ των 
παραγόντων της διαστημικής και της μη 
διαστημικής βιομηχανίας και να 
συνεργαστούν για την ανάπτυξη 
τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναστατικές καινοτομίες προς όφελος 
της κοινωνίας·

13. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη 
διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να 
επωφεληθούν από αμέτρητα προϊόντα που 
θα προκύψουν στο πλαίσιο της 
διαστημικής έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
εποικοδομητική ανταλλαγή μεταξύ των 
παραγόντων της διαστημικής και της μη 
διαστημικής βιομηχανίας και να 
συνεργαστούν για την ανάπτυξη 
τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναστατικές καινοτομίες προς όφελος 
της κοινωνίας· υπογραμμίζει τη σημασία 
της βελτίωσης της ενημέρωσης όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα οφέλη που 
αποφέρει η διαστημική βιομηχανία στην 
καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 
πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 34
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη 
διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να 
επωφεληθούν από αμέτρητα προϊόντα που 
θα προκύψουν στο πλαίσιο της 
διαστημικής έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
εποικοδομητική ανταλλαγή μεταξύ των 
παραγόντων της διαστημικής και της μη 
διαστημικής βιομηχανίας και να 
συνεργαστούν για την ανάπτυξη 
τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναστατικές καινοτομίες προς όφελος 
της κοινωνίας·

13. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη 
διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να 
επωφεληθούν από προϊόντα που θα 
προκύψουν στο πλαίσιο της διαστημικής 
έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
ανταλλαγή μεταξύ των παραγόντων της 
διαστημικής και της μη διαστημικής 
βιομηχανίας και να συνεργαστούν για την 
ανάπτυξη τεχνολογίας που μπορεί να 
οδηγήσει σε επαναστατικές καινοτομίες 
προς όφελος της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 35
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι ιδίως το οικονομικό σκέλος 
των διαστημικών υπηρεσιών και της 
ρομποτικής παρέχει πολλαπλές εμπορικές 
ευκαιρίες, πρωτίστως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

14. τονίζει ότι ιδίως το οικονομικό σκέλος 
των διαστημικών υπηρεσιών και της 
ρομποτικής μπορεί να δημιουργήσει
εμπορικές ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 36
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής 
κατάρτισης μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα 
παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ 
τούτου, έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση 
ταλέντου από τρίτες χώρες·

16. τονίζει ότι η επαρκής διάθεση
εργαζομένων υψηλής κατάρτισης αποτελεί 
μία από τις βάσεις για μια ανταγωνιστική 
ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία· 
απευθύνει, ως εκ τούτου, έκκληση προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για 
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων και οικονομίας· 
διαπιστώνει, επιπλέον, ότι είναι απολύτως 
αναγκαία η απόκτηση ταλέντου από τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 37
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση 
ταλέντου από τρίτες χώρες·

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας (για παράδειγμα υπό τη 
μορφή επισκέψεων μελέτης στον ΕΟΔ, 
ερευνητικών διαγωνισμών για 
ευρωπαίους και μη ευρωπαίους 
ερευνητές)· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση 
ταλέντου από τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 38
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση
ταλέντου από τρίτες χώρες·

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαίο να επιδιωχθεί η 
επιστροφή ταλέντων από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 39
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι 
είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση 
ταλέντου από τρίτες χώρες·

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς 
διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης 
μπορεί να διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει 
ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία· απευθύνει, ως εκ τούτου, 
έκκληση προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς για εμβάθυνση 
της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων 
και οικονομίας και για ενθάρρυνση των 
σπουδαστών, και ιδίως των γυναικών, να 
ασχοληθούν με τους εν λόγω κλάδους· 
διαπιστώνει, επιπλέον, ότι είναι απολύτως 
αναγκαία η απόκτηση ταλέντου από τρίτες 
χώρες·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προσανατολιστούν σε εθνικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στον συγκεκριμένο 
οικονομικό κλάδο και να τα προωθήσουν, 
αλλά και να στοχεύσουν στο να κινήσουν 
το ενδιαφέρον το γυναικών στους εν λόγω 
επαγγελματικούς κλάδους και να τους 
παράσχουν σχετική κατάρτιση·

Or. de

Τροπολογία 41
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών 
πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική 
οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ίσων όρων ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή οικονομία σε διεθνές επίπεδο· 
καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να 
μεριμνήσει στο πλαίσιο των εμπορικών 
συμφωνιών (π.χ. διατλαντική εμπορική και 
επενδυτική εταιρική σχέση) για την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και θεμιτού 
ανταγωνισμού·

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών 
πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική 
οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ίσων όρων ανταγωνισμού για την 
ευρωπαϊκή οικονομία σε διεθνές επίπεδο· 
καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να
δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο των 
εμπορικών συμφωνιών (π.χ. διατλαντική 
εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση) 
για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 
θεμιτού ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων και 
σε ζητήματα επίπεδου υποσυστημάτων 
και στοιχείων. Εντούτοις, το Κοινοβούλιο 
τονίζει τη σημασία να εξακολουθήσει η 
Ευρώπη να είναι ανοικτή και στο μέλλον 
προς τις τρίτες χώρες·
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Or. sv

Τροπολογία 42
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών 
πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική 
οικονομία· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η 
πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων 
χωρών παραμένει ως έναν βαθμό κλειστή 
για την ευρωπαϊκή οικονομία· 
υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να μεριμνήσει 
στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών 
(π.χ. διατλαντική εμπορική και επενδυτική 
εταιρική σχέση) για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και θεμιτού ανταγωνισμού·

17. τονίζει τη σημασία της πρόσβασης 
όλων των κρατών μελών στο διάστημα, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
στήριξης της ευρωπαϊκής διαστημικής 
οικονομίας· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η 
πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων 
χωρών παραμένει ως έναν βαθμό κλειστή 
για την ευρωπαϊκή οικονομία· 
υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων 
ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να μεριμνήσει 
στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών 
(π.χ. διατλαντική εμπορική και επενδυτική 
εταιρική σχέση) για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και θεμιτού ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών 
πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική 
οικονομία· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η 
πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων 
χωρών παραμένει ως έναν βαθμό κλειστή 
για την ευρωπαϊκή οικονομία· 
υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων 

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών 
πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική 
οικονομία· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η 
πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων 
χωρών παραμένει ως έναν βαθμό κλειστή 
για την ευρωπαϊκή οικονομία· 
υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων 
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ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να μεριμνήσει 
στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών 
(π.χ. διατλαντική εμπορική και επενδυτική 
εταιρική σχέση) για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και θεμιτού ανταγωνισμού·

ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή 
οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να μεριμνήσει 
στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών 
(π.χ. διατλαντική εμπορική και επενδυτική 
εταιρική σχέση) για την εξασφάλιση 
αμοιβαιότητας, ίσων ευκαιριών και 
θεμιτού ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 44
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία πρέπει να καταφεύγει στις
υφιστάμενες ευρωπαϊκές διαστημικές 
υποδομές, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί 
εν μέρει με χρήση ευρωπαϊκών δημόσιων 
κονδυλίων·

19. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαστημική 
βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από τις
υφιστάμενες ευρωπαϊκές διαστημικές 
υποδομές, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί 
εν μέρει με χρήση ευρωπαϊκών δημόσιων 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 45
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) (μετά τον υπότιτλο «Ο ρόλος της έρευνας και ανάπτυξης»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επιχαίρει διότι και στο νέο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 
«Ορίζοντας 2020» θα επενδυθεί 
1,5 δισ. ευρώ για την έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος· 
καλεί ακόμα την Επιτροπή να διαθέσει, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», μέρος του 
προϋπολογισμού για την έρευνα και 
ανάπτυξη σε εφαρμογές των 
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δορυφορικών επικοινωνιών·

Or. de

Τροπολογία 46
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. φρονεί ότι ιδίως στον τομέα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι 
αναγκαίος μεγαλύτερος συντονισμός 
μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς τους τρεις αυτούς
παράγοντες να καταρτίσουν κοινό «χάρτη 
πορείας των ερευνών» για το διάστημα με 
ορίζοντα το 2020, να ορίσουν 
προτεραιότητες και στόχους για τη 
διαστημική πολιτική που πρέπει να 
επιτευχθούν από κοινού, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
προγραμματισμού για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους 
οικονομικούς·

20. φρονεί ότι ιδίως στον τομέα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι 
αναγκαίος μεγαλύτερος συντονισμός 
μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς τους τρεις αυτούς 
παράγοντες να καταρτίσουν κοινό «χάρτη 
πορείας των ερευνών» για το διάστημα με 
ορίζοντα το 2020, να ορίσουν 
προτεραιότητες και στόχους για τη 
διαστημική πολιτική που πρέπει να 
επιτευχθούν από κοινού, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ασφάλεια του 
προγραμματισμού για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους 
οικονομικούς· τονίζει τη σημασία της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα 
της έρευνας·

Or. sv

Τροπολογία 47
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η ανάπτυξη εφαρμογών 
και υπηρεσιών GNSS είναι απαραίτητη 
για να διασφαλιστεί ότι η επένδυση στις 
υποδομές την οποία συνεπάγεται το 
GALILEO θα αξιοποιηθεί πλήρως και ότι 
το σύστημα GALILEO θα αναπτυχθεί 
στο πλήρες δυναμικό του· τονίζει την 
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ανάγκη να διασφαλιστεί ότι παρέχεται η 
δέουσα χρηματοδότηση για την έρευνα 
και την ανάπτυξη όσον αφορά το 
σύστημα GNSS και την εφαρμογή του· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
μείωση των πόρων που διατίθενται για 
έρευνα και καινοτομία όσον αφορά 
εφαρμογές που βασίζονται στα 
προγράμματα EGNOS και Galileo 
καθυστερεί σημαντικά την τεχνολογική 
πρόοδο και την ανάπτυξη βιομηχανικής 
ικανότητας καθώς και την 
περιβαλλοντικά αποτελεσματική 
εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
θεσπίσει μηχανισμούς που να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση·

Or. ro

Τροπολογία 48
Kent Johansson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 
κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω 
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη 
ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση των 
υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες) και να προτείνει πιθανές 
λύσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς·

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 
κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω 
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη 
ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση των 
υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες) και να προτείνει πιθανές 
λύσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς· ζητεί πλήρη και ανοικτή 
πρόσβαση σε δεδομένα που λαμβάνονται 
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μέσω του διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 49
Béla Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 
κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω 
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη 
ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση των 
υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες) και να προτείνει πιθανές 
λύσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς·

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 
κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω 
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. ευθύνη για 
ζημία που προκλήθηκε από διαστημικά 
αντικείμενα, έλλειψη ασφάλειας σχετικά 
με τη διάθεση των υπηρεσιών, αμφιβολίες 
σε σχέση με την ασφάλεια και την 
προστασία των δεδομένων, ελλιπείς 
γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες) και να 
προτείνει πιθανές λύσεις για την ανάπτυξη 
της εν λόγω αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 50
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη 
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κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω 
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη 
ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση των 
υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες) και να προτείνει πιθανές 
λύσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς·

κωλύεται από διάφορα εμπόδια· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω
ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον 
αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των 
δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και 
δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των 
εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη 
ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση των 
υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την 
ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις 
δυνατότητες, έλλειψη 
διαλειτουργικότητας) και να προτείνει 
πιθανές λύσεις για την ανάπτυξη της εν 
λόγω αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 51
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής 
βιομηχανίας, καθώς παραγγελίες στον 
συγκεκριμένο τομέα εξασφαλίζουν συνεχή 
δραστηριότητα στον κλάδο εκτόξευσης και 
συμβάλλουν έτσι στον στόχο της 
ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα· 
παραπέμπει, εν προκειμένω, και στον ρόλο 
της ανεξάρτητης δυνατότητας μεταφοράς 
ωφέλιμου φορτίου που δημιουργείται κατά 
την εκτόξευση εμπορικών δορυφόρων (το 
επονομαζόμενο «φιλοξενούμενο ωφέλιμο 
φορτίο») και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη δοκιμή νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών στο διάστημα·

22. τονίζει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής 
βιομηχανίας, καθώς παραγγελίες στον 
συγκεκριμένο τομέα εξασφαλίζουν συνεχή 
δραστηριότητα στον κλάδο εκτόξευσης και 
συμβάλλουν έτσι στον στόχο της 
ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα· 
παραπέμπει, εν προκειμένω, και στον ρόλο 
της ανεξάρτητης δυνατότητας μεταφοράς 
ωφέλιμου φορτίου που δημιουργείται κατά 
την εκτόξευση εμπορικών δορυφόρων (το 
επονομαζόμενο «φιλοξενούμενο ωφέλιμο 
φορτίο») και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη δοκιμή νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών στο διάστημα και να 
συμβάλει έτσι στη μείωση του κόστους 
και του χρόνου που απαιτούνται για την 
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παροχή νέων υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 52
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει ότι τα δορυφορικά 
δίκτυα που εξασφαλίζουν την πλήρη 
κάλυψη της ΕΕ με ευρυζωνικές συνδέσεις, 
ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων 
του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

24. υπογραμμίζει ότι τα δορυφορικά 
δίκτυα που εξασφαλίζουν την πλήρη 
κάλυψη της ΕΕ με ευρυζωνικές συνδέσεις, 
ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, 
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων 
του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ· καλεί 
συνεπώς την Επιτροπή, προκειμένου να 
επιτευχθεί τεχνολογική ουδετερότητα, να 
επιστήσει, στο πλαίσιο του μείγματος 
τεχνολογιών που προβλέπεται για την 
εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, 
δέουσα προσοχή στο δορυφορικό 
διαδίκτυο, π.χ. στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 53
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβεί 
σε ανάλυση της υπάρχουσας 
διαθεσιμότητας καθώς και των 
μελλοντικών αναγκών για 
ραδιοσυχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν 
για τις δορυφορικές επικοινωνίες και να 
μεριμνήσει κατά την επόμενη παγκόσμια 
διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τη 

26. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβεί 
σε ανάλυση της υπάρχουσας 
διαθεσιμότητας καθώς και των 
μελλοντικών αναγκών για 
ραδιοσυχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν 
για τις δορυφορικές επικοινωνίες και να 
μεριμνήσει κατά την επόμενη παγκόσμια 
διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τη 
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δέουσα προάσπιση των συμφερόντων της 
ΕΕ κατά την κατανομή των 
ραδιοσυχνοτήτων σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο·

δέουσα προάσπιση των συμφερόντων της 
ΕΕ καθώς και των συμφερόντων του 
κλάδου των δορυφορικών επικοινωνιών 
κατά την κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων 
σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 54
Norbert Glante

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να 
διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή 
στο πλαίσιο των δορυφορικών 
επικοινωνιών μόνον εφόσον συνεχιστούν 
οι ερευνητικές προσπάθειες στον 
συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· επιχαίρει διότι και στο νέο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 
«Ορίζοντας 2020» θα επενδυθεί 
1,7 δισ. ευρώ για την έρευνα και την 
καινοτομία στον τομέα του διαστήματος· 
καλεί ακόμα την Επιτροπή να διαθέσει, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», μέρος του 
προϋπολογισμού για την έρευνα και 
ανάπτυξη σε εφαρμογές των 
δορυφορικών επικοινωνιών·

28. τονίζει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να 
διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή 
στο πλαίσιο των δορυφορικών 
επικοινωνιών μόνον εφόσον συνεχιστούν 
οι ερευνητικές προσπάθειες στον 
συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 55
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαστημικά θραύσματα Διαστημικά υπολείμματα
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Or. en

Τροπολογία 56
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαστημικά θραύσματα Διαστημικά υπολείμματα

Or. en

Τροπολογία 57
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές 
αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών 
που βρίσκουν οικονομική και κοινωνική 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· 
επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας των 
εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω 
σύγκρουσης δορυφόρων και διαστημικών 
θραυσμάτων, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
για την ασφάλεια των οικονομικών 
παραγόντων και των πολιτών·

29. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές 
αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών 
που βρίσκουν οικονομική και κοινωνική 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· 
επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας των 
εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω 
σύγκρουσης δορυφόρων και άλλων
διαστημικών αντικειμένων ή
υπολειμμάτων, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
για την ασφάλεια των οικονομικών 
παραγόντων και των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 58
Vittorio Prodi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές 
αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών 
που βρίσκουν οικονομική και κοινωνική 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· 
επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας των 
εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω 
σύγκρουσης δορυφόρων και διαστημικών 
θραυσμάτων, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
για την ασφάλεια των οικονομικών 
παραγόντων και των πολιτών·

29. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές 
αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών 
που βρίσκουν οικονομική και κοινωνική 
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· 
επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας των 
εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω 
σύγκρουσης δορυφόρων και διαστημικών 
υπολειμμάτων, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
για την ασφάλεια των οικονομικών 
παραγόντων και των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 59
Vittorio Prodi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά 
θραύσματα εξελίσσονται σε ολοένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας 
παγκόσμιας διακυβέρνησης του 
διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να προωθούν την υπογραφή 
του «Κώδικα συμπεριφοράς για το 
διάστημα», ο οποίος εκπονήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τρίτες χώρες·

30. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά 
υπολείμματα εξελίσσονται σε ολοένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας 
παγκόσμιας διακυβέρνησης του 
διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να προωθούν την υπογραφή 
του «Κώδικα συμπεριφοράς για το 
διάστημα», ο οποίος εκπονήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τρίτες χώρες 
μέσω όλων των διπλωματικών διαύλων·

Or. en

Τροπολογία 60
Claude Turmes
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά 
θραύσματα εξελίσσονται σε ολοένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας 
παγκόσμιας διακυβέρνησης του 
διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να προωθούν την υπογραφή 
του «Κώδικα συμπεριφοράς για το 
διάστημα», ο οποίος εκπονήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τρίτες χώρες·

30. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά 
υπολείμματα εξελίσσονται σε ολοένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας 
παγκόσμιας διακυβέρνησης του 
διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να προωθούν την υπογραφή 
του «Κώδικα συμπεριφοράς για το 
διάστημα», ο οποίος εκπονήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τρίτες χώρες·
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Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει όσο το 
δυνατόν συντομότερα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο το πρόγραμμα που προτάθηκε στις 
αρχές του τρέχοντος έτους για την στήριξη 
της παρατήρησης και παρακολούθησης 
αντικειμένων στο διάστημα, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ολοένα μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ 
οι οποίες εκδίδουν προειδοποιήσεις για 
επικείμενες συγκρούσεις·

31. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 
θέσπιση όσο το δυνατόν συντομότερα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο του προγράμματος
που προτάθηκε στις αρχές του τρέχοντος 
έτους για την στήριξη της παρατήρησης 
και παρακολούθησης αντικειμένων στο 
διάστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ολοένα μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις 
υπηρεσίες των ΗΠΑ οι οποίες εκδίδουν 
προειδοποιήσεις για επικείμενες 
συγκρούσεις·

Or. en


