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Τροπολογία 44
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES) αποτελεί πρωτοβουλία 
παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) 
που αναλήφθηκε από την Ένωση και 
εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Οι ρίζες 
του προγράμματος GMES ανάγονται στον 
Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των 
διαστημικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, 
γνωστή και ως «μανιφέστο του Baveno». 
Το μανιφέστο ζήτησε να υπάρξει 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για την 
ανάπτυξη διαστημικών υπηρεσιών
παρακολούθησης του περιβάλλοντος, με τη 
χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. 
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη 
στρατηγική επιλογή να αναπτύξει μιαν 
ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ικανότητα 
γεωσκόπησης με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας8, πράγμα 
που οδήγησε τελικά στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα παρακολούθησης της γης 
(GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις 
(2011-2013)9.

(1) Η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES) αποτελεί πρωτοβουλία 
παρακολούθησης της Γης (γεωσκόπησης) 
που αναλήφθηκε από την Ένωση και 
εκτελείται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 
με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Οι ρίζες 
του προγράμματος GMES ανάγονται στον 
Μάιο του 1998, όταν διάφοροι φορείς που 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των 
διαστημικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρώπη προέβησαν σε κοινή δήλωση, 
γνωστή και ως «μανιφέστο του Baveno». 
Το μανιφέστο ζήτησε να υπάρξει 
μακροπρόθεσμη δέσμευση για την 
ανάπτυξη διαστημικών υπηρεσιών 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος, με τη 
χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τεχνολογιών. 
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη 
στρατηγική επιλογή να αναπτύξει από 
κοινού με τον ΕΟΔ μιαν ανεξάρτητη 
ευρωπαϊκή ικανότητα γεωσκόπησης με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της ασφάλειας8, 
πράγμα που οδήγησε τελικά στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)9.

__________________ __________________
8 COM(2005) 565 τελικό της 10ης 8 COM(2005) 565 τελικό της 10ης 
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Νοεμβρίου 2005. Νοεμβρίου 2005.
9 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 9 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαρχής, το GMES αποτέλεσε κοινό πρόγραμμα της ΕΕ και του ΕΟΔ υπό την αιγίδα της ΕΕ. 
Έως σήμερα, περίπου το 60% των επενδύσεων στο διαστημικό σκέλος έχει χρηματοδοτηθεί 
μέσω του ΕΟΔ.

Τροπολογία 45
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι στόχοι του Copernicus είναι να 
παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες για το περιβάλλον και την 
ασφάλεια, που να είναι προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες των χρηστών και να 
υποστηρίζουν άλλες πολιτικές της 
Ένωσης, και ιδίως τις πολιτικές που 
αφορούν την εσωτερική αγορά, τις 
μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, 
την πολιτική προστασία, τη συνεργασία με 
τρίτες χώρες και την ανθρωπιστική 
βοήθεια. Στηρίζεται στις ικανότητες που 
υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες 
συμπληρώνονται με νέες υποδομές που 
αναπτύσσονται από κοινού.

(5) Οι στόχοι του Copernicus είναι να 
παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες για το περιβάλλον, που να 
είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 
χρηστών και να υποστηρίζουν άλλες 
πολιτικές της Ένωσης, και ιδίως τις 
πολιτικές που αφορούν την εσωτερική 
αγορά, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την 
ενέργεια, την πολιτική προστασία, τη
συνεργασία με τρίτες χώρες και την 
ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζεται στις 
ικανότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι 
οποίες συμπληρώνονται με νέες υποδομές 
που αναπτύσσονται από κοινού.

Or. en

Τροπολογία 46
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines



AM\1007961EL.doc 5/74 PE522.817v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει 
χρήση των ικανοτήτων των κρατών 
μελών για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και υπηρεσιών στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση των 
ικανοτήτων για ανάληψη εμπορικών 
πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό και 
στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
διαστημικού τομέα σε εμπορικό επίπεδο 
στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 47
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή προς 
τα λοιπά σχετικά ενωσιακά μέσα και 
δράσεις, ιδίως με τις δράσεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος και της αλλαγής του 
κλίματος, με τα μέσα στους τομείς της 
ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
της συνοχής, της έρευνας, των μεταφορών, 
του ανταγωνισμού και της διεθνούς 
συνεργασίας, καθώς και με το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για το παγκόσμιο σύστημα 
δορυφορικής πλοήγησης (GNSS). Τα 
δεδομένα του προγράμματος Copernicus 
θα πρέπει να είναι συνεκτικά με τα 
διαστημικά δεδομένα αναφοράς των 

(6) Το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει 
να εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή προς 
τα λοιπά σχετικά ενωσιακά μέσα και 
δράσεις, ιδίως με τις δράσεις στον τομέα 
του περιβάλλοντος και της αλλαγής του 
κλίματος, με τα μέσα στους τομείς της 
ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
της συνοχής, της έρευνας, των μεταφορών, 
του ανταγωνισμού και της διεθνούς 
συνεργασίας, καθώς και με το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για το παγκόσμιο σύστημα 
δορυφορικής πλοήγησης (GNSS). Τα 
δεδομένα του προγράμματος Copernicus 
θα πρέπει να είναι συνεκτικά με τα 
διαστημικά δεδομένα αναφοράς των 
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κρατών μελών και να υποστηρίζουν τη 
δημιουργία της υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ένωση, που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2007/2/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για 
τη δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(Inspire)10. Το Copernicus θα πρέπει 
επίσης να συμπληρώνει το ενιαίο σύστημα 
πληροφοριών για το περιβάλλον (ΕΣΠΠ) 
και τις δραστηριότητες της Ένωσης στον 
τομέα της αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

κρατών μελών και να υποστηρίζουν τη 
δημιουργία της υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ένωση, που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2007/2/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για 
τη δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(Inspire)10. Το Copernicus θα πρέπει 
επίσης να συμπληρώνει το ενιαίο σύστημα 
πληροφοριών για το περιβάλλον (ΕΣΠΠ) 
και τις δραστηριότητες της Ένωσης στον 
τομέα της αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

__________________ __________________
10 EE L 108 της 25.4.2007, σ. 1. 10 EE L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 48
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για την επίτευξη της μέγιστης 
αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση 
του αντίκτυπού του, το πρόγραμμα 
Copernicus πρέπει να αξιοποιήσει και να 
επωφεληθεί από τις διαστημικές 
ικανότητες των κρατών μελών, καθώς 
και από τις ικανότητες των υφιστάμενων 
εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη.

Or. es

Τροπολογία 49
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
η διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος δορυφόρων αναμετάδοσης 
δεδομένων (European Data Relay 
Satellite-EDRS) για τους «Φρουρούς» του 
Copernicus θα επιταχύνει τη διαβίβαση 
των δεδομένων και, συνεπώς, θα 
βελτιώσει ποσοτικά και ποιοτικά τις 
δυνατότητες ανταπόκρισης στην 
αυξανόμενη ζήτηση των χρηστών για 
λήψη δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο. Η παροχή επιχειρησιακών 
υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή 
λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .
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Τροπολογία 50
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
θα πρέπει να βασίζεται στο ευρωπαϊκό 
σύστημα δορυφόρων αναμετάδοσης 
δεδομένων (European Data Rely Satellite 
System - EDRS), το οποίο επιταχύνει τη 
μετάδοση δεδομένων για δορυφόρους-
«Φρουρούς» και ικανοποιεί την 
αυξανόμενη ζήτηση για δεδομένα σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία, τη συνεχή διάθεση
και την ασφάλεια του διαστημικού 
σκέλους του προγράμματος Copernicus. Ο 
αυξανόμενος κίνδυνος σύγκρουσης με 
άλλους δορυφόρους και με διαστημικά 
απόβλητα είναι η πιο σοβαρή απειλή για το 
διαστημικό σκέλος του προγράμματος 
Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 
Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις 
που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω 
κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο 
πρόγραμμα που θεσπίζεται με την 
απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
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διαστήματος11.
__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφόρων αναμετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί ως σύμπραξη 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) και 
ευρωπαϊκών εταιρειών εξασφαλίζει την ταχεία μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων στις 
επονομαζόμενες αρτηρίες δεδομένων στο διάστημα. Οι δορυφόροι-«Φρουροί» 1 και 2 του 
προγράμματος Copernicus θα κάνουν χρήση του εν λόγω συστήματος.

Τροπολογία 51
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
η διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος δορυφόρων αναμετάδοσης 
δεδομένων (European Data Relay 
Satellite-EDRS) για τους «Φρουρούς» του 
Copernicus θα επιταχύνει τη διαβίβαση 
δεδομένων και, συνεπώς, θα ενισχύσει 
περαιτέρω τις ικανότητες ανταπόκρισης 
στην αυξανόμενη ζήτηση των χρηστών 
για δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο. Η παροχή επιχειρησιακών 
υπηρεσιών εξαρτάται από τη καλή 
λειτουργία και την ασφάλεια του 
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με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .

Or. en

Τροπολογία 52
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
η διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού 
συστήματος δορυφόρων αναμετάδοσης 
δεδομένων θα επιταχύνει τη μετάδοση 
δεδομένων των δορυφόρων-«Φρουρών» 
του προγράμματος Copernicus και, κατά 
συνέπεια, θα ανταποκριθεί στην 
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απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

αυξανόμενη ζήτηση των χρηστών για 
δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η 
παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών 
εξαρτάται από τη καλή λειτουργία και την 
ασφάλεια του διαστημικού σκέλους του 
προγράμματος Copernicus. Ο αυξανόμενος 
κίνδυνος σύγκρουσης με άλλους 
δορυφόρους και με διαστημικά απόβλητα 
είναι η πιο σοβαρή απειλή για το 
διαστημικό σκέλος του προγράμματος 
Copernicus. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 
Copernicus θα πρέπει να στηρίζει δράσεις 
που αποσκοπούν στη μείωση των εν λόγω 
κινδύνων, ιδίως με τη συμβολή στο 
πρόγραμμα που θεσπίζεται με την 
απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάθεση δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο θα συμβάλει στη σημαντική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus. Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφόρων 
αναμετάδοσης δεδομένων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω.

Τροπολογία 53
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
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περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με 
την εξασφάλιση, σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα EGNOS/Galileo, της 
μεγαλύτερης δυνατής συμβολής στο 
πρόγραμμα που θεσπίζεται με την
απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .

Or. en

Τροπολογία 54
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 

(9) Για να επιτύχει τους στόχους του, το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να 
βασίζεται σε αυτόνομη ικανότητα της 
Ένωσης για διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων και να παρέχει 
επιχειρησιακές υπηρεσίες στον τομέα του 
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περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

περιβάλλοντος, της προστασίας των 
πολιτών και της ασφάλειας. Θα πρέπει 
επίσης να κάνει χρήση των διαθέσιμων 
επιτόπιων δεδομένων που παρέχονται, 
ειδικότερα, από τα κράτη μέλη. Η παροχή 
επιχειρησιακών υπηρεσιών εξαρτάται από 
τη καλή λειτουργία και την ασφάλεια του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus. Ο αυξανόμενος κίνδυνος 
σύγκρουσης με άλλους δορυφόρους και με 
διαστημικά απόβλητα είναι η πιο σοβαρή 
απειλή για το διαστημικό σκέλος του 
προγράμματος Copernicus. Ως εκ τούτου, 
το πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη 
μείωση των εν λόγω κινδύνων, ιδίως με τη 
συμβολή στο πρόγραμμα που θεσπίζεται 
με την απόφαση [XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος11.

__________________ __________________
11 ΕΕ L της , σ. . 11 ΕΕ L της , σ. .

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 55
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η εφαρμογή του προγράμματος 
Copernicus πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις μέγιστες απαιτήσεις σχετικά με τη 
διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. 
Είναι ύψιστης σημασίας να εφαρμόζονται 
οι αρχές που αφορούν τις δημόσιες 
συμβάσεις. Για την πλήρη αξιοποίηση 
των δημόσιων επενδύσεων και για την 
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εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής 
διαστημικής βιομηχανίας, η λειτουργία 
των υπηρεσιών που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα Copernicus πρέπει να είναι 
ανοικτή στον ανταγωνισμό και να 
συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές αρχές 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, 
πρέπει να επιδιωχθεί η διαμόρφωση 
κλίματος δίκαιου ανταγωνισμού σε όλη 
την αλυσίδα εφοδιασμού δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των 
ΜΜΕ και, κυρίως, αποτρέποντας την 
κατάχρηση δεσποζουσών θέσεων ή την 
εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή. 
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να
εξασφαλίζονται υψηλά επίπεδα 
υπεργολαβίας εκ μέρους των 
προσφερόντων. 

Or. es

Τροπολογία 56
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Με στόχο αφενός την ενίσχυση της 
μέγιστης δυνατής ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα του 
διαστήματος και των υπηρεσιών και 
αφετέρου τη βέλτιστη χρήση των πόρων 
καθώς και την επίτευξη των βέλτιστων 
επιδόσεων κατά την ανάπτυξη του 
Copernicus, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ενεργά οι αρχές για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ο κατάλληλος προσδιορισμός 
του μεγέθους των συμβάσεων και η 
ανάθεση υπεργολαβιών.

Or. en
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Τροπολογία 57
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια 
που απαιτούνται για τις δράσεις του 
προγράμματος Copernicus (2014-2020) 
ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιμές 
2011, και εντάσσονται σε χωριστό 
κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο 
πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι 
δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές 
δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η 
Επιτροπή για τον συντονισμό του 
προγράμματος Copernicus θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

(10) Τα ανώτατα δημοσιονομικά κονδύλια 
που απαιτούνται για τις δράσεις του 
προγράμματος Copernicus (2014-2020) 
ανέρχονται σε 3 786 εκατ. ευρώ, σε τιμές 
2011, και εντάσσονται σε χωριστό 
κεφάλαιο του προϋπολογισμού, στο 
πλαίσιο του τίτλου 2 του τομέα 1α του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι 
δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές 
δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η 
Επιτροπή για τον συντονισμό του 
προγράμματος Copernicus θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Στην περίπτωση 
συμπληρωματικών απρόβλεπτων 
δημοσιονομικών υποχρεώσεων, 
οποιαδήποτε αύξηση της συνδρομής της 
Ένωσης δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος 
οιουδήποτε άλλου προγράμματος και, ως 
εκ τούτου, πρέπει να καλύπτεται από το 
περιθώριο που προβλέπεται μεταξύ των 
ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και του 
ανώτατου ορίου ιδίων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 58
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού 
GNSS (GSA) πρέπει να συμμετέχει στην 
εκπόνηση του μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού του προγράμματος 
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Copernicus.

Or. en

Τροπολογία 59
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι υπηρεσίες του προγράμματος 
Copernicus εξυπηρετούν διαφορετικές 
κοινότητες χρηστών και διαφορετικούς 
σκοπούς. Κατά την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των υπηρεσιών πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των 
κοινοτήτων χρηστών. Όλοι οι βασικοί 
χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 
ισότιμη βάση.

Or. en

Τροπολογία 60
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος.

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος, ενώ θα πρέπει να 
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εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 
των ανταλλασσόμενων με αυτόν τον 
τρόπο πληροφοριών και δεδομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής, στο σημείο αυτό, εισάγει την απαίτηση της αμοιβαιότητας. Ωστόσο, ο όρος αυτός, 
παρότι αποστέλλει ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα, ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει δυσκολίες 
και να οδηγήσει σε αποκλίνουσες ερμηνείες. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται η αντικατάστασή 
του, στο κυρίως κείμενο, με καταλληλότερους από νομική άποψη όρους.

Τροπολογία 61
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος.

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής –στο 
πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που 
αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων– είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 62
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος.

(13) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος Copernicus έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών, καθώς και για την 
πρόσβαση στην υποδομή παρατήρησης. 
Ένα τέτοιο σύστημα ανταλλαγής, όταν 
βασίζεται σε αρχές που αφορούν την υπό 
ίσους όρους ανταλλαγή δεδομένων, είναι 
οικονομικά αποδοτικότερο από τα 
συστήματα αγοράς δεδομένων και ενισχύει 
την παγκόσμια διάσταση του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό ίσους όρους, δηλαδή τα δεδομένα 
που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι παρόμοια με τα δεδομένα του Copernicus από άποψη 
ποιότητας. Η ανταλλαγή δεδομένων καλύτερης ποιότητας θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή 
για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Τροπολογία 63
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
γενική ευθύνη για το πρόγραμμα 
Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει τις προτεραιότητες και τους 
στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό 
συντονισμό και την εποπτεία του 
προγράμματος.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
γενική ευθύνη για το πρόγραμμα 
Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει τις προτεραιότητες και τους 
στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό 
συντονισμό και την εποπτεία του 
προγράμματος. Θα πρέπει να παρέχει 
εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα.

Or. en
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Τροπολογία 64
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη
γενική ευθύνη για το πρόγραμμα 
Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει τις προτεραιότητες και τους 
στόχους και να εξασφαλίσει τον γενικό 
συντονισμό και την εποπτεία του 
προγράμματος.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
γενική ευθύνη για το πρόγραμμα 
Copernicus. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει, από κοινού με το σύνολο των 
εμπλεκόμενων φορέων, τις προτεραιότητες 
και τους στόχους και να εξασφαλίσει τον 
γενικό συντονισμό και την εποπτεία του 
προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή, όσο το δυνατόν προς τα ανάντη, του συνόλου των φορέων 
της αλυσίδας παραγωγής και των χρηστών των δεδομένων και πληροφοριών είναι 
καθοριστικής σημασίας για την άρτια λειτουργία του προγράμματος.

Τροπολογία 65
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Λαμβανομένης υπόψη της διάστασης 
συνεργασίας του προγράμματος 
Copernicus και για να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη της τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης, η υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να ανατεθεί σε 
φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

(17) Λαμβανομένης υπόψη της διάστασης 
συνεργασίας του προγράμματος 
Copernicus και για να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη της τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης, η υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να ανατεθεί σε 
φορείς που διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Για 
την τεχνική παρακολούθηση και τον 
συντονισμό των δορυφόρων θα πρέπει να 
γίνεται χρήση των υφιστάμενων 
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υποδομών, όπως για παράδειγμα των 
κέντρων ελέγχου του προγράμματος 
Galileo.

Or. de

Τροπολογία 66
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το 
Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα 
Πλοήγησης (GSA) έχει ιδρυθεί ήδη από 
το 2004 και εκτελεί διάφορα καθήκοντα 
σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
εντοπισμού στίγματος και πλοήγησης 
μέσω δορυφόρων, περιλαμβανομένου του 
προγράμματος Galileo και του 
συστήματος EGNOS. Προκειμένου να 
είναι δυνατή η άντληση οφελών από τις 
μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες μεταξύ 
των προγραμμάτων Galileo και 
Copernicus, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσε 
να αναλάβει ο GSA στο μέλλον στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος Copernicus, σε στενή 
συνεργασία με τα κέντρα αριστείας για τη 
γεωσκόπηση.

Or. de

Τροπολογία 67
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή 
μπορεί να στηριχθεί, αν αυτό 
δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό 
χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική 
εμπειρογνωσία του οργανισμού της 
Ένωσης, σε αρμόδιους οργανισμούς της 
Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για τη Διαχείριση της 
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας (EMSA) και το Δορυφορικό 
Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ), 
ή σε κάθε σχετικό φορέα που είναι 
δυνητικά επιλέξιμος για ανάθεση 
καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης12. Η επιλογή 
του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της 
ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε 
σχέση με το κόστος της, καθώς και τον 
αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης 
του οργανισμού και στους οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους του.

(18) Κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος Copernicus, η Επιτροπή 
μπορεί να στηριχθεί, αν αυτό 
δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό 
χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική 
εμπειρογνωσία του οργανισμού της 
Ένωσης, σε αρμόδιους οργανισμούς της 
Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για τη Διαχείριση της 
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας (EMSA), ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για το Παγκόσμιο 
Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GSA)
και το Δορυφορικό Κέντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ), ή σε κάθε 
σχετικό φορέα που είναι δυνητικά 
επιλέξιμος για ανάθεση καθηκόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης12. Η επιλογή 
του οργανισμού της Ένωσης λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την αποδοτικότητα της 
ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε 
σχέση με το κόστος της, καθώς και τον 
αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης 
του οργανισμού και στους οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους του.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 12 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 68
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
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Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Για την επίτευξη του στόχου της 
ενίσχυσης μιας ανταγωνιστικής 
βιομηχανίας υπηρεσιών, οι φορείς που 
είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία των 
υπηρεσιών θα πρέπει να ανοίξουν τις 
δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί, 
σύμφωνα με τις αρχές της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις, στον 
ανταγωνισμό σε κατάλληλο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 69
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
αλληλεπικάλυψη καθηκόντων, να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 
των υφιστάμενων δομών και της 
εμπειρογνωμοσύνης τους και να 
εξασφαλιστούν συνέργειες, η Επιτροπή 
πρέπει να αναθέσει συγκεκριμένες πτυχές 
του προγράμματος Copernicus σε 
οργανισμούς της ΕΕ και σε άλλους 
οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS.

Or. en
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Τροπολογία 70
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη 
βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο Copernicus και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 
σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα 
που αφορούν την εξασφάλιση του 
συντονισμού των συνεισφορών της 
Ένωσης, των κρατών μελών και των 
διακυβερνητικών οργανισμών προς το 
Copernicus, τη βέλτιστη χρήση των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον 
εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί 
επίσης την Επιτροπή στην παρακολούθηση 
της συνεκτικής υλοποίησης του 
Copernicus.

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη 
βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο Copernicus και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 
σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα 
που αφορούν την εξασφάλιση του 
συντονισμού των συνεισφορών της 
Ένωσης, των κρατών μελών, των 
διακυβερνητικών οργανισμών και των
επιχειρήσεων προς το Copernicus, τη 
βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των 
ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή 
θα πρέπει να επικουρεί επίσης την 
Επιτροπή στην παρακολούθηση της 
συνεκτικής υλοποίησης του Copernicus.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του ενεργού ρόλου των επιχειρήσεων ήδη περιλαμβάνεται στις προτάσεις του 
εισηγητή. Η παρούσα τροπολογία αφορά την ενσωμάτωσή του στο σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 71
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη 
βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο Copernicus και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 
σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα 
που αφορούν την εξασφάλιση του 
συντονισμού των συνεισφορών της 
Ένωσης, των κρατών μελών και των 
διακυβερνητικών οργανισμών προς το 
Copernicus, τη βέλτιστη χρήση των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον 
εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί 
επίσης την Επιτροπή στην παρακολούθηση 
της συνεκτικής υλοποίησης του 
Copernicus.

(19) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος Copernicus σε βιώσιμη 
βάση, είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι 
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο Copernicus και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να τεθεί 
σε λειτουργία μια ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών και γεωσκόπησης που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από μια επιτροπή στα θέματα 
που αφορούν την εξασφάλιση του 
συντονισμού των συνεισφορών της 
Ένωσης, των κρατών μελών, του 
ιδιωτικού τομέα και των διακυβερνητικών 
οργανισμών προς το Copernicus, τη 
βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των 
ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
σε επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω επιτροπή 
θα πρέπει να επικουρεί επίσης την 
Επιτροπή στην παρακολούθηση της 
συνεκτικής υλοποίησης του Copernicus.

Or. en

Τροπολογία 72
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να τηρεί 
τους κοινοτικούς κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις και να αποσκοπεί 
πρωτίστως στη βέλτιστη χρήση των 
πόρων, τον έλεγχο των δαπανών και τον 
μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από έναν και μόνο 
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προμηθευτή. Η ανοικτή πρόσβαση και ο 
θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την 
αλυσίδα βιομηχανικών προμηθειών και η 
εξασφάλιση ισόρροπων ευκαιριών 
συμμετοχής της βιομηχανίας σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
και των μη μεγάλων συντονιστών 
συστημάτων, θα πρέπει να επιδιώκεται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η ενδεχόμενη κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης και η μακροχρόνια 
εξάρτηση από έναν και μόνον 
προμηθευτή, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο 
θα αυξήσει τις τιμές των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και θα καταστήσει το 
πρόγραμμα μη βιώσιμο σε 
μακροπρόθεσμη βάση.

Or. en

Τροπολογία 73
Pilar del Castillo Vera, Ale’fjo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η προώθηση της ισόρροπης 
συμμετοχής της βιομηχανίας σε όλα τα
επίπεδα στα κράτη μέλη, η αποφυγή 
ενδεχόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης και μακροχρόνιας εξάρτησης από 
έναν και μόνον προμηθευτή και η 
αξιοποίηση προηγούμενων επενδύσεων 
στον δημόσιο τομέα καθώς και της 
πείρας και των γνώσεων της 
βιομηχανίας, μπορούν να επιτευχθούν 
μέσω υπεργολαβικής ανάθεσης από τους 
υποψήφιους αναδόχους. Όπου είναι 
δυνατόν, τουλάχιστον το 40 % της 
συνολικής αξίας των δραστηριοτήτων 
πρέπει να ανατίθεται υπεργολαβικώς, 
μέσω ανταγωνιστικής υποβολής 
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προσφορών σε διάφορα επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 74
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν η πρόσβαση ή η χρήση 
δεδομένων και πληροφοριών του 
προγράμματος Copernicus ή τρίτων μερών
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της Ένωσης και των κρατών μελών της ή
να απειλήσει τις εξωτερικές τους σχέσεις, 
η Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζει τη 
διαθεσιμότητά τους ή τις χορηγούμενες 
άδειες.

(22) Όταν η πρόσβαση ή η χρήση 
δεδομένων και πληροφοριών του 
προγράμματος Copernicus μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ένωσης και 
των κρατών μελών της, η Επιτροπή θα 
πρέπει να περιορίζει τη διαθεσιμότητά 
τους ή τις χορηγούμενες άδειες.

Or. en

Τροπολογία 75
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για να αυξηθεί η αξία του 
προγράμματος Copernicus για τους 
χρήστες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από εκπροσώπους των 
ενδιάμεσων και των τελικών χρηστών, από
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
εθνικών υπηρεσιών, ή από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες.

(25) Για να αυξηθεί η αξία του 
προγράμματος Copernicus για τους 
χρήστες, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από ειδικά ορισμένο φορέα 
(το «Φόρουμ Χρηστών») στο οποίο θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιάμεσων 
και των τελικών χρηστών, 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων 
εθνικών υπηρεσιών και ανεξάρτητοι
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εμπειρογνώμονες. Μπορούν να κληθούν 
να συμμετέχουν ως παρατηρητές και 
άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 76
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια, καθώς και οι 
ευρυζωνικοί και άλλοι τεχνικοί 
περιορισμοί, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά τις αναγκαίες 
απαιτήσεις δεδομένων για τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες, τους όρους και 
τις διαδικασίες πρόσβασης, καταχώρισης 
και χρήσης των δεδομένων και των 
πληροφοριών του προγράμματος 
Copernicus, τους όρους και τις διαδικασίες 
διαβίβασης και χρήσης δορυφορικών 
δεδομένων που διαβιβάζονται σε σταθμούς 
υποδοχής που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα Copernicus και την 
αρχειοθέτηση των δεδομένων και των 
πληροφοριών του προγράμματος 
Copernicus, τα ειδικά τεχνικά κριτήρια που 
είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η 
διατάραξη του συστήματος δεδομένων και 
πληροφοριών του Copernicus και τα 
κριτήρια περιορισμού της διάδοσης 
δεδομένων και πληροφοριών του 
Copernicus λόγω αλληλοσυγκρουόμενων 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων ασφαλείας, 
καθώς και τα κριτήρια επιδόσεων της 
αξιολόγησης ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τις 

(28) Για να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενοι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια, καθώς και οι 
ευρυζωνικοί και άλλοι τεχνικοί 
περιορισμοί, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά τις αναγκαίες 
απαιτήσεις δεδομένων για τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες, τους όρους και 
τις διαδικασίες πρόσβασης, καταχώρισης 
και χρήσης των δεδομένων και των 
πληροφοριών του προγράμματος 
Copernicus, τους όρους και τις διαδικασίες 
διαβίβασης και χρήσης δορυφορικών 
δεδομένων που διαβιβάζονται σε σταθμούς 
υποδοχής που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα Copernicus και την 
αρχειοθέτηση των δεδομένων και των 
πληροφοριών του προγράμματος 
Copernicus, τα ειδικά τεχνικά κριτήρια που 
είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η 
διατάραξη του συστήματος δεδομένων και 
πληροφοριών του Copernicus και τα 
κριτήρια περιορισμού της διάδοσης 
δεδομένων και πληροφοριών του 
Copernicus λόγω αλληλοσυγκρουόμενων 
δικαιωμάτων ή συμφερόντων ασφαλείας, 
καθώς και τα κριτήρια επιδόσεων της 
αξιολόγησης ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τις 
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κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 
ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων των 
χρηστών και βιομηχανίας. Η Επιτροπή, 
όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή, όσο το δυνατόν προς τα ανάντη, του συνόλου των φορέων 
της αλυσίδας παραγωγής και των χρηστών των δεδομένων και πληροφοριών είναι 
καθοριστικής σημασίας για την άρτια λειτουργία του προγράμματος.

Τροπολογία 77
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Προστασία του περιβάλλοντος και 
υποστήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής 
προστασίας και της ασφάλειας·

α) Προστασία του περιβάλλοντος και 
υποστήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλονται στους τομείς της πολιτικής 
προστασίας και της ασφάλειας·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 78
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην 
οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη 
προωθώντας εμπορικές εφαρμογές.

β) Υποστήριξη της αναπτυξιακής 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
συμβάλλοντας στους στόχους της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· ειδικότερα, συμβάλλει στην 
οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη 
προωθώντας δωρεάν ανταλλαγή 
δεδομένων και εμπορικές εφαρμογές.

Or. en

Τροπολογία 79
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
ισχυρής, ισορροπημένης και 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας στον τομέα 
του διαστήματος και των υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ, και βελτίωση των 
δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών εταιρειών 
για την ανάπτυξη και την παροχή 
καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών 
γεωσκόπησης.

Or. en

Τροπολογία 80
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
ισχυρής και ανταγωνιστικής διαστημικής 
βιομηχανίας στην Ευρώπη και 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των 
ευρωπαϊκών εταιρειών για την ανάπτυξη 
και την παροχή καινοτόμων συστημάτων 
και υπηρεσιών γεωσκόπησης.

Or. en

Τροπολογία 81
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας 
ισχυρής και ανταγωνιστικής διαστημικής 
βιομηχανίας στην Ευρώπη και 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των 
ευρωπαϊκών εταιρειών για την ανάπτυξη 
και την παροχή καινοτόμων συστημάτων 
και υπηρεσιών γεωσκόπησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επισήμανση των βιομηχανικών στόχων του προγράμματος, των σημαντικών οφελών από 
επενδύσεις με γνώμονα τις απαιτήσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 82
Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Δημιουργία των βάσεων για την 
ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
βιομηχανίας του διαστήματος και των 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 83
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Διασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης 
των υπηρεσιών γεωσκόπησης και 
γεωπληροφοριών στις περιβαλλοντικές 
γνώσεις και τις βασικές τεχνολογίες, 
παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό στην 
Ευρώπη τη δυνατότητα ανεξάρτητης 
λήψης αποφάσεων και δράσης.

Or. en

Τροπολογία 84
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Διασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης 
των υπηρεσιών γεωσκόπησης και 
γεωπληροφοριών στις περιβαλλοντικές 
γνώσεις και τις βασικές τεχνολογίες, 
παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό στην 
Ευρώπη τη δυνατότητα ανεξάρτητης 
λήψης αποφάσεων και δράσης.

Or. en
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Τροπολογία 85
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πρωτότυπα δεδομένα και 
πληροφορίες που παράγονται από 
διαστημικές παρατηρήσεις, καθώς και από 
τα διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα 
(«δεδομένα και πληροφορίες του 
προγράμματος Copernicus») είναι ακριβή 
και αξιόπιστα, παρέχονται σε 
μακροπρόθεσμη και σταθερή βάση και 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
κοινοτήτων των χρηστών του 
προγράμματος Copernicus. Η πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα είναι πλήρης, 
ανοικτή και δωρεάν, υπό τους όρους που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει 
του παρόντος κανονισμού.

2. Τα πρωτότυπα δεδομένα και 
πληροφορίες που παράγονται από 
διαστημικές παρατηρήσεις, καθώς και από 
τα διαθέσιμα επιτόπια δεδομένα 
(«δεδομένα και πληροφορίες του 
προγράμματος Copernicus») είναι ακριβή 
και αξιόπιστα, παρέχονται σε συνεχή και 
αδιάλειπτη βάση και ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των κοινοτήτων των χρηστών 
του προγράμματος Copernicus. Η 
πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα είναι 
πλήρης, ανοικτή και δωρεάν, υπό τους 
όρους που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό ή βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 86
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
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τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. 
Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν κυρίως οι 
αρχές, τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά ιδρύματα, ο κατάντη κλάδος 
παραγωγής, ιδίως οι ΜΜΕ, και οι 
πελάτες του κατάντη τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των διαφόρων κοινοτήτων χρηστών.

Τροπολογία 87
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1· 
τους χρήστες έρευνας: πανεπιστήμια ή 
κάθε άλλος ερευνητικός οργανισμός· 
εμπορικούς χρήστες και ιδιώτες χρήστες· 
και κάθε τρίτο μέρος.

Or. en

Τροπολογία 88
Henri Weber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
καθώς και τα πανεπιστήμια και κάθε 
άλλο ερευνητικό οργανισμό, τους 
εμπορικούς χρήστες και τους ιδιώτες 
χρήστες και οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος.

Or. fr

Τροπολογία 89
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. 
Στις κοινότητες χρηστών μπορούν να 
συμπεριληφθούν οι επιστημονικοί και 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί του δημόσιου 
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τομέα, υπό τον όρο προηγούμενης 
ατομικής έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 90
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1· 
τα πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς 
οργανισμούς· τους εμπορικούς χρήστες 
και τους ιδιώτες χρήστες· και κάθε τρίτο 
μέρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες του Copernicus αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από 
πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 
παραγωγή κατάντη υπηρεσιών. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες του ιδιωτικού τομέα και των ερευνητικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού 
των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων που αφορούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες. Ως 
εκ τούτου, είναι σημαντικό να περιληφθούν τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και οι 
εμπορικοί χρήστες στην κοινότητα χρηστών του προγράμματος Copernicus.

Τροπολογία 91
Vicky Ford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
κοινότητες χρηστών του προγράμματος 
Copernicus ορίζονται ως οι κοινότητες που 
περιλαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς,
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς 
φορείς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με 
τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή 
ή την παρακολούθηση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας ή πολιτικής στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
καθώς και τους χρήστες έρευνας, τα 
πανεπιστήμια ή οποιονδήποτε άλλο 
ερευνητικό οργανισμό, εμπορικούς 
χρήστες και ιδιώτες χρήστες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ αναμένει τα δεδομένα και οι υπηρεσίες του Copernicus να αξιοποιηθούν από τη 
βιομηχανία και τις ΜΜΕ για την παραγωγή κατάντη υπηρεσιών υψηλής αξίας· είναι σημαντικό 
να συνεκτιμηθούν οι ανάγκες τους κατά τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων για τα 
δεδομένα και τις υπηρεσίες.

Τροπολογία 92
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Δεδομένα και πληροφορίες που 
καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής 
υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική 
προστασία και την ασφάλεια·

α) Δεδομένα και πληροφορίες που 
καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις παροχής 
υπηρεσιών για το περιβάλλον, την πολιτική 
προστασία και την ασφάλεια·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. en

Τροπολογία 93
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Ολοκλήρωση της ειδικής 
διαστημικής υποδομής με γνώμονα τους 
δορυφόρους που αναπτύσσονται και τα 
δεδομένα που παράγονται·

Or. en

Τροπολογία 94
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Χρήση των δεδομένων και 
πληροφοριών του Copernicus από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης, τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τους ερευνητικούς 
οργανισμούς, τους διεθνείς οργανισμούς 
και τις ιδιωτικές οντότητες, το επίπεδο 
αξιοποίησης από τους χρήστες και 
ικανοποίησης αυτών και τα οφέλη που 
παρέχονται στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Rachida Dati
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής
ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας 
και μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης με τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον διαστημικό τομέα προς όφελος της 
καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και της ανάπτυξης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία διατυπώνεται εκ νέου ο στόχος που είχε τεθεί από τον εισηγητή, και 
αναλύεται περαιτέρω ώστε να δοθεί έμφαση στις πτυχές που αφορούν την εταιρική σχέση και 
την απασχόληση.

Τροπολογία 96
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ολοκλήρωση της διαστημικής 
υποδομής με γνώμονα τους δορυφόρους 
που αναπτύσσονται και τα δεδομένα που 
παράγονται, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της «διαστημικής υποδομής» δεν ορίζεται στον κανονισμό, 
θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η «ολοκλήρωση»· επιπλέον, έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός που 
απαιτείται για το μακροπρόθεσμο σενάριο το οποίο έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΔ, και δεν έχει 
δημοσιευθεί αναθεωρημένη έκδοση μετά τη μείωση του προϋπολογισμού.
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Τροπολογία 97
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει 
βιώσιμη και αξιόπιστη πρόσβαση σε 
διαστημικές παρατηρήσεις προερχόμενες 
από αυτόνομη ικανότητα γεωσκόπησης της 
Ένωσης και βασίζεται σε υφιστάμενα μέσα 
και δυνατότητες, συμπληρώνοντάς τα, 
όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Αυτός ο στόχος 
αξιολογείται με βάση την υλοποίηση της 
διαστημικής υποδομής με γνώμονα τους 
δορυφόρους που αναπτύσσονται και τα 
δεδομένα που παράγονται.

2. Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει 
βιώσιμη και αξιόπιστη πρόσβαση σε 
διαστημικές παρατηρήσεις προερχόμενες 
από αυτόνομη ικανότητα γεωσκόπησης της 
Ένωσης με συνεπείς τεχνικούς κανόνες
και βασίζεται σε υφιστάμενα καθώς και 
μελλοντικά μέσα και δυνατότητες, 
συμπληρώνοντάς τα, όποτε αυτό είναι 
αναγκαίο. Αυτός ο στόχος αξιολογείται με 
βάση την υλοποίηση της διαστημικής 
υποδομής με γνώμονα τους δορυφόρους 
που αναπτύσσονται και τα δεδομένα που 
παράγονται.

Or. en

Τροπολογία 98
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεν πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα 
μεταξύ αυτών των υπηρεσιών. Οι 
υπηρεσίες θα λειτουργούν σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, τηρώντας πλήρως τις 
υπάρχουσες εθνικές εντολές. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να είναι αποκεντρωμένες, 
εφικτές και οικονομικά αποδοτικές και, 
όπου ενδείκνυται, να ενσωματώνουν, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα υπάρχοντα 
διαστημικά και επιτόπια δεδομένα και 
δεδομένα αναφοράς, καθώς και τις 
ικανότητες των κρατών μελών 
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προκειμένου να αποφεύγεται η 
αλληλεπικάλυψη.

Or. en

Τροπολογία 99
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 
θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση και τη δυναμική των 
φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών 
και των θαλασσών για τις παγκόσμιες 
ωκεάνιες και τις ευρωπαϊκές περιφερειακές 
περιοχές·

β) Η υπηρεσία παρακολούθησης της 
θάλασσας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κατάσταση και τη δυναμική των 
φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών 
και των θαλασσών για τις παγκόσμιες 
ωκεάνιες, πολικές και τις ευρωπαϊκές 
περιφερειακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 100
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς 
παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη 
της παγκόσμιας έως τοπικής 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας, του εδάφους, των 
υδάτων, των δασών και των φυσικών 
πόρων, καθώς και για τη γενική εφαρμογή 
των πολιτικών που υλοποιούνται σε 
θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, 
ανάπτυξης, ενέργειας, πολεοδομικού 
σχεδιασμού, υποδομών και μεταφορών·

γ) Η υπηρεσία παρακολούθησης της ξηράς 
παρέχει πληροφορίες για την υποστήριξη 
της παγκόσμιας έως τοπικής 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 
βιοποικιλότητας, του εδάφους, των 
υδάτων, της κρυόσφαιρας, των δασών και 
των φυσικών πόρων, καθώς και για τη 
γενική εφαρμογή των πολιτικών που 
υλοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, 
γεωργίας, ανάπτυξης, ενέργειας, 
πολεοδομικού σχεδιασμού, υποδομών και 
μεταφορών·
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Or. en

Τροπολογία 101
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή θεσπίζει, καθορίζει και 
επικαιροποιεί, στον βαθμό που 
απαιτείται, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών 
τεχνικών χαρτοφυλακίων για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, το οποίο εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3. 
Μόλις εγκριθεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο 
από την επιτροπή Copernicus, η 
Επιτροπή το χρησιμοποιεί, κατά 
περίπτωση, ως βάση για την κατανομή 
των κονδυλίων στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας της.

Or. en

Τροπολογία 102
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διαστημικό σκέλος του προγράμματος 
Copernicus παρέχει διαστημικές 
παρατηρήσεις για την επίτευξη των στόχων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, οι 
οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Το διαστημικό 
σκέλος του προγράμματος Copernicus 

Το διαστημικό σκέλος του προγράμματος 
Copernicus παρέχει διαστημικές 
παρατηρήσεις για την επίτευξη των στόχων 
που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, οι 
οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις 
επιχειρησιακές υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός 
του ευρωπαϊκού GNSS συμμετέχει στην 
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περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

εκπόνηση του διαστημικού σκέλους και 
τους σκέλους των υπηρεσιών. Το 
διαστημικό σκέλος του προγράμματος 
Copernicus περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

Or. en

Τροπολογία 103
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Λειτουργία της διαστημικής υποδομής
του προγράμματος Copernicus, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
καθηκόντων στους δορυφόρους, της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
δορυφόρων, της παραλαβής, επεξεργασίας, 
αρχειοθέτησης και διάδοσης δεδομένων, 
καθώς επίσης της μόνιμης διακρίβωσης και 
επικύρωσης·

– Ολοκλήρωση, συντήρηση και 
λειτουργία των εν λόγω ειδικών 
αποστολών του προγράμματος 
Copernicus, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής καθηκόντων στους 
δορυφόρους, της παρακολούθησης και του 
ελέγχου των δορυφόρων, της παραλαβής, 
επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και διάδοσης 
δεδομένων, καθώς επίσης της μόνιμης 
διακρίβωσης και επικύρωσης·

Or. en

Τροπολογία 104
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Λειτουργία της διαστημικής υποδομής
του προγράμματος Copernicus, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
καθηκόντων στους δορυφόρους, της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
δορυφόρων, της παραλαβής, επεξεργασίας, 

– Ολοκλήρωση, συντήρηση και 
λειτουργία των ειδικών αποστολών του 
προγράμματος Copernicus, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
καθηκόντων στους δορυφόρους, της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
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αρχειοθέτησης και διάδοσης δεδομένων, 
καθώς επίσης της μόνιμης διακρίβωσης και 
επικύρωσης·

δορυφόρων, της παραλαβής, επεξεργασίας, 
αρχειοθέτησης και διάδοσης δεδομένων, 
καθώς επίσης της μόνιμης διακρίβωσης και 
επικύρωσης·

Or. en

Τροπολογία 105
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση 
δεδομένων διαστημικών παρατηρήσεων 
που προέρχονται από αποστολές τρίτων 
μερών και συμπληρώνουν τη διαστημική 
υποδομή του Copernicus·

– Παροχή, αρχειοθέτηση και διάδοση 
δεδομένων παρατηρήσεων που 
προέρχονται από συνεισφέρουσες
αποστολές και συμπληρώνουν τα 
δεδομένα του Copernicus που 
προέρχονται από ειδικές αποστολές·

Or. en

Τροπολογία 106
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εντοπισμός των κενών των 
παρατηρήσεων και προσδιορισμός νέων 
διαστημικών αποστολών με βάση τις 
απαιτήσεις των χρηστών·

– Εντοπισμός των κενών των 
παρατηρήσεων και προσδιορισμός νέων 
διαστημικών αποστολών με βάση τις 
απαιτήσεις των χρηστών και τις 
υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες διαστημικές 
υποδομές·

Or. en
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Τροπολογία 107
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εντοπισμός των κενών των 
παρατηρήσεων και προσδιορισμός νέων 
διαστημικών αποστολών με βάση τις 
απαιτήσεις των χρηστών·

– Εντοπισμός των κενών των 
παρατηρήσεων και προσδιορισμός νέων 
διαστημικών αποστολών με βάση τις 
επιβεβαιωμένες ως προς την εγκυρότητά 
τους απαιτήσεις των χρηστών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις των χρηστών πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και, συνεπώς, 
προτού να διαβιβαστούν στον EΟΔ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητά τους μέσω 
επίσημης διαδικασίας που θα καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 108
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εξελίξεις που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προμήθειας νέων 
στοιχείων της διαστημικής υποδομής·

– Εξελίξεις που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προμήθειας νέων 
ενισχυμένων στοιχείων της διαστημικής 
υποδομής, που θα τεθούν σε λειτουργία 
από το 2025 και μετά·

Or. en

Τροπολογία 109
Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εξελίξεις που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προμήθειας νέων 
στοιχείων της διαστημικής υποδομής·

– Εξελίξεις που αποσκοπούν στον 
εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προμήθειας νέων 
στοιχείων της διαστημικής υποδομής, 
προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία μετά 
το 2025·

Or. en

Τροπολογία 110
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Συμβολή στην προστασία των 
δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης.

γ) Συμβολή στην προστασία των 
δορυφόρων από τον κίνδυνο σύγκρουσης,
μέσω της εφαρμογής της απόφασης 
[XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός 
προγράμματος στήριξης της επιτήρησης 
και παρακολούθησης του διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 111
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

H Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα Το πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με το 
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εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 84 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012. Η σχετική εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 εγκρίνεται επίσης από την 
Επιτροπή. Η σχετική εκτελεστική πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 
Η Επιτροπή εγκρίνει και διατηρεί, 
επίσης, μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Or. en

Τροπολογία 112
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για 
το πρόγραμμα. Καθορίζει τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του 
προγράμματος και εποπτεύει την 
εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις 
σχετικές επιδόσεις. 

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για 
το πρόγραμμα Copernicus. Καθορίζει τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του 
προγράμματος και εποπτεύει την 
εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις 
σχετικές επιδόσεις, και παρέχει στα κράτη 
μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όλες τις συναφείς πληροφορίες που 
αφορούν το πρόγραμμα μέσω της ετήσιας 
έκθεσης που καταρτίζει σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής. Επιπλέον, 
διασφαλίζει τα συμφέροντα ασφαλείας 
της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 113
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για 
το πρόγραμμα. Καθορίζει τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του 
προγράμματος και εποπτεύει την 
εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις 
σχετικές επιδόσεις.

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για 
το πρόγραμμα. Καθορίζει τις 
προτεραιότητες και τους στόχους του 
προγράμματος, σε συντονισμό με το 
σύνολο των εκπροσώπων των χρηστών 
και της βιομηχανίας, και εποπτεύει την 
εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις 
σχετικές επιδόσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή, όσο το δυνατόν προς τα ανάντη, του συνόλου των φορέων
της αλυσίδας παραγωγής και των χρηστών των δεδομένων και πληροφοριών είναι 
καθοριστικής σημασίας για την άρτια λειτουργία του προγράμματος.

Τροπολογία 114
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή συντονίζει τις συνεισφορές 
των κρατών μελών με στόχο την 
επιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών και τη 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των 
προερχόμενων από υποδομές παρατήρησης 
δεδομένων τα οποία απαιτούνται για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών.

3. Η Επιτροπή συντονίζει τις συνεισφορές 
των κρατών μελών με στόχο την 
επιχειρησιακή παροχή υπηρεσιών και τη 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα των 
προερχόμενων από δημόσιες και ιδιωτικές
υποδομές παρατήρησης δεδομένων τα 
οποία απαιτούνται για τη λειτουργία 
υφιστάμενων και μελλοντικών υπηρεσιών,
μέσω της κατάρτισης και εκτέλεσης ενός 
πολυετούς σχεδίου σύναψης συμβάσεων 
που θα αναθέτει σε κάθε μία από τις 
διάφορες κατηγορίες ένα σταθερό μερίδιο 
από τον συνολικό προϋπολογισμό που 
διατίθεται για τις συνεισφέρουσες 
αποστολές, καθώς και μέσω της 
διατήρησης ενός ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος σε κάθε κατηγορία.
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Or. en

Τροπολογία 115
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή στηρίζει τη συνεχή 
ανάπτυξη των υπηρεσιών του 
προγράμματος Copernicus. Ο 
Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS είναι 
επιφορτισμένος με τον συντονισμό της 
ανάπτυξης των εν λόγω υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 116
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή και 
τακτική συμμετοχή των χρηστών και τη 
διαβούλευση μ’ αυτούς, ώστε να 
καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των 
απαιτήσεων των χρηστών σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο.

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διαφανή και 
τακτική συμμετοχή των χρηστών καθώς 
και του συνόλου των ενδιαφερόμενων 
φορέων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς, 
ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
προσδιορισμός των απαιτήσεων των 
χρηστών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή, όσο το δυνατόν προς τα ανάντη, του συνόλου των φορέων 
της αλυσίδας παραγωγής και των χρηστών των δεδομένων και πληροφοριών είναι 
καθοριστικής σημασίας για την άρτια λειτουργία του προγράμματος.
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Τροπολογία 117
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή παρέχει εγκαίρως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη όλες τις συναφείς πληροφορίες που 
αφορούν το πρόγραμμα, ιδίως όσον 
αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, το 
συνολικό κόστος, το ετήσιο λειτουργικό 
κόστος κάθε σημαντικού στοιχείου της 
υποδομής του Copernicus, το 
χρονοδιάγραμμα, τις επιδόσεις και τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την 
ανάθεση συμβάσεων. Οι πληροφορίες 
αυτές τίθενται στη διάθεση της 
επιτροπής Copernicus.

Or. en

Τροπολογία 118
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή παρέχει εγκαίρως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη όλες τις συναφείς πληροφορίες που 
αφορούν το πρόγραμμα, ιδίως όσον 
αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις 
επιδόσεις.

Or. en
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Τροπολογία 119
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα για την 
επίτευξη των γενικών στόχων του 
προγράμματος Copernicus.

Or. en

Τροπολογία 120
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνία ανάθεσης 
καθηκόντων με τον ΕΟΔ για τον 
καθορισμό των γενικών όρων σχετικά με 
τα καθήκοντα που πρόκειται να 
ανατεθούν από την Επιτροπή στον ΕΟΔ 
σχετικά με:
α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
ανάθεση συμβάσεων του διαστημικού 
σκέλους του συστήματος Copernicus·
β) τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής του 
συστήματος του διαστημικού σκέλους με 
βάση τις απαιτήσεις των χρηστών·
γ) τη διαχείριση των πόρων που 
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διατίθενται·
δ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και 
ελέγχου·
ε) την οργάνωση διαδικασίας ανάθεσης 
συμβάσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις 
των ειδικών αποστολών σε κατάλληλη 
οντότητα, με εξαίρεση τις αποστολές που 
εκτελούνται από τον EUMETSAT.
Σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όταν πρόκειται 
για την ανάπτυξη του διαστημικού 
σκέλους του προγράμματος Copernicus, ο 
ΕΟΔ ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, με την 
αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις 
σχετικά με την εκτέλεση και τον 
συντονισμό των καθηκόντων ανάθεσης 
συμβάσεων τα οποία έχουν ανατεθεί στον 
οργανισμό.
Η εν λόγω συμφωνία ανάθεσης 
καθηκόντων διαβιβάζεται στην επιτροπή 
Copernicus για διαβούλευση και 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
Ο ΕΟΔ παρέχει συστηματική ενημέρωση
στην Επιτροπή για τα σχέδια, το κόστος 
και τα χρονοδιαγράμματα, 
προσδιορίζοντας τα διορθωτικά μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
απόκλισης από τα προβλεπόμενα όσον 
αφορά τον προϋπολογισμό, τις επιδόσεις 
και τα χρονοδιαγράμματα.

Or. en

Justification

The operation of satellites is not at the core business of ESA but rather R&D, which it should 
focus on. Handing over, after a transition period, the satellite operation to the private sector 
does not only unburden the agency but also ensures more cost-efficient operation, which the 
industry is better able to provide at least for parts of Copernicus. Competition for the 
operation should therefore not be completely excluded (with the exception of Eumetsat's own 
satellites). Regarding the delegation of the contracting authority to ESA lessons learnt from 
the Galileo program are that in the absence of such delegation to ESA there might be a risk of 
double layers of management, duplicated decision-making processes and confusion in the 
relationship with the industry and other third parties. Such situation might imply delays in the 
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program and should be avoided.

Τροπολογία 121
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνία ανάθεσης 
καθηκόντων με τον ΕΟΔ για τον 
καθορισμό, μεταξύ άλλων, των γενικών 
όρων σχετικά με τα καθήκοντα που 
πρόκειται να ανατεθούν από την 
Επιτροπή στον ΕΟΔ σχετικά με:
α) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
προμήθεια του διαστημικού σκέλους του 
προγράμματος Copernicus·
β) τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής 
συστήματος του διαστημικού σκέλους με 
βάση τις απαιτήσεις των χρηστών·
γ) τη διαχείριση των πόρων που 
διατίθενται·
δ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και 
ελέγχου·
ε) την προετοιμασία της μεταβίβασης της 
λειτουργίας των δορυφόρων-«Φρουρών» 
σε αρμόδιο και αποδοτικό από πλευράς 
κόστους φορέα υλοποίησης, κατόπιν 
κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και με 
εξαίρεση τους δορυφόρους-«Φρουρούς» 
που διαχειρίζεται ο Eumetsat.
Σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο ΕΟΔ θα 
πρέπει ενόψει της ανάπτυξης του 
διαστημικού σκέλους του προγράμματος 
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Copernicus να λειτουργεί ως αναθέτουσα 
αρχή διαθέτοντας την εξουσία να 
λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την 
εφαρμογή και τον συντονισμό των 
καθηκόντων της σύμβασης που 
ανατίθενται στον Οργανισμό.
Η συμφωνία ανάθεσης καθηκόντων 
διαβιβάζεται στην επιτροπή Copernicus 
για διαβούλευση και κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο ΕΟΔ παρέχει συστηματική ενημέρωση 
στην Επιτροπή για τα σχέδια, το κόστος 
και τα χρονοδιαγράμματα, 
προσδιορίζοντας τα διορθωτικά μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση 
απόκλισης από τα προβλεπόμενα όσον 
αφορά τον προϋπολογισμό, τις επιδόσεις 
και τα χρονοδιαγράμματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκμετάλλευση των δορυφόρων-«Φρουρών» −κατόπιν αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου− 
δεν θα πρέπει να αποτελεί το βασικό καθήκον του ΕΟΔ ως ερευνητικού ιδρύματος.

Τροπολογία 122
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά 
καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 
4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, 
αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον 
ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την 
ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της 
Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών αυτών 
συγκαταλέγονται και οι εξής:

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά 
καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 
4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, 
αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον 
ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την 
ειδική εμπειρογνωσία, από την εντολή, τη 
λειτουργία και τη διαχειριστική 
ικανότητα. Μεταξύ των φορέων αυτών 
συγκαταλέγονται και οι εξής:
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Or. en

Τροπολογία 123
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τα εκτελεστικά 
καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 
4 σε αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, 
αν αυτό δικαιολογείται δεόντως από τον 
ειδικό χαρακτήρα της δράσης και από την 
ειδική εμπειρογνωσία του οργανισμού της 
Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών αυτών 
συγκαταλέγονται και οι εξής:

1. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, τον συντονισμό 
των εκτελεστικών καθηκόντων που 
περιγράφονται στο άρθρο 4 σε αρμόδιους 
οργανισμούς της Ένωσης και σε 
ευρωπαϊκούς φορείς, αν αυτό 
δικαιολογείται δεόντως από τον ειδικό 
χαρακτήρα της δράσης και από την ειδική 
εμπειρογνωσία του οργανισμού της 
Ένωσης. Μεταξύ των οργανισμών και των 
φορέων αυτών συγκαταλέγονται και οι 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 124
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) το Ευρωπαϊκό κέντρο 
μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών 
προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ)·

Or. en
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Τροπολογία 125
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
(GSA)·

Or. en

Τροπολογία 126
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
(GSA).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο GSA έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και θα πρέπει να του ανατεθούν ορισμένα καθήκοντα 
διαχείρισης. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα δεδομένα 
προσδιορισμού θέσης (Galileo) θα χρησιμοποιούνται από κοινού με θεματικές πληροφορίες 
βάσει δεδομένων γεωσκόπησης (Copernicus). Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία και 
συντονισμός κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών και των υπηρεσιών των προγραμμάτων. 
Μπορούν να εξευρεθούν συνέργειες σε θέματα ασφάλειας, αδειοδότησης των χρηστών, 
δημοσίων σχέσεων, εμπορίας και σε άλλους τομείς.

Τροπολογία 127
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
αποδοτικότητα της ανάθεσης αυτών των 
καθηκόντων σε σχέση με το κόστος της, 
καθώς και τον αντίκτυπό της στη δομή 
διακυβέρνησης του οργανισμού και στους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
του.

2. Η επιλογή του οργανισμού της Ένωσης 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την κατάσταση 
της αγοράς και την αποδοτικότητα της 
ανάθεσης αυτών των καθηκόντων σε 
σχέση με το κόστος της, καθώς και τον 
αντίκτυπό της στη δομή διακυβέρνησης 
του οργανισμού και στους οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η ιδιωτική πρωτοβουλία να μην υποκαθιστά τη δημόσια δράση, όπου υπάρχει, 
και να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στην εν λόγω αγορά.

Τροπολογία 128
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εν λόγω οργανισμοί της Ένωσης 
ανοίγουν στον ανταγωνισμό τις 
δραστηριότητες που τους ανατίθενται 
σύμφωνα με τις αρχές περί των δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 129
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Μόνο οι οργανισμοί της ΕΕ ή διεθνείς 
οργανισμοί μπορούν να επιλεγούν ως 
φορείς υλοποίησης υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 130
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης 
Μετεωρολογικών Δορυφόρων 
(EUMETSAT) την άσκηση των 
επιχειρησιακών καθηκόντων του 
διαστημικού σκέλους που περιγράφονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο α).

5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης 
Μετεωρολογικών Δορυφόρων 
(EUMETSAT) την άσκηση των 
επιχειρησιακών καθηκόντων του 
διαστημικού σκέλους που περιγράφονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο α). Ο ρόλος του ΕΟΔ 
συνίσταται επίσης στην προετοιμασία της 
μεταβίβασης των επιχειρησιακών 
λειτουργιών των ειδικών αποστολών του 
Copernicus (εκείνων που δεν 
διενεργούνται από τον EUMETSAT) σε 
κατάλληλες οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής 
ανάθεσης σε ιδιωτικούς φορείς 
υλοποίησης, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού.

Or. fr

Τροπολογία 131
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκμετάλλευσης 
Μετεωρολογικών Δορυφόρων 
(EUMETSAT) την άσκηση των 
επιχειρησιακών καθηκόντων του 
διαστημικού σκέλους που περιγράφονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο α).

5. Η Επιτροπή αναθέτει, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει, στον ΕΟΔ και στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Εκμετάλλευσης 
Μετεωρολογικών Δορυφόρων 
(EUMETSAT), σύμφωνα με την 
αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη τους, την 
άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων 
του διαστημικού σκέλους που 
περιγράφονται στο άρθρο 5 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 132
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, αξιολογεί 
έως το 2015 τον ρόλο που θα μπορούσε 
να αναλάβει ο GSA στο μέλλον στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος Copernicus, σε στενή 
συνεργασία με τα κέντρα αριστείας για τη 
γεωσκόπηση.

Or. de

Τροπολογία 133
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του 1. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του 
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προγράμματος Copernicus καθίστανται 
διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 
βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων 
περιορισμών:

προγράμματος Copernicus καθίστανται 
διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 
βάση για όλα τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
και για σκοπούς αναπτυξιακής βοήθειας. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
εφαρμόζεται πολιτική πρόσβασης που 
στηρίζεται στην προστασία των 
δεδομένων και σε ισότιμους όρους 
ανταλλαγής. Άλλοι περιορισμοί ως προς 
την πλήρη, ανοικτή και δωρεάν πολιτική 
πρόσβασης είναι οι εξής:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία διατυπώνεται εκ νέου η τροπολογία του εισηγητή, διευκρινίζοντας 
και επαναπροσδιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης που στηρίζεται στην αρχή της 
αμοιβαιότητας.

Τροπολογία 134
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του 
προγράμματος Copernicus καθίστανται 
διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 
βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων 
περιορισμών:

Τα δεδομένα που προέρχονται από ειδικές 
αποστολές και οι πληροφορίες του 
προγράμματος Copernicus καθίστανται 
διαθέσιμα σε πλήρη, ανοικτή και δωρεάν 
βάση, με την επιφύλαξη των ακόλουθων 
περιορισμών:

Or. en

Τροπολογία 135
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση και 
ανάλυση του αντίκτυπου της εν λόγω 
πολιτικής δεδομένων στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεδομένων και υπηρεσιών, 
διενεργώντας μεταξύ άλλων 
ολοκληρωμένη διαβούλευση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, το αργότερο εντός 
δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού· η εν λόγω εξέταση 
μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε 
αναθεώρηση της πολιτικής δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 136
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί επανεξέταση και ανάλυση 
των επιδράσεων της εν λόγω πολιτικής 
δεδομένων στην ευρωπαϊκή αγορά 
δεδομένων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης ακρόασης όλων 
των εμπλεκόμενων μερών. Η εν λόγω 
επανεξέταση θα πρέπει, κατά περίπτωση, 
να οδηγήσει σε τροποποίηση της 
πολιτικής δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιδράσεις της δωρεάν διάθεσης των δεδομένων του προγράμματος Copernicus δεν 
μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν. Επομένως, μια αξιολόγηση χωρίς προκαθορισμένη 
έκβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.
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Τροπολογία 137
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές 
σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών μελών 
της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμφέροντα ασφαλείας και εξωτερικές 
σχέσεις της Ένωσης ή των κρατών μελών 
της·

γ) συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης ή 
των κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 139
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επανεξέταση της πολιτικής δεδομένων

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2016 η 
Επιτροπή, σε συνεννόηση με όλους τους 
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συναφείς φορείς, διενεργεί επανεξέταση 
του αντίκτυπου της εν λόγω πολιτικής 
δεδομένων στην ευρωπαϊκή αγορά 
δεδομένων και υπηρεσιών. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, η επανεξέταση μπορεί να 
οδηγήσει σε αναθεώρηση της πολιτικής 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επανεξεταστεί η πολιτική δεδομένων που εφαρμόζεται με βάση τον παρόντα 
κανονισμό προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της πολιτικής δεδομένων στην αγορά 
των δεδομένων γεωσκόπησης.

Τροπολογία 140
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης στα 

δεδομένα
Τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης 
στα δεδομένα των «Φρουρών» του 
Copernicus που διατηρούν τα κράτη που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΟΔ 
που αφορά το διαστημικό σκέλος του 
GMES γίνονται σεβαστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα του ΕΟΔ που αφορά το διαστημικό σκέλος του GMES έχει χρηματοδοτηθεί από 
κοινού από τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΔ. Ο κανονισμός θα προβλέπει τη μεταβίβαση της 
κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος, στην 
ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη του ΕΟΔ συμφωνούν σε αυτό, τα δικαιώματά τους 
όσον αφορά τα δεδομένα θα πρέπει να αναγνωριστούν στην ΕΕ .
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Τροπολογία 141
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η εκτέλεση των καθηκόντων που 
αφορούν τις πτυχές της ασφάλειας της 
ειδικής υποδομής του προγράμματος 
Copernicus ανατίθεται στον Οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση των 
καθηκόντων που αφορούν τις πτυχές της 
ασφάλειας ανατίθεται στον εν λόγω 
Οργανισμό κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 142
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισμένος φορέας ή 
ταμείο έχει την κυριότητα όλων των 
υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, με 
την επιφύλαξη των συμφωνιών που 
συνάπτονται με τρίτους, όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τα 
υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας.

1. Η Ένωση ή ειδικά ορισμένος φορέας 
έχει την κυριότητα όλων των υλικών και 
άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
δημιουργούνται ή αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος Copernicus, με 
την επιφύλαξη των συμφωνιών που 
συνάπτονται με τρίτους, όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, όσον αφορά τα 
υφιστάμενα δικαιώματα κυριότητας.

Or. en

Τροπολογία 143
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή συνδρομής στην Επιτροπή Φόρουμ Χρηστών

Or. en

Τροπολογία 144
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται
από εκπροσώπους των τελικών χρηστών, 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
ιδίως σε θέματα ασφάλειας, και από 
εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών 
οργανισμών, ιδίως των εθνικών 
οργανισμών διαστήματος, προκειμένου 
να της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και 
ανατροφοδότηση από τους χρήστες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από
εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε 
θέματα ασφάλειας, και από εκπροσώπους

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
ειδικά ορισμένο φορέα, το «Φόρουμ 
Χρηστών», στον οποίο θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των ενδιαμέσων και των
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των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως 
των εθνικών οργανισμών διαστήματος, 
προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία 
τεχνική και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση 
από τους χρήστες.

τελικών χρηστών, ανεξάρτητοι
εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα 
ασφάλειας, και εκπρόσωποι των αρμόδιων 
εθνικών οργανισμών, ιδίως των εθνικών 
οργανισμών διαστήματος, προκειμένου να 
της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και 
ανατροφοδότηση από τους χρήστες. Ως 
παρατηρητές μπορούν να προσκαλούνται 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 146
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε 
θέματα ασφάλειας, και από εκπροσώπους 
των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως 
των εθνικών οργανισμών διαστήματος, 
προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία 
τεχνική και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση 
από τους χρήστες.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτών
τελικών χρηστών, από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, ιδίως σε θέματα 
ασφάλειας, από εκπροσώπους της 
βιομηχανίας και από εκπροσώπους των 
αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως των 
εθνικών/περιφερειακών οργανισμών 
διαστήματος ή των ενώσεών τους, 
προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία 
τεχνική και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση 
από τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 147
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εκπροσώπους των τελικών χρηστών, από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε 
θέματα ασφάλειας, και από εκπροσώπους 
των αρμόδιων εθνικών οργανισμών, ιδίως 
των εθνικών οργανισμών διαστήματος, 
προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία 
τεχνική και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση 
από τους χρήστες.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από 
εκπροσώπους των τελικών χρηστών και 
του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ιδίως 
σε θέματα ασφάλειας, και από 
εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών 
οργανισμών, ιδίως των εθνικών 
οργανισμών διαστήματος, προκειμένου να 
της παρέχεται η αναγκαία τεχνική και 
επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και 
ανατροφοδότηση από τους χρήστες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή, όσο το δυνατόν προς τα ανάντη, του συνόλου των φορέων 
της αλυσίδας παραγωγής και των χρηστών των δεδομένων και πληροφοριών είναι 
καθοριστικής σημασίας για την άρτια λειτουργία του προγράμματος.

Τροπολογία 148
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Την προεδρία του Φόρουμ Χρηστών 
αναλαμβάνει η Επιτροπή, η οποία 
παρέχει και τη γραμματειακή 
υποστήριξη. Το Φόρουμ Χρηστών 
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η επιτροπή Copernicus 
ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις
διαδικασίες του.

Or. en

Τροπολογία 149
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται 
ιδίως από ομάδα εμπειρογνωμόνων 
(«Φόρουμ Χρηστών»), που αποτελείται 
από εκπροσώπους των χρηστών του 
προγράμματος Copernicus, όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τον καθορισμό και την 
επιβεβαίωση της εγκυρότητας των 
απαιτήσεων των χρηστών και την 
παρακολούθηση της ικανοποίησης 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 150
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται 
από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
προερχόμενους από διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του 
Copernicus, από ευρεία ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των χρηστών του προγράμματος 
Copernicus, και από εθνικές οντότητες 
αρμόδιες επί θεμάτων διαστήματος, 
προκειμένου να της παρέχεται η αναγκαία 
τεχνική και επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη και ανατροφοδότηση 
από τους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 151
Hannu Takkula, Eija-Riitta Korhola
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η επιτροπή Copernicus ενημερώνεται 
πλήρως για τις συμβουλές που 
παρέχονται στην Επιτροπή από 
εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 152
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Sosa Wagner, Teresa Riera 
Madurell, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Δημόσιες συμβάσεις

1. Η Επιτροπή διασφαλίζει στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τον δίκαιο χαρακτήρα, τον 
ανταγωνισμό και τη διαφάνεια της 
διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων και 
ενημερώνει δεόντως την επιτροπή 
Copernicus σχετικά με την έκβαση της 
διαδικασίας.
2. Οι υποψήφιοι αναθέτουν υπεργολαβικά 
μερίδιο της σύμβασης μέσω 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών 
στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας, 
ιδιαίτερα σε ΜΜΕ, σε μη μεγάλους 
συντονιστές συστημάτων και σε 
νεοεισερχόμενους:
α) εκτός δεόντως αιτιολογημένων 
περιπτώσεων (π.χ. εκτοξευτές), το 
ελάχιστο επίπεδο υπεργολαβίας δεν 
πρέπει να είναι μικρότερο του 40% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης·
β) ο προϋπολογισμός που διατίθεται για 
κάθε δραστηριότητα θα είναι ανάλογος 
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με το τεχνικό πεδίο εφαρμογής της 
δραστηριότητας, ενώ το μέγεθος και ο 
αριθμός των δραστηριοτήτων θα 
επιτρέπουν την ανοικτή πρόσβαση και 
τον θεμιτό ανταγωνισμό.
3. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
(μέγεθος της δέσμης έργων, διάρκεια 
σύμβασης και θέματα παράδοσης) 
προκειμένου να αποτρέπεται η 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
εξάρτηση από έναν και μόνον 
προμηθευτή.
4. Οι φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών 
(οι ενωσιακοί και ευρωπαϊκοί ή 
διακυβερνητικοί οργανισμοί) διεξάγουν 
τη διαδικασία υπεργολαβίας των 
δραστηριοτήτων οι οποίες συναποτελούν 
την υπηρεσία:
α) με μέγεθος και αριθμό 
δραστηριοτήτων που επιτρέπει την 
ανοικτή πρόσβαση και τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, την αποφυγή των 
μονοπωλίων και ένα βέλτιστο επίπεδο 
ευελιξίας σε μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη βάση·
β) με τη δέουσα αιτιολόγηση για κάθε 
δέσμη έργων που παραμένει προς 
εσωτερική εκτέλεση, αντί να τίθεται σε 
εξωτερικό ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 153
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η επιτροπή Copernicus μπορεί να 
συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
ζητημάτων, κυρίως αυτών που αφορούν 
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την ασφάλεια («συμβούλιο ασφαλείας»), 
τις απόψεις των βασικών χρηστών του 
Copernicus («Φόρουμ Χρηστών»), καθώς 
και θεμάτων που σχετίζονται με 
καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΟΔ ή 
συντονίζονται από κοινού με τον EΟΔ 
δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος 
κανονισμού («διαστημικό σκέλος»).
Η επιτροπή Copernicus μπορεί να 
αποφασίσει τη σύσταση ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι διορίζονται 
από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
θεμάτων του προγράμματος, ιδίως στους 
θεματικούς τομείς που καλύπτονται από 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 154
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 το αργότερο, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των εργασιών που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα Copernicus όσον αφορά τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 
καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων 
των στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το 
αργότερο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων όλων των εργασιών που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
Copernicus όσον αφορά τα αποτελέσματα 
και τον αντίκτυπό τους, την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία τους και την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 
καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων 
των στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. Η 
αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει 
ανάλυση των επιπτώσεων του άρθρου 14 
σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά 
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δεδομένων και υπηρεσιών και, εάν κριθεί 
σκόπιμο, να συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 155
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 το αργότερο, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των εργασιών που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα Copernicus όσον αφορά τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 
καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων 
των στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2016 το αργότερο, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των εργασιών που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα Copernicus όσον αφορά τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπό τους, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και την 
αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 
καλύπτει τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων 
των στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3.

Or. en

Τροπολογία 156
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Ιουνίου 2016 το αργότερο 
υποβάλλεται ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης. Η έκθεση περιλαμβάνει 
ακριβή εκτίμηση των πιθανών 
υπερβάσεων κόστους.
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Τροπολογία 157
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται 
επίσης εάν επαρκεί η οργανωτική δομή, η 
έκταση των υπηρεσιών καθώς και η
πολιτική δεδομένων και πληροφοριών του 
προγράμματος Copernicus ή εάν πρέπει 
να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις. 
Επίσης, στην έκθεση εξετάζεται εάν είναι 
δεδομένη η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα του προγράμματος, 
καθώς και η συμβολή του στην επίτευξη 
των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 
2 και 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο άρθρο 22 είναι να διασφαλισθεί η έγκαιρη προσαρμογή και 
βελτιστοποίηση, λαμβανομένων υπόψη των κοινοτήτων χρηστών, καθώς και η συνέχιση του 
προγράμματος Copernicus πριν από το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 158
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο [δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος του κειμένου], η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της 
πολιτικής δεδομένων και πληροφοριών 
του προγράμματος Copernicus σχετικά με 
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τα αποτελέσματα και τα οφέλη που 
συνεπάγεται για το σύνολο της οικονομίας 
καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις της 
στις αγορές που συνδέονται με το 
πρόγραμμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των επιπτώσεων της νέας πολιτικής δεδομένων και 
πληροφοριών του Copernicus ώστε να αξιολογηθεί το συντομότερο δυνατό ο αντίκτυπος του εν 
λόγω προγράμματος στην οικονομία και στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

Τροπολογία 159
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα αποτελέσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν σε 
πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για 
την επανεξέταση του παρόντος 
κανονισμού, την οποία θα υποβάλει η 
Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2020, 
το αργότερο.

Or. de

Τροπολογία 160
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διενεργεί την αξιολόγηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε 
στενή συνεργασία με τους φορείς 
υλοποίησης και τις κοινότητες των 
χρηστών του προγράμματος Copernicus 
και εξετάζει την αποτελεσματικότητα και 

2. Η Επιτροπή διενεργεί την αξιολόγηση 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
1α σε στενή συνεργασία με τους φορείς 
υλοποίησης και τις κοινότητες των 
χρηστών του προγράμματος Copernicus. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει τα συμπεράσματα 
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την αποδοτικότητα του προγράμματος 
Copernicus και τη συμβολή του στην 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στα άρθρα 2 και 3. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
τα συμπεράσματα αυτών των 
αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

αυτών των αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. de

Τροπολογία 161
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εντός διετίας από την έγκριση 
διεξάγεται ενδιάμεση επανεξέταση της 
πολιτικής δεδομένων και πληροφοριών 
του προγράμματος Copernicus 
προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
της πολιτικής ως προς τα οικονομικά 
οφέλη.

Or. en


