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Τροπολογία 37
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν 
πλέον τη σοβαρότερη απειλή για τη 
βιωσιμότητα των διαστημικών 
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως 
«SST») με σκοπό την υποστήριξη της 
δημιουργίας και της λειτουργίας 
υπηρεσιών που αφορούν την 
παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση 
διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών 
οχημάτων λόγω συγκρούσεων, καθώς και 
ζημίες στις επίγειες υποδομές ή τον 
ανθρώπινο πληθυσμό λόγω ανεξέλεγκτων 
επανεισόδων ολόκληρων διαστημικών 
οχημάτων ή των διαστημικών 
υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της 
Γης.

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν 
πλέον σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα 
των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα 
στήριξης της επιτήρησης και 
παρακολούθησης του διαστήματος (στο 
εξής, θα αναφέρεται ως «SST») με σκοπό 
την υποστήριξη της δημιουργίας και της 
λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν την 
παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση 
διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών 
οχημάτων λόγω συγκρούσεων. Ο 
πολλαπλασιασμός των διαστημικών 
υπολειμμάτων έχει επίσης επιπτώσεις 
στην εμφάνιση μη ελεγχόμενων 
επανεισόδων που θέτουν σε κίνδυνο 
διάφορα διαστημικά αντικείμενα. Κατά 
συνέπεια, θα ήταν συμφέρον να 
δημιουργηθεί μια υπηρεσία SST για την 
πρόβλεψη της τροχιάς και της διαδρομής 
επανεισόδου ώστε να παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες στις κυβερνήσεις 
και στις υπηρεσίες προστασίας του 
πολίτη.

Or. fr

Τροπολογία 38
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν (5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν 
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πλέον τη σοβαρότερη απειλή για τη 
βιωσιμότητα των διαστημικών 
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως 
«SST») με σκοπό την υποστήριξη της 
δημιουργίας και της λειτουργίας 
υπηρεσιών που αφορούν την 
παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση 
διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών 
οχημάτων λόγω συγκρούσεων, καθώς και 
ζημίες στις επίγειες υποδομές ή τον 
ανθρώπινο πληθυσμό λόγω ανεξέλεγκτων 
επανεισόδων ολόκληρων διαστημικών 
οχημάτων ή των διαστημικών 
υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της 
Γης.

πλέον τη σοβαρότερη απειλή για τη 
βιωσιμότητα των διαστημικών 
δραστηριοτήτων, τη διαθεσιμότητα 
πρωταρχικών τροχιακών θέσεων και 
φασμάτων συχνοτήτων, και για ευκαιρίες 
όσον αφορά την εκτόξευση διαστημικών 
οχημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως 
«SST») με σκοπό την υποστήριξη της 
δημιουργίας και της λειτουργίας 
υπηρεσιών που αφορούν την 
παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση 
διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών 
οχημάτων λόγω συγκρούσεων, καθώς και 
ζημίες στις επίγειες υποδομές ή τον 
ανθρώπινο πληθυσμό λόγω ανεξέλεγκτων 
επανεισόδων ολόκληρων διαστημικών 
οχημάτων ή των διαστημικών 
υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της 
Γης.

Or. en

Τροπολογία 39
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo12 εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo12 εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo) και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον 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)13. Οι 
ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την προστασία των 
πολιτών.

και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo) και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον 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)13. Οι 
ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την προστασία των 
πολιτών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές θα 
βοηθήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες να εκτιμήσουν τις δυνητικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ζωής 
ενός δορυφόρου.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 196 της 27.4.2008, σ. 1. 12 ΕΕ L 196 της 27.4.2008, σ. 1.
13 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 13 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 40
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo12 εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo) και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον 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)13. Οι 
ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την προστασία των 
πολιτών.

683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo) και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον 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). Οι 
ειδοποιήσεις ανεξέλεγκτης επανεισόδου 
και η εκτίμηση των ζωνών ώρας και των 
χρονικών διαστημάτων των πτώσεων 
διαστημικών αντικειμένων θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την προστασία των 
πολιτών.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 196 της 27.4.2008, σ. 1. 12 ΕΕ L 196 της 27.4.2008, σ. 1.
13 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 13 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 41
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την προστασία διαστημικών 
υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός], καθώς και στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος στον 

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την προστασία διαστημικών 
υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός], όπως η ανάπτυξη 
τεχνολογιών λέιζερ οπτικών ινών για 
παρακολούθηση, καθώς και στις 
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συγκεκριμένο τομέα. δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος ή άλλες διεθνείς 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει 
επίσης να λειτουργούν συμπληρωματικά 
σε εμβληματικά διαστημικά 
προγράμματα της Ένωσης, όπως τα 
Copernicus και Galileo, στην 
πρωτοβουλία του ψηφιακού θεματολογίου 
της Ένωσης, και σε άλλες 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές που 
συντελούν στην υλοποίηση της κοινωνίας 
της πληροφορίας.

Or. en

Τροπολογία 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την προστασία διαστημικών 
υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός], καθώς και στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος στον 
συγκεκριμένο τομέα.

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 
λειτουργούν συμπληρωματικά στις 
ερευνητικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την προστασία διαστημικών 
υποδομών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός], καθώς και στις 
υφιστάμενες και μελλοντικές
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Διαστήματος στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 43
Vittorio Prodi



PE523.078v01-00 8/42 AM\1009739EL.doc

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα 
υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον 
περιορισμό των διαστημικών 
υπολειμμάτων, ή άλλες πρωτοβουλίες, 
όπως η πρόταση της Ένωσης για έναν 
διεθνή κώδικα συμπεριφοράς για τις 
δραστηριότητες στο διάστημα.

(8) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει επίσης να συμπληρώνει τα 
υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τον 
περιορισμό των διαστημικών 
υπολειμμάτων, ή άλλες διεθνείς
πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του διαστήματος, τις υγιείς 
δομές διαστημικής διακυβέρνησης, και/ή 
την καθολική πρόσβαση, όπως η πρόταση 
της Ένωσης για έναν διεθνή κώδικα 
συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 44
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών χρηστών του συστήματος 
SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 
και στρατιωτικών χρηστών του 
ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της 
κατάστασης στο διάστημα»14, που 
εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη 
συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 
υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου 
στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή 
υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 
μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αμιγώς 
στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται από την παρούσα απόφαση.

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών χρηστών του συστήματος 
SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 
και στρατιωτικών χρηστών του 
ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της 
κατάστασης στο διάστημα»14, που 
εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη 
συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 
υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου 
στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή 
υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 
μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς, 
εντούτοις αυτό δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
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Άμυνας (ΕΟΑ) να συμβάλει στο 
πρόγραμμα. Αμιγώς στρατιωτικές 
απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εξετάζονται 
από την παρούσα απόφαση.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.
15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 
24.10.2011.

15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 
24.10.2011.

Or. en

Τροπολογία 45
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών χρηστών του συστήματος 
SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 
και στρατιωτικών χρηστών του 
ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της 
κατάστασης στο διάστημα»14, που 
εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη 
συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 
υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου 
στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή 
υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 
μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αμιγώς 
στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται από την παρούσα απόφαση.

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών χρηστών του συστήματος 
SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 
και στρατιωτικών χρηστών του 
ευρωπαϊκού συστήματος γνώσης της 
κατάστασης στο διάστημα»14, που 
εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στη 
συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 
υποθέσεων και ασφάλειας του Συμβουλίου 
στις 18 Νοεμβρίου 201115. Η παροχή 
υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 
μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αμιγώς 
στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται από την παρούσα απόφαση. Η 
προστασία των στρατιωτικών 
δορυφόρων ή των δορυφόρων διπλής 
χρήσης συνιστά μη στρατιωτικό σκοπό.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011.
15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 
24.10 2011.

15 Έγγραφο του Συμβουλίου 15715/11, 
24.10 2011.
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Or. fr

Τροπολογία 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 
και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και 
μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους, 
όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία 
κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων 
ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο 
των οικείων πόρων τους και παραμένουν 
υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την ανανέωσή τους.

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 
και του ΕΟΔ και να χρησιμοποιεί 
υφιστάμενη και μελλοντική 
εμπειρογνωμοσύνη και υφιστάμενους και 
μελλοντικούς πόρους σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως μαθηματική 
ανάλυση, τεχνογνωσία κατάρτισης 
μοντέλων και διάθεση επίγειων ραντάρ ή 
τηλεσκοπίων από τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη και τον ΕΟΔ. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο 
των οικείων πόρων τους και παραμένουν 
υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την ανανέωσή τους.

Or. en

Τροπολογία 47
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 
και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και 
μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους, 
όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία 

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, και των σχετικών ενωσιακών και 
εθνικών οργανισμών, και να χρησιμοποιεί 
υφιστάμενη και μελλοντική 
εμπειρογνωμοσύνη και υφιστάμενους και 
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κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων 
ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο 
των οικείων πόρων τους και παραμένουν 
υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την ανανέωσή τους.

μελλοντικούς πόρους, όπως μαθηματική 
ανάλυση, τεχνογνωσία κατάρτισης 
μοντέλων και διάθεση επίγειων ραντάρ ή 
τηλεσκοπίων από τα συμμετέχοντα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη διατηρούν την 
κυριότητα και τον έλεγχο των οικείων 
πόρων τους και παραμένουν υπεύθυνα για 
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 
ανανέωσή τους.

Or. en

Τροπολογία 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 
και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και 
μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους, 
όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία 
κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων 
ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο 
των οικείων πόρων τους και παραμένουν 
υπεύθυνα για τη λειτουργία, τη συντήρηση 
και την ανανέωσή τους.

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 
και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και 
μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους, 
όπως μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία 
κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων 
ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ. 
Τα κράτη μέλη και ο ΕΟΔ διατηρούν την 
κυριότητα και τον έλεγχο των οικείων 
πόρων τους και παραμένουν υπεύθυνα για 
τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 
ανανέωσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΟΔ ως οργανισμός, και όχι τα κράτη μέλη του, έχει την κυριότητα των πόρων που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΟΔ.
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Τροπολογία 49
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(ENISA) μπορεί επίσης να παρέχει 
συμπληρωματική στήριξη για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας των 
δικτύων και των συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 50
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί 
ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και 
τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 
SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή 
υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 
απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ 
των κρατών μελών, του EUSC και των 
αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει 
να καθορίσουν τους μηχανισμούς 

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί 
ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και 
τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 
SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή 
υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 
απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ 
των κρατών μελών, του EUSC, του
ENISA, του ΕΟΔ και των αποδεκτών των 
υπηρεσιών SST. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να 
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συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.

καθορίσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.

Or. en

Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί 
ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και 
τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 
SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή 
υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 
απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ 
των κρατών μελών, του EUSC και των 
αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει 
να καθορίσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών 
μελών της ή ακόμη και τρίτων χωρών. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς 
υπόψη προβληματισμοί ασφάλειας όσον 
αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία 
του δικτύου αισθητήρων SST, την 
ικανότητα επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδομένων SST και την παροχή υπηρεσιών 
SST. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν στην παρούσα απόφαση 
γενικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση και 
την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών SST μεταξύ των κρατών 
μελών, του EUSC και των αποδεκτών των 
υπηρεσιών SST. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να 
καθορίσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.

Or. fr
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Τροπολογία 52
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η επιτροπή ασφάλειας του 
Συμβουλίου συνέστησε τη δημιουργία μιας 
δομής διαχείρισης κινδύνου προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι ζητήματα ασφάλειας 
δεδομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
στήριξης της SST. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και το EUSC θα 
πρέπει να θεσπίσουν τις κατάλληλες δομές 
και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

(14) Η επιτροπή ασφάλειας του 
Συμβουλίου συνέστησε τη δημιουργία μιας 
δομής διαχείρισης κινδύνου προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι ζητήματα ασφάλειας 
δεδομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
στήριξης της SST. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και το EUSC, 
καθώς και ο ENISA που θα 
διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο για την 
στήριξη της ασφάλειας των δικτύων και 
των πληροφοριών, θα πρέπει να 
θεσπίσουν τις κατάλληλες δομές και 
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Η ενωσιακή 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει 
από σχετικά προγράμματα που 
προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό 

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Το μέγιστο ποσό της 
ενωσιακής χρηματοδότησης για το 
πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να 
είναι 70 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. 
Πρέπει να προέλθει κατά κύριο λόγο από 
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πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. τα προγράμματα που είναι αφιερωμένα 
στη διαστημική πολιτική στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020, δηλ. το EGNOS/Galileo και 
το Copernicus,, κατά προτίμηση μέσω 
συγκεκριμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού που εντάσσονται στα εν 
λόγω προγράμματα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρέπει επίσης να είναι 
δυνατή η συνδρομή από το ταμείο 
εσωτερικής ασφάλειας και το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020, αλλά πρέπει να 
περιορίζεται αυστηρά σε δράσεις που 
προβλέπονται στις βασικές πράξεις τους 
και αφορούν την προστασία των 
κρίσιμων υποδομών και του διαστήματος 
και της έρευνας στον τομέα της 
ασφάλειας αντιστοίχως. Οποιαδήποτε 
αύξηση της ενωσιακής συνδρομής πρέπει 
να επιδιώκεται και από τα προγράμματα 
Galileo και Copernicus.

__________________ __________________
18 EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 18 EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Η ενωσιακή 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει 

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Η ενωσιακή 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει 
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από σχετικά προγράμματα που 
προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020.

από σχετικά προγράμματα που 
προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Όσον 
αφορά τα θέματα έρευνας, μπορεί να 
αναζητηθεί οιαδήποτε αύξηση της 
ενωσιακής συνδρομής, εκτός από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και από 
τα προγράμματα Galileo και Copernicus, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν 
τίθενται σε κίνδυνο οι δικοί τους στόχοι.

__________________ __________________
18 EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 18 EE L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
σχεδιασμός του προγράμματος, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έγκρισης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με τη θέσπιση ενός πολυετούς 
προγράμματος εργασίας. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 56
Norbert Glante

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιτήρησης και 
παρακολούθησης του διαστήματος (στο 
εξής θα αναφέρεται ως «SST») για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Θεσπίζεται το πρόγραμμα Cassini για την 
επιτήρηση και παρακολούθηση του 
διαστήματος (στο εξής θα αναφέρεται ως 
«πρόγραμμα Cassini ») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

(Η παρούσα αλλαγή ισχύει για το σύνολο 
του νομοθετικού κειμένου· η έγκριση της 
τροπολογίας καθιστά αναγκαίες τεχνικές 
προσαρμογές στο σύνολο του κειμένου.)

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια των προγραμμάτων Galileo και Copernicus θα πρέπει να χρησιμοποιείται όνομα 
αντί για ένα δύσχρηστο ακρωνύμιο. Το συγκεκριμένο όνομα αναφέρεται στον ιταλογάλλο 
αστρονόμο Cassini. Η αλλαγή ισχύει για όλα τα σημεία της απόφασης όπου αναφερόταν μέχρι 
πρότινος το «πρόγραμμα στήριξης της SST».

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Γενικοί στόχοι

Το πρόγραμμα στήριξης της SST 
συμβάλλει στην εξασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης συντήρησης των 
ευρωπαϊκών και εθνικών διαστημικών 
υποδομών και υπηρεσιών με γενικό στόχο 
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η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα 
αυτόνομο σύστημα επιτήρησης του 
διαστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο 
για την ασφάλεια των οικονομιών, των 
κοινωνιών και των πολιτών στην 
Ευρώπη, συμβάλλοντας κυρίως στην 
αποτροπή του πολλαπλασιασμού των 
διαστημικών υπολειμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 58
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «διαστημικό αντικείμενο»: κάθε 
τεχνητό ή φυσικό αντικείμενο που υπάρχει 
στο διάστημα·

(1) «διαστημικό αντικείμενο»: κάθε 
τεχνητό αντικείμενο που υπάρχει στο 
διάστημα·

Or. fr

Τροπολογία 59
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «διαστημικό σκάφος»: κάθε τεχνητό 
αντικείμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνητών δορυφόρων·

(2) «διαστημικό σκάφος»: κάθε τεχνητό 
αντικείμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνητών δορυφόρων, των πολύ μικρών 
δορυφόρων, των μικροδορυφόρων, των 
νανοδορυφόρων και των 
μικρογραφημένων δορυφόρων·

Or. en
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Τροπολογία 60
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «διαστημικό σκάφος»: κάθε τεχνητό 
αντικείμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνητών δορυφόρων·

(2) «διαστημικό σκάφος»: κάθε τεχνητό 
αντικείμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργών τεχνητών δορυφόρων·

Or. fr

Τροπολογία 61
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «διαστημικά υπολείμματα»: 
διαστημικά σκάφη ή τμήματα
διαστημικών σκαφών που δεν εξυπηρετούν 
πλέον έναν συγκεκριμένο σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένων τμημάτων 
πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή 
ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι·

(3) «διαστημικά υπολείμματα»: όλα τα 
τεχνητά αντικείμενα περιλαμβανομένων 
των διαστημικών σκαφών ή τμημάτων 
και στοιχείων διαστημικών σκαφών, που 
βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή 
σε επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, που 
είναι μη λειτουργικά ή που δεν 
εξυπηρετούν πλέον έναν συγκεκριμένο 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων 
πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή 
ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι·

Or. en

Τροπολογία 62
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι 
διαστημικών αντικειμένων που 
λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST.

(5) «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι 
διαστημικών αντικειμένων που 
λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή 
παράμετροι που αφορούν την τροχιά 
διαστημικών αντικειμένων και 
προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των εν 
λόγω αισθητήρων·

Or. fr

Τροπολογία 63
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της 
SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων 
που αποσκοπούν στη δημιουργία 
ικανότητας SST και, συγκεκριμένα:

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της 
SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων 
που αποσκοπούν στον μετριασμό του 
κινδύνου και των συνεπειών των 
διαστημικών συγκρούσεων με τη
δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας SST 
και, συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 64
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της 
SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων 
που αποσκοπούν στη δημιουργία 
ικανότητας SST και, συγκεκριμένα:

Οι στόχοι του προγράμματος στήριξης της 
SST έγκεινται στην υποστήριξη δράσεων 
που αποσκοπούν στη δημιουργία 
ικανότητας SST η οποία θα παράσχει 
στην Ένωση επαρκές επίπεδο αυτονομίας 



AM\1009739EL.doc 21/42 PE523.078v01-00

EL

και, συγκεκριμένα:

Or. fr

Τροπολογία 65
Rachida Dati

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 
διαστημικών αντικειμένων·

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων και 
στην ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου μέσω 
της βελτίωσης των υφιστάμενων 
αισθητήρων ή της δημιουργίας νέων, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο, για την 
πλήρως ανεξάρτητη χαρτογράφηση και 
παρακολούθηση διαστημικών 
αντικειμένων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι αισθητήρες και, ει δυνατόν, να δημιουργηθούν 
νέοι ώστε να εξασφαλιστεί η αυτόνομη παραγωγή δεδομένων.

Τροπολογία 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
ευρωπαϊκών αισθητήρων SST, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
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διαστημικών αντικειμένων· αισθητήρων και των αισθητήρων που 
αναπτύσσονται από τον ΕΟΔ, για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 
διαστημικών αντικειμένων·

Or. en

Τροπολογία 67
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 
διαστημικών αντικειμένων·

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
εθνικών αισθητήρων για τη χαρτογράφηση 
και την παρακολούθηση διαστημικών 
αντικειμένων και τη δημιουργία σχετικής 
βάσης δεδομένων·

Or. fr

Τροπολογία 68
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
υφιστάμενων εθνικών αισθητήρων για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 
διαστημικών αντικειμένων·

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα ασφαλές δίκτυο επίγειων ή 
διαστημικών υφιστάμενων εθνικών 
αισθητήρων για τη χαρτογράφηση και την 
παρακολούθηση διαστημικών 
αντικειμένων·

Or. en
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Τροπολογία 69
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας επεξεργασίας για την 
επεξεργασία και την ανάλυση των 
δεδομένων SST που συλλέγουν οι 
αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας εντοπισμού και αναγνώρισης 
διαστημικών αντικειμένων και της 
δημιουργίας και τήρησης καταλόγου 
αυτών·

β) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας επεξεργασίας για την 
επεξεργασία και την ανάλυση των 
δεδομένων SST με στόχο τη συγκέντρωση 
πληροφοριών SST·

Or. fr

Τροπολογία 70
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST 
στους φορείς διαχείρισης διαστημικών 
σκαφών και τις δημόσιες αρχές.

γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας παροχής των υπηρεσιών SST 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 71
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST 
στους φορείς διαχείρισης διαστημικών 
σκαφών και τις δημόσιες αρχές.

γ) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST 
στους φορείς διαχείρισης διαστημικών 
σκαφών, τις δημόσιες αρχές και τις 
ιδιωτικές οντότητες που συμμετέχουν σε 
διαστημικές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 72
Vladimír Remek

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, βάσει των στόχων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, καθορίζει 
σε ένα πολυετές σχέδιο εργασίας μια 
περιγραφή των ειδικών δράσεων, από 
κοινού με ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής και μια ένδειξη του ποσού που 
θα κατανεμηθεί σε κάθε δράση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι είναι ενδιαφέρουσες και σχετικά σαφείς, αλλά συγκεκριμένες δράσεις, ωστόσο το 
χρονοδιάγραμμα και η χρήση του προϋπολογισμού εξακολουθούν να είναι αδιαφανείς ακόμη 
και για τα προγράμματα προπαρασκευαστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 73
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης 
μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ 
διαστημικών σκαφών και διαστημικών 
υπολειμμάτων και έκδοση 
προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης 
κατά την εκτόξευση διαστημικών 
αντικειμένων και τη λειτουργία τους σε 
τροχιά·

α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης 
μεταξύ διαστημικών σκαφών ή μεταξύ 
διαστημικών σκαφών και διαστημικών 
υπολειμμάτων, ή μεταξύ διαστημικών 
σκαφών και διαστημικών αντικειμένων,
και έκδοση προειδοποιήσεων αποφυγής 
σύγκρουσης κατά την εκτόξευση 
διαστημικών αντικειμένων και τη 
λειτουργία τους σε τροχιά·

Or. en

Τροπολογία 74
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνου 
αναφορικά με εκρήξεις ή αποκολλήσεις ή 
συγκρούσεις σε τροχιά·

β) εντοπισμός και χαρακτηρισμός 
θραύσεων ή αποκολλήσεων ή 
συγκρούσεων σε τροχιά·

Or. fr

Τροπολογία 75
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αξιολόγηση κινδύνου και 
προειδοποιήσεις σχετικά με την 
επανείσοδο διαστημικών αντικειμένων και 
διαστημικών υπολειμμάτων στην 
ατμόσφαιρα της Γης, και πρόβλεψη του 
χρόνου και του σημείου πρόσκρουσης.

γ) αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την 
ανεξέλεγκτη επανείσοδο διαστημικών 
αντικειμένων και διαστημικών 
υπολειμμάτων στην ατμόσφαιρα της Γης, 
και πρόβλεψη των ζωνών ώρας και των 
χρονικών διαστημάτων πρόσκρουσης. 
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Or. fr

Τροπολογία 76
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παροχή εκτιμήσεων κινδύνου όσον 
αφορά την τροχιά κατά τη διάρκεια ζωής 
του διαστημικού σκάφους.

Or. en

Τροπολογία 77
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα 
κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, 
καθώς και στις δημόσιες αρχές που 
ασχολούνται με την προστασία των 
πολιτών. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
άρθρου 9 για τη χρήση και την ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST.

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα 
κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών σκαφών, 
στις δημόσιες αρχές που ασχολούνται με 
την προστασία των πολιτών και, όποτε 
κρίνεται σκόπιμο, στις ασφαλιστικές 
εταιρείες. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
άρθρου 9 για τη χρήση και την ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST.

Or. en

Τροπολογία 78
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το 
EUSC και η Επιτροπή δεν υπέχουν 
ευθύνη για τυχόν ζημίες που 
προκαλούνται από την απουσία ή τη 
διακοπή της παροχής των υπηρεσιών 
SST, από καθυστερημένη παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών ή από ανακριβείς 
πληροφορίες που παρέχονται μέσω των 
υπηρεσιών SST.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 79
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το EUSC 
και η Επιτροπή δεν υπέχουν ευθύνη για 
τυχόν ζημίες που προκαλούνται από την 
απουσία ή τη διακοπή της παροχής των 
υπηρεσιών SST, από καθυστερημένη 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή από 
ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται 
μέσω των υπηρεσιών SST.

3. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, το EUSC, 
ο ENISA και η Επιτροπή δεν υπέχουν 
ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται 
από την απουσία ή τη διακοπή της παροχής 
των υπηρεσιών SST, από καθυστερημένη 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή από 
ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται 
μέσω των υπηρεσιών SST.

Or. en

Τροπολογία 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα στήριξης της SST δεν 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων 

διαγράφεται
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αισθητήρων SST.

Or. en

Τροπολογία 81
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα στήριξης της SST δεν 
υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων 
αισθητήρων SST.

2. Το πρόγραμμα στήριξης της SST μπορεί 
να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων 
αισθητήρων SST ή να συμβάλει στη 
βελτίωση των υφιστάμενων αισθητήρων.

Or. fr

Τροπολογία 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που πρόκειται 
να διατεθούν στο πρόγραμμα στήριξης της
SST και διασφαλίζει την εφαρμογή του 
προγράμματος στήριξης της SST·

α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που πρόκειται 
να διατεθούν στο πρόγραμμα στήριξης της 
SST και διασφαλίζει την εφαρμογή του 
προγράμματος στήριξης της SST, 
εξασφαλίζοντας διαφάνεια και σαφήνεια 
όσον αφορά τους διάφορους πόρους 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες 
SST θα πρέπει να λειτουργούν 
συμπληρωματικά στις ερευνητικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
προστασία διαστημικών υποδομών και 
εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός]. Διευκολύνει 
επίσης τη συμπληρωματικότητά του με 
άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 84
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
τους απαραίτητους μηχανισμούς 
συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του προγράμματος.

γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, 
τους απαραίτητους μηχανισμούς 
συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) καθορίζει τη διακυβέρνηση και την 
πολιτική δεδομένων για την ευρωπαϊκή 
υπηρεσία SST, διαδραματίζοντας ενεργό 
ρόλο στη σύσταση της κοινοπραξίας και 
στη στενή παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 86
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 
που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν 
αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας 
τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής 
κριτήρια:

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 
που παρατίθενται στο άρθρο 3 
επιδεικνύουν αποδεικτικά στοιχεία για:

Or. en

Τροπολογία 87
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 
που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν 
αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη 
συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:

1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 
που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν
απευθείας ή μέσω εθνικής ή πολυεθνικής 
κοινοπραξίας ή δημόσιου φορέα αίτηση 
στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη 
συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:
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Or. fr

Τροπολογία 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους ή ικανοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων·

α) την ικανότητα να παρέχουν στο 
σύστημα του SST οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα:

– αισθητήρες SST και επαρκείς τεχνικούς
και ανθρώπινους πόρους για τη λειτουργία 
τους, ή
– ανάλυση και ικανότητες επεξεργασίας 
δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για το SST·

Or. en

Τροπολογία 89
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους ή ικανοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων·

α) κατοχή αισθητήρων SST ή ικανοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους·

Or. en

Τροπολογία 90
Vittorio Prodi
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους ή ικανοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων·

α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους ή ικανοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων, ή συμβολή σε 
ένα πρόγραμμα SST·

Or. en

Τροπολογία 91
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάρτιση σχεδίου δράσης για την 
υλοποίηση των στόχων που παρατίθενται 
στο άρθρο 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα 
πρόγραμμα στήριξης της SST. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί 
στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο 
των κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα 
πρόγραμμα στήριξης της SST.
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Or. en

Τροπολογία 93
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα 
πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον 
δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των 
κρατών μελών.

4. Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιμα 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από τα 
πρόγραμμα στήριξης της SST. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον 
δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των 
κρατών μελών και των αντίστοιχων 
χρηματοδοτικών τους εισφορών.

Or. en

Τροπολογία 94
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10. Το 
Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι επιφορτισμένο με 
καθήκοντα διασύνδεσης με τους τελικούς 
χρήστες. Δημιουργεί και θέτει σε 
λειτουργία μέσα για την ανάκτηση 
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δεδομένων SST και τη διανομή των 
υπηρεσιών στους φορείς που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση των κύριων δράσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 3 και είναι 
επιλέξιμο για χρηματοδοτική ενίσχυση από 
το πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 96
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση με ανώτατο 
όριο από το πρόγραμμα στήριξης της SST 
με την επιφύλαξη της σύναψης της 
συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Or. en
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Τροπολογία 97
Sajjad Karim

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών SST για τους σκοπούς 
υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους 
κανόνες:

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων SST
και πληροφοριών SST για τους σκοπούς 
υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους 
κανόνες, ενώ πρέπει να θεσπιστεί 
εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό 
των μέσων με τα οποία πρέπει να 
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί καθώς και 
τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή για να εξασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών SST για τους σκοπούς 
υλοποίησης των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 υπόκεινται στους ακόλουθους 
κανόνες:

Η χρήση και η ανταλλαγή δεδομένων και 
πληροφοριών SST για τους σκοπούς 
υλοποίησης των κύριων δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 υπόκεινται 
στους ακόλουθους κανόνες:

Or. en

Τροπολογία 99
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια 
που παρατίθενται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 και το EUSC συνάπτουν 
συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι 
κανόνες και οι μηχανισμοί της μεταξύ τους 
συνεργασίας για την υλοποίηση των 
στόχων του άρθρου 3. Συγκεκριμένα, η 
συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τα 
ακόλουθα:

Τα κράτη μέλη, το EUSC και ο ENISA 
συνάπτουν συμφωνία στην οποία 
καθορίζονται οι κανόνες και οι μηχανισμοί 
της μεταξύ τους συνεργασίας για την 
υλοποίηση των στόχων του άρθρου 3. 
Συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει 
διατάξεις για τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΕΟΔ μπορεί να συμβάλει στο 
πρόγραμμα SST εξ ονόματος των κρατών 
μελών του που συμμετέχουν στο σύστημα 
γνώσης της κατάστασης στο διάστημα 
(πρόγραμμα SSA).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως κάτοχος όλων των υλικών και άυλων πόρων, ο ΕΟΔ δεν χρειάζεται να συνάψει συμφωνία 
με τα κράτη μέλη του που συμμετέχουν στο SSA.

Τροπολογία 101
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα στήριξης της SST προέρχεται 
από άλλα προγράμματα που 
προβλέπονται στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 σε πλήρη συμβατότητα με τη 
νομική βάση τους.

Το μέγιστο ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST είναι για το 2014-2020 
70 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και 
προέρχεται κατά κύριο λόγο και σε 
ισοδύναμες αναλογίες από τα 
προγράμματα που θεσπίζονται από τις 
πράξεις που αναφέρονται στη δεύτερη 
παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης21, άρθρο 1, 
άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

α) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης21, άρθρο 1, 
άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4, 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πλήρης 
λειτουργικότητα των προγραμμάτων 
EGNOS και Galileo·

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 τελικό, 31.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

21 COM(2011) 814 τελικό, 31.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος Copernicus21a, άρθρο 5, 
στοιχείο γ)·

__________________ __________________
21a ΕΕ L ...

Or. en

Τροπολογία 104
Norbert Glante

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος Copernicus και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
911/2020, άρθρο 5 στοιχείο γ)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να κατονομαστούν τα προγράμματα, από τα οποία θα μπορούσαν 
να αντληθούν κονδύλια, χωρίς ωστόσο να καθοριστεί συγκεκριμένο ποσοστό, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης.

Τροπολογία 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 
202022, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 
στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, 
σημείο 6.3.4·

β) μέρος της συνδρομής, σε περιορισμένο 
βαθμό και σύμφωνα με τις βασικές 
πράξεις τους, μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
από τα προγράμματα που θεσπίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων21a, 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) και από την
απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 
202022, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 
στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, 
σημείο 6.3.4·

__________________ __________________
21a ΕΕ L ...

22 COM(2011) 811 τελικό, 30.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

22 COM(2011) 811 τελικό, 30.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 

διαγράφεται
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αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων23, άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
παράγραφος 3 στοιχείο ε).
__________________
23 COM(2011) 753 τελικό, 15.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 107
Sajjad Karim

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων23, άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
παράγραφος 3 στοιχείο ε).

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
χρηματοδότησης και της λειτουργίας του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
παρακολούθησης της γης (Copernicus) 
2014-2020, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
πλήρης λειτουργικότητα του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την από την αρμόδια για τον 

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
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προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων που 
προβλέπονται για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων από τα οποία αντλήθηκαν 
τα κονδύλια.

εντός των ορίων που προβλέπονται για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων από τα οποία 
αντλήθηκαν τα κονδύλια. Οιαδήποτε 
αύξηση της ενωσιακής συνδρομής 
αναζητείται μεταξύ των προγραμμάτων 
Galileo και Copernicus.

Or. en

Τροπολογία 109
Vittorio Prodi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μπορεί να χορηγηθεί ιδιωτική 
χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον 
για την προστασία των διαστημικών 
σκαφών.

Or. en

Τροπολογία 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της SST.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της SST και ενημερώνει ετησίως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 111
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αποτελεσματική χρήση των πόρων. β) την αποτελεσματική χρήση των πόρων, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
παροχή κεφαλαίων για το EUSC.

Or. en


