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Τροπολογία 16
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος GMES σε βιώσιμη βάση, 
είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι 
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο GMES και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να 
λειτουργεί μια υπηρεσία και ένα δυναμικό 
επισκόπησης που θα ανταποκρίνονται στα 
αιτήματα των χρηστών. Το GMES θα 
αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την 
υποστήριξη της βιοποικιλότητας, την 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος και 
τον μετριασμό των συνεπειών και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

(4) Για να επιτευχθεί ο στόχος του 
προγράμματος GMES σε βιώσιμη βάση, 
είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι
δραστηριότητες των διαφόρων εταίρων 
που εμπλέκονται στο GMES και να 
αναπτυχθεί, να εγκαθιδρυθεί και να 
λειτουργεί μια υπηρεσία και ένα δυναμικό 
επισκόπησης που θα ανταποκρίνονται στα 
αιτήματα των χρηστών και των 
σύγχρονων αναγκών. Το GMES θα 
αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την 
υποστήριξη της βιοποικιλότητας, την 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος και 
τον μετριασμό των συνεπειών και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Or. el

Τροπολογία 17
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πέραν των αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
βάσει του θεματικού χώρου διαστήματος 
που περιλαμβάνεται στην απόφαση αριθ. 
1982/2006//ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το 7ο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για τις δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007 -2013) (στο εξής "το 7ο 

(8) Πέραν των αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
βάσει του θεματικού χώρου διαστήματος 
που περιλαμβάνεται στην απόφαση αριθ. 
1982/2006//ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το 7ο 
πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για τις δραστηριότητες 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης (2007 -2013) (στο εξής "το 7ο 
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πρόγραμμα-πλαίσιο"), είναι αναγκαία η 
κοινοτική δράση κατά την περίοδο 2011-
2013 για την εξασφάλιση της συνέχειας με 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την 
καθιέρωση επιχειρησιακών υπηρεσιών σε 
μονιμότερη βάση σε τομείς επαρκούς 
τεχνικής ωριμότητας με αποδεδειγμένο 
δυναμικό για την ανάπτυξη των κατάντη 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
παρέμβασης σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και παρακολούθησης της ξηράς. 
Οι θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές 
υπηρεσίες θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται παράλληλα προς τις 
υπηρεσίες διαχείρισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης 
της ξηράς με την υποστήριξη των 
κονδυλίων που διατίθενται για έρευνα και 
ανάπτυξη βάσει του 7ου προγράμματος 
πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ενός προ-επιχειρησιακού 
δυναμικού πριν από το 2013.

πρόγραμμα-πλαίσιο"), είναι αναγκαία η 
κοινοτική δράση κατά την περίοδο 2011-
2013 για την εξασφάλιση της συνέχειας με 
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την 
καθιέρωση επιχειρησιακών υπηρεσιών σε 
μονιμότερη βάση σε τομείς επαρκούς 
τεχνικής ωριμότητας με αποδεδειγμένο 
δυναμικό για την ανάπτυξη των κατάντη 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης όχι 
μόνο της παρέμβασης σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης και παρακολούθησης 
της ξηράς, αλλά και των θαλάσσιων και 
ατμοσφαιρικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 
αυτές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται 
παράλληλα προς τις υπηρεσίες διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και 
παρακολούθησης της ξηράς με την 
υποστήριξη των κονδυλίων που διατίθενται 
για έρευνα και ανάπτυξη βάσει του 7ου 
προγράμματος πλαισίου, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ενός προ-επιχειρησιακού δυναμικού πριν 
από το 2013.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλες οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη
τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής, η λειτουργία υπηρεσιών παρακολούθησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας πρέπει να συγκαταλέγεται στον κατάλογο των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος GMES. Πρέπει, κυρίως, να διασφαλισθεί χρηματοδότηση
των ιδιωτικών οντοτήτων που συμμετέχουν στις σχετικές υπηρεσίες για την περίοδο 2011-2013.

Τροπολογία 18
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες στον 
τομέα του μετριασμού των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης σε 
ανθρωπιστικές ανάγκες είναι απαραίτητες 

(10) Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες στον 
τομέα του μετριασμού των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και παρέμβασης σε 
ανθρωπιστικές ανάγκες είναι απαραίτητες 
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για τον συντονισμό του υφιστάμενου 
δυναμικού της Κοινότητας και των κρατών 
μελών της ώστε να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένο, να παρεμβαίνει και να 
επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας 
μετά από φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές, που συχνά έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο και στο περιβάλλον. Καθώς η 
κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αύξηση των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, το GMES θα έχει 
ουσιώδη σημασία για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Οι υπηρεσίες 
GMES θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
παρέχουν γεωδιαστημική πληροφόρηση 
για την υποστήριξη διαφόρων 
συντελεστών στον τομέα της παρέμβασης 
σε καταστάσεις έκτακτης και 
ανθρωπιστικής ανάγκης.

για την κατάρτιση και τον συντονισμό του 
υφιστάμενου δυναμικού της Κοινότητας 
και των κρατών μελών της ώστε να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένο, να παρεμβαίνει 
και να επανέρχεται σε κατάσταση 
λειτουργίας μετά από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, που συχνά 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στο 
περιβάλλον. Καθώς η κλιματική αλλαγή θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το GMES 
θα έχει ουσιώδη σημασία για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι 
υπηρεσίες GMES θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να παρέχουν γεωδιαστημική 
πληροφόρηση για την υποστήριξη 
διαφόρων συντελεστών στον τομέα της 
παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης και 
ανθρωπιστικής ανάγκης.

Or. el

Τροπολογία 19
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών 
χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος 
κανονισμού εξαρτάται από την πρόσβαση 
σε δεδομένα συλλεγόμενα με τη βοήθεια 
διαστημικής υποδομής και εναέριων, 
θαλάσσιων και επίγειων μέσων ("επιτόπια 
υποδομή") και προγραμμάτων εποπτείας. 
Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα πρέπει 
να είναι κατά συνέπεια εξασφαλισμένη 
και, όπου απαιτείται θα πρέπει να 
υποστηρίζεται ή επιτόπια συλλογή 
στοιχείων συμπληρωματικών των 
κοινοτικών και εθνικών δραστηριοτήτων. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η συλλογή 
των στοιχείων αυτών δεν απαιτείται βάσει 

(12) Η παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών 
χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος 
κανονισμού εξαρτάται από την πρόσβαση 
σε δεδομένα συλλεγόμενα με τη βοήθεια 
διαστημικής υποδομής και εναέριων, 
θαλάσσιων και επίγειων μέσων ("επιτόπια 
υποδομή") και προγραμμάτων εποπτείας. 
Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα πρέπει 
να είναι κατά συνέπεια εξασφαλισμένη, με 
την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι 
κανόνες εμπιστευτικότητας αναφορικά με 
τις ευαίσθητες εμπορικά και εθνικά 
πληροφορίες, και, όπου απαιτείται θα 
πρέπει να υποστηρίζεται ή επιτόπια 
συλλογή στοιχείων συμπληρωματικών των 
κοινοτικών και εθνικών δραστηριοτήτων. 
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της κοινοτικής ή της εθνικής νομοθεσίας. 
Τέλος, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η 
συνεχής διαθεσιμότητα της 
υποστηρικτικής επιτόπιας και διαστημικής 
υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαστημικής υποδομής που έχει ειδικά 
αναπτυχθεί από το πρόγραμμα GMES στο 
πλαίσιο της διαστημικής διάστασης του 
προγράμματος GMES του ΕΟΔ 
(αποστολές "φρουρός"). Οι πρώτοι 
φρουροί θα εισέλθουν σε επιχειρησιακή 
φάση στις αρχές του 2011.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η συλλογή 
των στοιχείων αυτών δεν απαιτείται βάσει 
της κοινοτικής ή της εθνικής νομοθεσίας. 
Τέλος, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η 
συνεχής διαθεσιμότητα της 
υποστηρικτικής επιτόπιας και διαστημικής 
υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της 
διαστημικής υποδομής που έχει ειδικά 
αναπτυχθεί από το πρόγραμμα GMES στο 
πλαίσιο της διαστημικής διάστασης του 
προγράμματος GMES του ΕΟΔ 
(αποστολές "φρουρός"). Οι πρώτοι 
φρουροί θα εισέλθουν σε επιχειρησιακή 
φάση στις αρχές του 2011.

Or. el

Τροπολογία 20
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για τη συνολική διάρκεια των 
αρχικών επιχειρήσεων του GMES, θα 
συσταθεί μια δημοσιονομική κάλυψη 
ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ που θα 
αποτελεί την πρωταρχική αναφορά, κατά 
την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την υγιή 
δημοσιονομική διαχείριση. Προβλέπεται 
ότι αυτή η δημοσιονομική κάλυψη θα 
συμπληρωθεί με ποσό ύψους 43 
εκατομμυρίων ευρώ από το τμήμα 
διαστήματος του 7ου προγράμματος 
πλαισίου για ερευνητικές ενέργειες που θα 
συνοδεύουν τις αρχικές επιχειρήσεις του 
GMES.

(16) Για τη συνολική διάρκεια των 
αρχικών επιχειρήσεων του GMES, θα 
συσταθεί μια δημοσιονομική κάλυψη 
ύψους 317 εκατομμυρίων ευρώ που θα 
αποτελεί την πρωταρχική αναφορά, κατά 
την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την υγιή 
δημοσιονομική διαχείριση. Προβλέπεται 
ότι αυτή η δημοσιονομική κάλυψη θα 
συμπληρωθεί με ποσό ύψους 43 
εκατομμυρίων ευρώ από το τμήμα 
διαστήματος του 7ου προγράμματος 
πλαισίου για ερευνητικές ενέργειες που θα 
συνοδεύουν τις αρχικές επιχειρήσεις του 
GMES.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διάφοροι εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη του GMES κρίνουν ανεπαρκές
το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη της 
επιχειρησιακής φάσης του προγράμματος γεωσκόπησης για την περίοδο 2011-2013. Η αύξηση, 
ήδη από τώρα, του ποσού θα καθιστούσε δυνατή μια λογική χρησιμοποίηση των χρημάτων των 
φορολογουμένων, διότι οι ούτως ή άλλως απαραίτητες μεταγενέστερες επενδύσεις θα ενέχουν
υψηλότερο κόστος.

Τροπολογία 21
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες. 
Αυτό είναι απαραίτητο για την προαγωγή 
της χρήσης και της ανταλλαγής 
συμμερισμού των στοιχείων και 
πληροφοριών που θα προέρχονται από την 
γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές των 
SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS).

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
διαμένουν ή έχουν την έδρα τους στην 
ΕΕ. Αυτό είναι απαραίτητο για την 
προαγωγή της χρήσης και της ανταλλαγής 
συμμερισμού των στοιχείων και 
πληροφοριών που θα προέρχονται από την 
γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές των 
SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS), καθώς και για την ενίσχυση 
των αγορών γεωσκόπησης στην Ευρώπη, 
ιδίως στους κατάντη τομείς, προκειμένου 
να ενδυναμωθούν η ανάπτυξη και η 
απασχόληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες. Η 
πρόσβαση των τρίτων κρατών θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να είναι σύμφωνη με την αρχή 
της αμοιβαιότητας. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποκλεισθεί η δυνατότητα παροχής της πλήρους 
αυτής πρόσβασης σε χώρες και περιοχές για άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η ανάπτυξη ή η 
κλιματική αλλαγή.
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Τροπολογία 22
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες. 
Αυτό είναι απαραίτητο για την προαγωγή 
της χρήσης και της ανταλλαγής 
συμμερισμού των στοιχείων και 
πληροφοριών που θα προέρχονται από την 
γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές των 
SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS).

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες, 
με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι 
κανόνες εμπιστευτικότητας αναφορικά με 
τις ευαίσθητες εμπορικά και εθνικά 
πληροφορίες. Αυτό είναι απαραίτητο για 
την προαγωγή της χρήσης και της 
ανταλλαγής συμμερισμού των στοιχείων 
και πληροφοριών που θα προέρχονται από 
την γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές 
των SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS).

Or. el

Τροπολογία 23
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες. 
Αυτό είναι απαραίτητο για την προαγωγή 
της χρήσης και της ανταλλαγής 
συμμερισμού των στοιχείων και 
πληροφοριών που θα προέρχονται από την 
γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές των 
SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS).

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr
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Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 24
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Οι πληροφορίες και τα δεδομένα 
που διατίθενται δωρεάν στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών GMES δεν πρέπει να θέτουν 
σε κίνδυνο το επιχειρηματικό πρότυπο 
των ήδη υφιστάμενων ή υπό ίδρυση 
επιχειρήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι μεταξύ άλλων η υποστήριξη και προώθηση των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων και όχι η παρακώλυση των εργασιών τους.

Τροπολογία 25
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – παύλα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης·

– διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και υποβοήθηση στην έρευνα και 
διάσωση·

Or. el
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Τροπολογία 26
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – παύλα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παρακολούθηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος·

– παρακολούθηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, επιτήρηση της 
ναυσιπλοΐας και έλεγχος των θαλάσσιων 
συνόρων·

Or. el

Τροπολογία 27
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μια συνιστώσα γεωδιαστημικής
αναφοράς, που διασφαλίζει τη συνέπεια
των δεδομένων του GMES με τα 
διαστημικά δεδομένα αναφοράς των 
κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή 
Υποδομή Διαστημικών Δεδομένων που 
θεσπίζεται με την οδηγία INSPIRE
(2007/2/ΕΚ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Geospatial reference data held by Member States is a vital component of GMES. It provides 
the reference framework against which environmental observations – whether from space-
based or in situ sensors – are located and interpreted. GMES observations must be related to 
a consistent framework to facilitate their interpretation and re-use. The legal instrument for 
this is already in place: the INSPIRE Directive lays down rules aimed at the establishment of 
the Infrastructure for Spatial Information in the European Community, building upon 
infrastructures established and operated by the Member States. Through implementing rules 
INSPIRE establishes technical arrangements for the interoperability and, where practicable, 
harmonisation of spatial data sets and services relating to key reference data themes, 
including Coordinate Reference Systems, Administrative Units, Transport Networks, 
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Hydrography, Protected Sites, Elevation, Land Cover, Orthoimagery and Geology The 
Commission proposal fails to recognise the characteristics that distinguish reference data 
from other in situ data and consequently risks unnecessary duplication. 

Τροπολογία 28
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) υπηρεσίες παρακολούθησης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας θα πρέπει 
να συγκαταλέγονται στον κατάλογο των τομέων δράσης του προγράμματος GMES, ήδη από την 
αρχική του θέση σε εφαρμογή. Οι υπηρεσίες αυτές θα καταστήσουν δυνατή την επιδίωξη των
στόχων που απαιτούν επείγουσα δράση (π.χ. καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Τροπολογία 29
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) υπηρεσίες παρακολούθησης της
ατμόσφαιρας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας θα πρέπει 
να συγκαταλέγονται στον κατάλογο των τομέων δράσης του προγράμματος GMES, ήδη από την 
αρχική του θέση σε εφαρμογή. Οι υπηρεσίες αυτές θα καταστήσουν δυνατή την επιδίωξη των
στόχων που απαιτούν επείγουσα δράση (π.χ. καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).
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Τροπολογία 30
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι υπηρεσίες GMES χρησιμοποιούν 
τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών που 
διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών, όταν αυτό είναι δυνατόν. 
Η συγκέντρωση νέων δεδομένων, που
επικαλύπτει ουσιαστικά τις υπάρχουσες
πηγές, εξετάζεται μόνον αν τα υπάρχοντα 
δεδομένα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή και 
δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης 
των δεδομένων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Duplication should be avoided so that efficient use is made of the funds available to the 
GMES programme. The requirement to give due consideration to the use of existing Member 
State data is consistent with the twin principles of subsidiarity - which requires that 
Community action be limited to that which cannot be done effectively by Member States - and 
proportionality - because GMES activities must complement rather than duplicate existing 
services . It will also ensure that GMES achieves maximum synergy with the work done by 
Member States to create National Spatial Data Infrastructures as part of the European 
Spatial Data Infrastructure under INSPIRE. The investments made by Member States to 
implement the INSPIRE Directive must not be duplicated by the GMES programme. 
Furthermore, the successful uptake of GMES services will depend heavily on use of common 
reference data by GMES and the complementary national geo-information systems that 
GMES services must work with in real-life applications.

Τροπολογία 31
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα κονδύλια 
που διατίθενται για τις δραστηριότητες που 
προβλέπονται από τον κανονισμό 

2. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τα κονδύλια 
που διατίθενται για τις δραστηριότητες που 
προβλέπονται από τον κανονισμό 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 (στο εξής "ο 
δημοσιονομικός κανονισμός") και 
εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνοχή του προγράμματος GMES με 
άλλες σχετικές πολιτικές, μέσα και 
ενέργειες της Κοινότητας, που σχετίζονται 
ειδικότερα με την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τη συνοχή, την έρευνα, τις 
μεταφορές και τον ανταγωνισμό, τα 
προγράμματα για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής 
πλοήγησης (GNSS), την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την οδηγία 
2007/2/ΕΚ (INSPIRE), το σύστημα κοινής 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης (SEIS) 
και δραστηριότητες της Κοινότητας στον 
τομέα της παρέμβαση σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 (στο εξής "ο 
δημοσιονομικός κανονισμός") και 
εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνοχή του προγράμματος GMES με 
άλλες σχετικές πολιτικές, μέσα και 
ενέργειες της Κοινότητας, που σχετίζονται 
ειδικότερα με την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, τη συνοχή, την έρευνα, τις 
μεταφορές και τον ανταγωνισμό, τα 
προγράμματα για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής 
πλοήγησης (GNSS), την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, την οδηγία 
2007/2/ΕΚ (INSPIRE), το σύστημα κοινής 
περιβαλλοντικής πληροφόρησης (SEIS) 
και δραστηριότητες της Κοινότητας στον 
τομέα της παρέμβαση σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή
επικουρείται από ένα Συμβούλιο των
Εταίρων, στο οποίο συμμετέχουν
εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων
ενδιαφερομένων: χρήστες και πάροχοι 
δεδομένων διαστημικής παρατήρησης, 
δεδομένων επιτόπιας παρατήρησης και 
γεωδιαστημικών δεδομένων αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το GMES απαιτεί μια συνεργατική προσπάθεια από πολλούς ενδιαφερομένους, που όλοι τους 
πρέπει να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους παρουσία των άλλων. Η
ακριβής μορφή του Συμβουλίου των Εταίρων μπορεί να καθορισθεί στο πλαίσιο της θεσμικής 
αρμοδιότητας της Επιτροπής, και μπορεί να είναι μια εξέλιξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
GMES, όπως σχεδιάζεται από την Προεδρία του Συμβουλίου.

Τροπολογία 32
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
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από το Συμβούλιο των Εταίρων.
Το Συμβούλιο των Εταίρων αποτελεί το
προνομιακό όργανο συνεννόησης μεταξύ 
των κρατών μελών που συμμετέχουν στο 
GMES με υποδομές και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Συμπληρώνει τα καθήκοντα
της επιτροπής GMES που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 και εγγυάται τη γενική 
συνεκτικότητα του προγράμματος 
GMES.
Στις εργασίες του Συμβουλίου των
Εταίρων δύνανται να κληθούν να 
συμμετάσχουν και άλλοι φορείς, ως 
παρατηρητές.
Το Συμβούλιο των Εταίρων επιφορτίζεται 
με τα εξής καθήκοντα:
– εξετάζει την εξέλιξη του γενικού 
πλαισίου του GMES,
– σημειώνει τις συνεισφορές των εταίρων
για τη διάθεση των δεδομένων, των 
προϊόντων ή των υποδομών τους.
Τα καθήκοντά του μπορούν να 
επεκταθούν ανάλογα με την εξέλιξη του 
προγράμματος GMES. 
Το Συμβούλιο των Εταίρων εγκρίνει τον 
εσωτερικό του κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της επιτροπής GMES, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού, 
περιορίζεται στην εφαρμογή του προϋπολογισμού GIO. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαρκές
φόρουμ συνεννόησης, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών. Η καλή λειτουργία του GMES εξαρτάται από μια σαφή αρχιτεκτονική διακυβέρνησης 
και από μια καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.



AM\799616EL.doc 15/22 PE431.026v01-00

EL

Τροπολογία 33
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
αλληλεπικάλυψη, οι υπηρεσίες GMES 
χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα, όταν 
είναι χρήσιμες, τις προϋπάρχουσες πηγές  
πληροφοριών, τις οποίες διαχειρίζονται 
εθνικά όργανα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί μια υγιής διαχείριση του προϋπολογισμού του GMES, θα πρέπει 
να αποφευχθεί κάθε αλληλεπικάλυψη πληροφοριών και να χρησιμοποιούνται οι προϋπάρχουσες 
πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα GMES θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το GMES θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό
των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών.

Τροπολογία 34
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
διατίθεται για την υλοποίηση του 
κανονισμού ανέρχεται σε 107 εκατομμύρια 
ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
διατίθεται για την υλοποίηση του 
κανονισμού ανέρχεται σε 317 εκατομμύρια 
ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διάφοροι εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη του GMES κρίνουν ανεπαρκές
το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για την έναρξη της 
επιχειρησιακής φάσης του προγράμματος γεωσκόπησης για την περίοδο 2011-2013. Η αύξηση, 
ήδη από τώρα, του ποσού θα καθιστούσε δυνατή μια λογική χρησιμοποίηση των χρημάτων των 
φορολογουμένων, διότι οι ούτως ή άλλως απαραίτητες μεταγενέστερες επενδύσεις θα ενέχουν 
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υψηλότερο κόστος.

Τροπολογία 35
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES, με την επιφύλαξη 
των σχετικών περιορισμών ασφαλείας·

β) πλήρης, δωρεάν και ελεύθερη 
πρόσβαση σε πληροφόρηση παραγόμενη 
από υπηρεσίες του προγράμματος GMES 
και στοιχεία συλλεγόμενα μέσω της 
υποδομής του προγράμματος GMES, με 
την επιφύλαξη των σχετικών περιορισμών 
ασφαλείας·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί πλήρης, δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες 
διαθέτουν οι υπηρεσίες GMES και στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των υποδομών 
του GMES, με σεβασμό των περιορισμών που συνδέονται με το θέμα της ασφάλειας.

Τροπολογία 36
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES, με την επιφύλαξη 
των σχετικών περιορισμών ασφαλείας·

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία 
τους/έδρα τους στην ΕΕ. Η πρόσβαση 
των διατιθέμενων από το GMES 
πληροφοριών για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα από τρίτα κράτη και διεθνείς 
οργανισμούς πρέπει - ως γενική αρχή - να 
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πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή 
της αμοιβαιότητας και με την επιφύλαξη 
των σχετικών διεθνών συμφωνιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε 
πληροφορίες. Η πρόσβαση των τρίτων κρατών πρέπει - ως γενικό κανόνα - να ακολουθεί την 
αρχή της αμοιβαιότητας. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
να διασφαλίζεται σε χώρες και περιφέρειες πλήρης πρόσβαση σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως 
π.χ. η ανάπτυξη ή η κλιματική αλλαγή κ.λπ..

Τροπολογία 37
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES, με την επιφύλαξη 
των σχετικών περιορισμών ασφαλείας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 38
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
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του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES, με την επιφύλαξη 
των σχετικών περιορισμών ασφαλείας·

του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 
προγράμματος GMES, με την επιφύλαξη 
των σχετικών περιορισμών για 
ευαίσθητους εθνικά τομείς, όπως αυτός
της ασφάλειας·

Or. el

Τροπολογία 39
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διασφάλιση της πιστοποίησης των
δεδομένων, υπό την έννοια του άρθρου 
8α·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση ορίζεται στο νέο άρθρο 8α (βλ. τροπολογία 44) και θα δώσει τη δυνατότητα 
στον χρήστη των δεδομένων να έχει μια εγγύηση για τη γνησιότητα και την ακεραιότητα των 
δεδομένων. Η πιστοποίηση θα πρέπει να εφαρμοσθεί, προκειμένου να τηρηθεί η ισορροπία
ανάμεσα στα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομική αξία που παρέχει αυτή στα δεδομένα 
και στην απαραίτητη ευελιξία της, έτσι ώστε η Επιτροπή να μη διατρέχει υπερβολικά μεγάλους 
νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Τροπολογία 40
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβολή στη βιωσιμότητα της διάθεσης 
δεδομένων και πληροφοριών του 
προγράμματος GMES·

δ) συμβολή στη βιωσιμότητα και τη 
συνέχεια της διάθεσης δεδομένων και 
πληροφοριών του προγράμματος GMES·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε διακοπή στη διάθεση των δεδομένων. Ειδικότερα, η αρχή της
συνέχειας θα καταστήσει, ειδικότερα, δυνατή η διαβεβαίωση των χρηστών και των επενδυτών 
στην κατάντη αγορά του GMES σχετικά με τη μακροβιότητα του προγράμματος GMES. 

Τροπολογία 41
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών κοινοτήτων.

ε) υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων έρευνας, καινοτομίας και 
τεχνολογίας.

Or. el

Τροπολογία 42
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θα υλοποιήσει τους στόχους 
της πολιτικής δεδομένων και πληροφοριών 
του προγράμματος GMES όσον αφορά την 
συνιστώσα υπηρεσιών, τη διαστημική 
συνιστώσα και την επιτόπια συνιστώσα, 
εξασφαλίζοντας. ειδικότερα ότι οι 
συμφωνίες επιδότησης, οι συμβάσεις 
προμηθειών και οι συμφωνίες μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων που συνάπτονται με 
παρόχους υπηρεσιών του προγράμματος 
GMES, υπεύθυνους λειτουργίας υποδομής 
του προγράμματος GMES και παρόχων 
δεδομένων θα είναι σύμφωνες προς τους 
στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 

2. Η Επιτροπή θα υλοποιήσει τους στόχους 
της πολιτικής δεδομένων και πληροφοριών 
του προγράμματος GMES όσον αφορά την 
συνιστώσα υπηρεσιών, τη διαστημική 
συνιστώσα, την επιτόπια συνιστώσα και τη 
συνιστώσα γεωδιαστημιακής αναφοράς, 
εξασφαλίζοντας. ειδικότερα ότι οι 
συμφωνίες επιδότησης, οι συμβάσεις
προμηθειών και οι συμφωνίες μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων που συνάπτονται με 
παρόχους υπηρεσιών του προγράμματος 
GMES, υπεύθυνους λειτουργίας υποδομής 
του προγράμματος GMES και παρόχων 
δεδομένων θα είναι σύμφωνες προς τους 
στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 
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1. 1. Οι διαδικασίες ανάθεσης σχεδιάζονται
κατά τρόπον ώστε να συνάδουν προς τις 
πολιτικές για τα δεδομένα, τις οποίες 
ακολουθούν οι δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνιστώσα γεωδιαστημικής αναφοράς περιλαμβάνεται για λόγους συνέπειας με την ανωτέρω 
τροπολογία 1. Η ανάγκη σεβασμού και συμμόρφωσης προς την πολιτική που ακολουθείται σε
επίπεδο κράτους μέλους στο θέμα των δεδομένων απορρέει από την αρχή της αναλογικότητας.  
Η κοινοτική δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των 
στόχων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η κοινοτική αρμοδιότητα δεν εκτείνεται τόσο
ώστε να καθορίζει το αποδεκτό ή μη των πολιτικών που ακολουθούν τα κράτη μέλη στον τομέα 
των δεδομένων.

Τροπολογία 43
Norbert Glante

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο μέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες 
GMES χρησιμοποιούν τα δεδομένα που 
διαθέτουν ήδη οι αρχές των κρατών 
μελών. Η δημιουργία νέων δεδομένων, τα
οποία αλληλεπικαλύπτονται με τα ήδη 
υπάρχοντα δεδομένα, δεν πρέπει να 
γίνεται παρά μόνον όταν τα διαθέσιμα 
δεδομένα δεν είναι αξιοποιήσιμα ή δεν 
μπορούν να βελτιωθούν ή συμπληρωθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη δεδομένων, προκειμένου 
να διασφαλισθεί αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται για το GMES. 
Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν συνέργειες με το έργο το οποίο έχει συντελεσθεί 
ήδη στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 44
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Πιστοποίηση των δεδομένων

1. Τα δεδομένα GMES πιστοποιούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
2. Η πιστοποίηση, στο πλαίσιο του 
προγράμματος GMES, προκύπτει από μία 
διαδικασία η οποία καθιστά δυνατόν να 
εξασφαλίζεται στο χρήστη των 
δεδομένων η γνησιότητα και η 
ακεραιότητα των δεδομένων αυτών.
3. Επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εγκρίνει το απαραίτητο πλαίσιο για την 
πιστοποίηση, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος
2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ορισθεί η πιστοποίηση των δεδομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος GMES. 
Αυτή βασίζεται σε έναν στόχο, που είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της γνησιότητας 
των δεδομένων. Εναπόκειται, στη συνέχεια, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή 
το μηχανισμό που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Τροπολογία 45
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Οι υπηρεσίες παρακολούθησης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος καθιστούν 
δυνατή την παροχή πληροφοριών για την 
κατάσταση των θαλασσών και των 
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θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Αυτές οι
υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στους
τομείς της θαλάσσιας ασφάλειας και της 
προστασίας των θαλάσσιων πόρων, 
καθώς και για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των επιδιωκόμενων στόχων στο πλαίσιο της αρχικής
εφαρμογής του προγράμματος GMES, αυτοί που αφορούν τις υπηρεσίες παρακολούθησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και αυτοί που αφορούν την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που επιδιώκουν οι  υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει επίσης να
αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράμματος GMES, ήδη από την αρχική του εφαρμογή. 

Τροπολογία 46
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – στοιχείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β) οι υπηρεσίες παρακολούθησης της
ατμόσφαιρας καθιστούν, ιδίως, δυνατό 
τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, 
καθώς και τη χημική σύνθεση της 
ατμόσφαιρας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των επιδιωκόμενων στόχων στο πλαίσιο της αρχικής
εφαρμογής του προγράμματος GMES, αυτοί που αφορούν τις υπηρεσίες παρακολούθησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και αυτοί που αφορούν την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που επιδιώκουν οι  υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει επίσης να
αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράμματος GMES, ήδη από την αρχική του εφαρμογή. 


