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Τροπολογία 1

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η ΕΕ εξαρτάται προς το 
παρόν σε μεγάλο βαθμό από το 
αμερικανικό Παγκόσμιο Σύστημα 
Προσδιορισμού Θέσης (GPS), με το 7% 
περίπου του ΑΕΠ δραστηριοτήτων να 
εξαρτώνται από αυτό,

Β. εκτιμώντας ότι η ΕΕ εξαρτάται προς το 
παρόν από το αμερικανικό Παγκόσμιο 
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS), με 
το 7% περίπου του ΑΕΠ δραστηριοτήτων 
να εξαρτώνται από αυτό,

Or. en

Τροπολογία 2
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS 
χρηματοδοτείται τώρα πλήρως από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης (4,3 δισ. 
ευρώ) για τις φάσεις καθορισμού, 
επικύρωσης και εγκατάστασης έως το
2013 και, κατά συνέπεια, αποτελεί πλήρη 
ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα Galileo θα 
προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με το GPS, όπως μεγαλύτερη 
ακρίβεια, παγκόσμια ακεραιότητα, 
αυθεντικότητα και εγγύηση της υπηρεσίας, 
καθώς και εξασφάλιση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης,

Γ. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα Galileo
αναμένεται ότι θα προσφέρει 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το GPS, 
όπως μεγαλύτερη ακρίβεια, παγκόσμια 
ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εγγύηση 
της υπηρεσίας, καθώς και εξασφάλιση της 
στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι το EGNOS 
χρησιμοποιείται ήδη από 80.000 
Ευρωπαίους αγρότες σε καθημερινή βάση 
και σύντομα θα ενσωματωθεί στην 
πολιτική αεροπορία και στις θαλάσσιες 
μεταφορές,

Ε. εκτιμώντας ότι το EGNOS 
χρησιμοποιείται ήδη από 80.000 
Ευρωπαίους αγρότες και έχει προσφάτως 
πιστοποιηθεί για την πολιτική αεροπορία 
και πιστοποίηση για τις θαλάσσιες 
μεταφορές αναμένεται να επακολουθήσει 
στο άμεσο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 5
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα Galileo 
αποσκοπεί στο να καταστεί το πλέον 
προηγμένο και εξελιγμένο από 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα Galileo 
αρχικά αποσκοπούσε στο να καταστεί το 
πλέον προηγμένο και εξελιγμένο από 
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τεχνολογική άποψη GNSS στον κόσμο, 
ικανό να θέσει το παγκόσμιο πρότυπο για 
το μέλλον, με εμπλοκή επιστημών υψηλής 
συγκέντρωσης, προηγμένων τεχνολογιών 
και ειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων, 
συμβάλλοντας στην καινοτομία και στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ,

τεχνολογική άποψη GNSS στον κόσμο, 
ικανό να θέσει το παγκόσμιο πρότυπο για 
το μέλλον, με εμπλοκή επιστημών υψηλής 
συγκέντρωσης, προηγμένων τεχνολογιών 
και ειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων, 
συμβάλλοντας στην καινοτομία και στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 
ΕΕ, αλλά λόγω καθυστερήσεων του 
προγράμματος έχει απολέσει πολλά από 
τα τεχνικά του πλεονεκτήματα,

Or. en

Τροπολογία 6
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα εκτιμώντας ότι εξαιτίας αυτών των 
καθυστερήσεων και της τεράστιας 
αύξησης του κόστους υπήρξε απώλεια 
της εμπιστοσύνης εκ μέρους των 
επενδυτών,

Or. en

Τροπολογία 7

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι τα προγράμματα 
EGNOS και Galileo θα δημιουργήσουν 
έμμεσα οφέλη ύψους 60 δισεκ. ευρώ για 
την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, 
εφόσον θα αυξηθεί η οδική και αεροπορική 

Ζ. εκτιμώντας ότι οι προγνώσεις εκτιμούν 
ότι τα προγράμματα EGNOS και Galileo 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έμμεσα 
οφέλη ύψους 60 δισεκ. ευρώ για την 
οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, 
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ασφάλεια, θα μειωθεί η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και η κατανάλωση 
φυτοφαρμάκων, θα ενισχυθεί η 
απασχόληση και η δημόσια ασφάλεια και 
θα αξιοποιηθούν στο έπακρο οι σχετικές 
επενδύσεις σε σύγκριση με άλλες ανάλογες 
μορφές επενδύσεων,

εφόσον θα αυξηθεί η οδική και αεροπορική 
ασφάλεια, θα μειωθεί η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και η κατανάλωση 
φυτοφαρμάκων, θα ενισχυθεί η 
απασχόληση και η δημόσια ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 8
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι με την δημιουργία 
τεσσάρων παγκόσμιων και δύο 
περιφερειακών συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης από διαφορετικούς διεθνείς
παράγοντες, η ταχύτητα αποτελεί στοιχείο 
ζωτικής σημασίας για το Galileo 
προκειμένου να αναγνωριστεί ως GNSS
δεύτερης επιλογής,

Η. εκτιμώντας ότι με την δημιουργία 
τεσσάρων παγκόσμιων και δύο 
περιφερειακών συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης από διαφορετικούς διεθνείς 
παράγοντες, η ταχύτητα αποτελεί στοιχείο 
ζωτικής σημασίας για το Galileo 
προκειμένου το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 
σύστημα να καταστεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα άλλο ένα μεγάλο σύστημα 
αναφοράς κατά την επιλογή GNSS,

Or. cs

Τροπολογία 9
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας ότι με την δημιουργία 
τεσσάρων παγκόσμιων και δύο 
περιφερειακών συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης από διαφορετικούς διεθνείς 
παράγοντες, η ταχύτητα αποτελεί στοιχείο 

Η. εκτιμώντας ότι με την δημιουργία 
τεσσάρων παγκόσμιων και δύο 
περιφερειακών συστημάτων δορυφορικής 
πλοήγησης από διαφορετικούς διεθνείς 
παράγοντες, η ταχύτητα στη 
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ζωτικής σημασίας για το Galileo 
προκειμένου να αναγνωριστεί ως GNSS 
δεύτερης επιλογής,

διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποτελεί 
στοιχείο ζωτικής σημασίας για το Galileo 
προκειμένου να αναγνωριστεί ως GNSS 
δεύτερης επιλογής,

Or. de

Τροπολογία 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
συστημάτων πλοήγησης μέσω δορυφόρου
(GNSS) οδήγησε το 2007 σε αναθεώρηση 
του ισχύοντος ΠΔΠ εφόσον το ανώτατο 
όριο για την κατηγορία 1α αυξήθηκε 
κατά 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-
2013· επισημαίνει εξάλλου ότι και πάλι το
2010 η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση 
του ΠΔΠ για αύξηση του ανωτάτου ορίου 
της κατηγορίας 1α λόγω περιορισμένης 
χρηματοδότησης του σχεδίου ΙΤΕR·
τονίζει με έμφαση ότι παρόμοιες ad hoc 
λύσεις έκτακτης ανάγκης είναι πιθανόν 
να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία και 
την προστιθέμενη αξία στρατηγικών 
προγραμμάτων της ΕΕ μεγάλης κλίμακας 
και να κλονίσουν τη σχετική πολιτική 
δυναμική τους· αντιθέτως, θα πρέπει, ως 
εκ τούτου, να επινοηθούν εύρυθμες και 
μακροπρόθεσμες λύσεις για την 
χρηματοδότησή τους·

Or. en

Τροπολογία 11

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι τα αυξημένα κόστη του 
προγράμματος επιτρέπουν στον τρέχοντα 
προϋπολογισμό να χρηματοδοτήσει μόνο 
την ανάπτυξη της Αρχικής Επιχειρησιακής 
Ικανότητας (IOC), που αποτελείται από 18 
δορυφόρους,

Θ. εκτιμώντας ότι τα αυξημένα κόστη του 
προγράμματος, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, 
των ανακριβών προβλέψεων ως προς το 
κόστος και των στρατηγικών της 
διαχείρισης του κόστους, επιτρέπουν στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό να 
χρηματοδοτήσει μόνο την ανάπτυξη της 
Αρχικής Επιχειρησιακής Ικανότητας 
(IOC), που αποτελείται από 18 
δορυφόρους,

Or. en

Τροπολογία 12

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρουσιάσει σαφή εκτίμηση 
όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και 
των σχετικών δαπανών και ωφελειών 
πριν ληφθεί απόφαση για περαιτέρω 
δημοσιονομική δέσμευση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο προσεχές 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 13
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. εκτιμώντας ότι στα προσεχή έτη 
αναμένεται ότι μία περιοδική διαταραχή 
στην ιονόσφαιρα της γης, που θα 
προκληθεί από ηλιακές εκρήξεις, θα 
επηρεάσει τα ραδιοφωνικά σήματα που 
μεταδίδονται από το GNSS, 
συμπεριλαμβανομένου του Galileo,

Or. en

Τροπολογία 14
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. εκτιμώντας ότι στο ψήφισμα του 7ου 
Συμβουλίου Διαστήματος της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 καλούνται όλοι οι 
ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς να 
θεωρήσουν ως ζήτημα υψηλής 
προτεραιότητας τη χρήση εκτοξευτών 
που κατασκευάζονται στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 15

Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στην προβλεπόμενη αξιολόγηση 
επιπτώσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
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στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθετικής 
πρότασης, σαφείς και περιεκτικές 
πληροφορίες σχετικά με:
- τις τεχνικές προδιαγραφές (ακρίβεια, 
γεωγραφική κάλυψη, ακεραιότητα, κλπ.) 
των υπηρεσιών (Ανοιχτές Υπηρεσίες, 
Υπηρεσία Προστασίας της Ανθρώπινης 
Ζωής, Εμπορικές Υπηρεσίες, 
Ρυθμισθείσες Δημόσιες Υπηρεσίες) που 
θα ήταν δυνατόν να παρέχουν οι διάφοροι 
δορυφορικοί σχηματισμοί του Galileo 
(συμπεριλαμβανομένων του IOC και του
FOC, που χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με άλλα συστήματα GNSS ή 
αυτοτελώς)·
- το ρόλο υπηρεσιών του EGNOS ως προς 
τους διάφορους δυνατούς σχηματισμούς 
του Galileo και την ανάγκη, ή όχι, για τη 
διατήρηση του EGNOS σε σχηματισμό
FOC·
- τα κόστη που συνδέονται με τους 
δυνατούς σχηματισμούς Galileo και
EGNOS όσον αφορά στις επενδύσεις 
υποδομών αλλά και με τα κόστη 
διαχείρισης και απρόβλεπτων 
καταστάσεων(συμπεριλαμβανομένων του
IOC, FOC ή άλλης δυνατής επιλογής, 
χωρίς να αποκλείεται και η μηδενική 
επιλογή)·

Or. en

Τροπολογία 16
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το
Στρατηγικό Πλαίσιο GNSS (C(2008)8378)
υπό το φως της σημερινής κατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρίων 

3. προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα 
επικαιροποιημένο Στρατηγικό Πλαίσιο 
GNSS (C(2008)8378) μετά την πλήρη 
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δράσεων, του κατ' εκτίμηση σχετικού 
προϋπολογισμού και του αναγκαίου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 
των στόχων·

αξιολόγηση επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προκειμένου να αποτραπούν 
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 
την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, έτσι ώστε να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
έναρξη των προγραμμάτων· προτείνει στην 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες όσον αφορά την 
εξέταση και τη βελτίωση της προόδου και 
της διαχείρισης του προγράμματος·

4. προκειμένου να αποτραπούν 
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 
την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, έτσι ώστε να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
έναρξη των προγραμμάτων· προτείνει στην 
Επιτροπή να ασχοληθεί διεξοδικά με τις 
εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ώς τώρα 
και να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων 
εκπροσώπων της βιομηχανίας, για να 
βελτιωθεί ουσιαστικά η 
αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης του 
έργου·

Or. de

Τροπολογία 18
Henri Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προκειμένου να αποτραπούν 
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 

4. προκειμένου να αποτραπούν 
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 
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την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, έτσι ώστε να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
έναρξη των προγραμμάτων· προτείνει στην 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες όσον αφορά την εξέταση 
και τη βελτίωση της προόδου και της 
διαχείρισης του προγράμματος·

την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, μέσω της προσέγγισης 
διπλών πηγών εφοδιασμού για κρίσιμες 
δέσμες εργασιών του προγράμματος 
Galileo έτσι ώστε κυρίως να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
έναρξη των προγραμμάτων· προτείνει στην 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες όσον αφορά την εξέταση 
και τη βελτίωση της προόδου και της 
διαχείρισης του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 19
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προκειμένου να αποτραπούν
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 
την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, έτσι ώστε να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
έναρξη των προγραμμάτων· προτείνει 
στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όσον 
αφορά την εξέταση και τη βελτίωση της 
προόδου και της διαχείρισης του 
προγράμματος·

4. προκειμένου να εξαλειφθούν 
μελλοντικές υπερβάσεις του κόστους καλεί 
την Επιτροπή να θέσει αυστηρούς 
περιορισμούς ως προς τη σχετική δαπάνη 
και να ακολουθήσει πολιτικές μετριασμού 
του κινδύνου, έτσι ώστε να τεθούν υπό 
έλεγχο οι απαραίτητες δαπάνες για την 
εκτόξευση δορυφόρων· προτείνει στην 
Επιτροπή να σταθμίσει τη χρήση
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων όσον 
αφορά την εξέταση και τη βελτίωση της 
προόδου και της διαχείρισης του 
προγράμματος·

Or. cs
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Τροπολογία 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή τα προτεινόμενα μέτρα 
μείωσης κινδύνου, όπως για παράδειγμα 
το "dual procurement" σε όλα τα κρίσιμα 
σύνολα εργασιών, για να γίνει δυνατή η 
διατήρηση του επιδιωκόμενου 
χρονοδιαγράμματος· στηρίζει ιδίως όσον 
αφορά τους εκτοξευτές το ψήφισμα του 
Συμβουλίου, το οποίο καλεί όλους τους 
σχετικούς παράγοντες της ΕΕ να 
θεωρήσουν τη χρήση των εκτοξευτών 
που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη 
ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας· καλεί 
την Επιτροπή να προτιμήσει μια 
διαδικασία επιλογής "double source"·

Or. de

Τροπολογία 21
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. υποστηρίζει την απόφαση του 
Συμβουλίου (που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο Ανταγωνισμού στις 25 
Νοεμβρίου 2010) να προσκαλέσει όλους 
τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς να 
θεωρήσουν ως ζήτημα υψηλής 
προτεραιότητας τη χρησιμοποίηση 
εκτοξευτών που κατασκευάζονται στην 
Ευρώπη· κατά συνέπεια, καλεί την 
Επιτροπή να ταχθεί υπέρ της διαδικασίας 
επιλογής σύμφωνα με την "διπλή πηγή 
εφοδιασμού"·
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Or. en

Τροπολογία 22
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση της χρησιμοποίησης του 
ανταγωνιστικού διαλόγου στον τομέα του 
εφοδιασμού με δέσμες εργασιών, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις 
οικείες αγορές και τη δυνατότητα των 
διπλών πηγών εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 23
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η IOC, ικανή να 
εξασφαλίσει υπηρεσίες της αρχικής φάσης 
με βάση 18 δορυφόρους, θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2014 το αργότερο 
έτσι ώστε το πρόγραμμα Galileo να 
καταστεί ο δεύτερος σχηματισμός 
αναφοράς GNSS για κατασκευαστές τσιπ· 
εν προκειμένω, προτρέπει την Επιτροπή, 
το συντομότερο δυνατό, να εκτοξεύσει 
τους τέσσερις δορυφόρους - επικύρωση σε 
τροχιά (IOV) -, να εκπονήσει σαφή οδικό 
χάρτη για την εκτόξευση των υπολοίπων 
14 δορυφόρων και να ολοκληρώσει τις 
δέσμες των τελικών εργασιών·

5. πιστεύει ότι η IOC, ικανή να 
εξασφαλίσει υπηρεσίες της αρχικής φάσης 
με βάση 18 δορυφόρους, θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2014 το αργότερο 
έτσι ώστε το πρόγραμμα Galileo να 
καταστεί πραγματικά, ο δεύτερος 
σχηματισμός αναφοράς GNSS, ιδίως  για 
κατασκευαστές δεκτών· εν προκειμένω, 
προτρέπει την Επιτροπή, το συντομότερο 
δυνατό, να εκτοξεύσει τους τέσσερις 
δορυφόρους - επικύρωση σε τροχιά (IOV) 
-, να εκπονήσει σαφή οδικό χάρτη για την 
εκτόξευση των υπολοίπων 14 δορυφόρων 
και να ολοκληρώσει τις δέσμες των 
τελικών εργασιών·
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Or. cs

Τροπολογία 24
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η IOC, ικανή να 
εξασφαλίσει υπηρεσίες της αρχικής φάσης 
με βάση 18 δορυφόρους, θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2014 το αργότερο
έτσι ώστε το πρόγραμμα Galileo να 
καταστεί ο δεύτερος σχηματισμός 
αναφοράς GNSS για κατασκευαστές τσιπ·
εν προκειμένω, προτρέπει την Επιτροπή, 
το συντομότερο δυνατό, να εκτοξεύσει 
τους τέσσερις δορυφόρους - επικύρωση σε 
τροχιά (IOV) -, να εκπονήσει σαφή οδικό 
χάρτη για την εκτόξευση των υπολοίπων 
14 δορυφόρων και να ολοκληρώσει τις 
δέσμες των τελικών εργασιών·

5. πιστεύει ότι η IOC, ικανή να 
εξασφαλίσει υπηρεσίες της αρχικής φάσης 
με βάση 18 δορυφόρους, θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2014 το αργότερο, με 
την ελπίδα ότι το πρόγραμμα Galileo θα 
μπορούσε να καταστεί ο δεύτερος 
σχηματισμός αναφοράς GNSS για 
κατασκευαστές τσιπ· εν προκειμένω, 
προτρέπει την Επιτροπή, το συντομότερο 
δυνατό, να εκτοξεύσει τους τέσσερις 
δορυφόρους - επικύρωση σε τροχιά (IOV) 
-, να εκπονήσει σαφή οδικό χάρτη για την 
εκτόξευση των υπολοίπων 14 δορυφόρων 
και να ολοκληρώσει τις δέσμες των 
τελικών εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της 
Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας
(FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 
δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου 
αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και 
επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη της 
προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι 
αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη

6. κατανοεί ότι ο στόχος της Πλήρους 
Επιχειρησιακής Ικανότητας (FOC), 
βασισμένης σε σχηματισμό 27 δορυφόρων 
με την προσθήκη κατάλληλου αριθμού 
βοηθητικών δορυφόρων και επαρκούς 
εδαφικής υποδομής, θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη αυθεντικότητα,
υψηλή ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της 
υπηρεσίας, ιδιαίτερα για τις από το 
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ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της 
υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει 
τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές 
ωφέλειες· πιστεύει ότι χρειάζεται σαφής 
και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την υλοποίηση της FOC προκειμένου 
να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές 
για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ·

κράτος ρυθμιζόμενες υπηρεσίες του και
τις εμπορικές υπηρεσίες· πιστεύει ότι 
χρειάζεται σαφής και αναμφισβήτητη
υποστήριξη εκ μέρους όλων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την 
υλοποίηση της FOC· απαιτεί πλήρη 
κατανόηση του κόστους και των 
ωφελειών της εγκαθίδρυσής του καθώς 
και της εξεύρεσης μιας κατάλληλης 
χρηματοδοτικής δομής·

Or. en

Τροπολογία 26
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της 
Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας 
(FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 
δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου 
αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και 
επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη της 
προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι 
αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη 
ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της 
υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει 
τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές 
ωφέλειες· πιστεύει ότι χρειάζεται σαφής 
και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την υλοποίηση της FOC προκειμένου 
να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές 
για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ·

6. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της 
Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας 
(FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 
δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου 
αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και 
επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη της 
προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι 
αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη 
ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της 
υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει 
τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές 
ωφέλειες· πιστεύει ότι χρειάζεται σαφής 
και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την υλοποίηση της FOC προκειμένου 
να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές 
για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ·
και καλεί την Επιτροπή να στείλει επ’ 
αυτού θετικό σήμα στην αγορά·

Or. cs
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Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της 
Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας
(FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 
δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου 
αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και 
επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη της 
προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι 
αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη 
ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της 
υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει 
τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές 
ωφέλειες· πιστεύει ότι χρειάζεται σαφής 
και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την υλοποίηση της FOC προκειμένου 
να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές 
για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ·

6. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της 
Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας
(FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 
δορυφόρων με την προσθήκη τριών
βοηθητικών δορυφόρων και επαρκούς 
εδαφικής υποδομής, αποτελεί προϋπόθεση 
για την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας 
του Galileo σε ό,τι αφορά την 
αυθεντικότητα, τη μεγάλη ακρίβεια και την 
αδιάκοπη ροή της υπηρεσίας και, κατά 
συνέπεια, να δρέψει τις σχετικές 
οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες·
πιστεύει ότι χρειάζεται σαφής και 
αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους 
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
για την υλοποίηση της FOC προκειμένου 
να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές 
για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει, τέλος, ότι το πρόγραμμα
Galileo, πέραν του ότι αποτελεί για την 
ΕΕ το πρώτο δικό της βιομηχανικό 
σχέδιο μεγάλης κλίμακας, αποτελεί 
απάντηση σε μια επιταγή ευρωπαϊκού 
δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογεί 
την προσφυγή στη δημόσια 
χρηματοδότηση· υποστηρίζει, κατά 
συνέπεια, την πρόταση ότι στο μέλλον, 
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όταν πρόκειται για σχέδια μεγάλης 
κλίμακας όπως το παρόν, ένα 
προκαθορισμένο ετήσιο ποσό θα πρέπει 
να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ ενώ τα κράτη μέλη θα αναλάβουν 
τη χρηματοδότηση του υπολοίπου, με τη 
διάθεση συμπληρωματικής 
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, εντοπίζοντας, στο μεταξύ, τομείς 
του προϋπολογισμού της ΕΕ με χαμηλή 
απορρόφηση κονδυλίων, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν πρόσθετες ανάγκες για 
σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως αυτό·

Or. en

Τροπολογία 29
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι όλες οι δυνατές πηγές 
χρηματοδότησης θα πρέπει να 
διερευνηθούν για τη χρηματοδότηση της 
εναπομένουσας υποδομής και της 
επιχειρησιακής δαπάνης του 
προγράμματος Galileo, με συμμετοχή των 
κρατών μελών - και συγκεκριμένα των 
Υπουργείων Άμυνας των κρατών μελών, 
εφόσον αυτά αποτελούν τους κύριους 
δικαιούχους της από το κράτος 
ρυθμιζόμενης υπηρεσίας  - και του 
βιομηχανικού τομέα, ως κύριων χρηστών 
των υπηρεσιών FOC·

Or. en
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Τροπολογία 30
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει ότι η ανάπτυξη εφαρμογών και 
υπηρεσιών GNSS είναι απαραίτητη για 
να διασφαλιστεί ότι η επένδυση στις 
υποδομές την οποία συνεπάγεται το
GALILEO θα αξιοποιηθεί πλήρως και ότι 
το σύστημα GALILEO θα αναπτυχθεί 
στο πλήρες δυναμικό του·

Or. ro

Τροπολογία 31
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. Ανησυχεί για το γεγονός ότι ένα 
σύστημα που θα βασίζεται σε 18 μόνο 
δορυφόρους ενδεχομένως δεν θα είναι 
πλήρως λειτουργικό σε περίπτωση της 
ιονόσφαιρας της γης που θα προκληθεί 
από ηλιακές εκρήξεις·

Or. en

Τροπολογία 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι το κατ' εκτίμηση 
στοιχεία  που συμπεριλαμβάνεται στην 
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ενδιάμεση εξέταση για την περίοδο μετά 
το 2013 παραμένουν τελείως ενδεικτικά·
προτείνει, ως εκ τούτου, να υπάρχει ένα 
σταθερό ετήσιο ποσό 1,1 δισ. ευρώ που 
θα αφιερώνεται στο πρόγραμμα Galileo 
για κάθε έτος του προσεχούς ΠΔΠ 
προκειμένου να αυξηθεί η λογοδοσία, η 
προβλεψιμότητα και η διαφάνεια ως προς 
το έργο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 33
Sajjad Karim

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας 
αυτό υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2018 το 
αργότερο, γεγονός που θα απαιτήσει
πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. 
ευρώ και ετήσια χρηματοδότηση για την 
κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών 
ύψους 800 εκατ. ευρώ από το 2014 και 
εφεξής·

7. σημειώνει ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, και ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι 
αυτό θα οδηγήσει σε άλλες 
καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη και,
ενδεχομένως στην απώλεια ενός
"παράθυρου ευκαιρίας"· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει ποιες 
δημοσιονομικές εξοικονομήσεις θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από 
την κατ' εκτίμηση πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής·

Or. en

Τροπολογία 34
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, ζητεί από την Επιτροπή να 
καταθέσει αμέσως πρόταση για επιπλέον 
χρηματοδοτικές πιστώσεις και τονίζει ότι 
η FOC θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 
2016 το αργότερο, γεγονός που θα 
απαιτήσει πρόσθετη χρηματοδότηση 
ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ πριν από το τέλος 
του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου και ετήσια χρηματοδότηση για 
την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών 
ύψους 800 εκατ. ευρώ από το 2014 και 
εφεξής·

Or. de

Τροπολογία 35
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα 
κόστη και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας 
αυτό υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2018 το 
αργότερο, γεγονός που θα απαιτήσει 
πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. 

7. κατανοεί το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα και ότι το FOC, το οποίο κατ' 
εκτίμηση  θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής, θα 
μπορούσε να επιτευχθεί έως το 2018 αν 
προσδιοριστούν κατάλληλες 
δημοσιονομικές δομές·



PE460.827v01-00 22/36 AM\860257EL.doc

EL

ευρώ και ετήσια χρηματοδότηση για την 
κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών 
ύψους 800 εκατ. ευρώ από το 2014 και 
εφεξής·

Or. en

Τροπολογία 36
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής· τονίζει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
διασφαλίζει την επιτυχία των ενωσιακών 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS·

Or. fr

Τροπολογία 37
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει, σύμφωνα με 
την Επιτροπή, πρόσθετη χρηματοδότηση 
ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και ετήσια 
χρηματοδότηση για την κάλυψη των 
επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 εκατ. 
ευρώ από το 2014 και εφεξής·

Or. en

Τροπολογία 38
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 800 
εκατ. ευρώ από το 2014 και εφεξής·

7. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει 
πρόσθετη χρηματοδότηση γι' αυτό το 
πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
και άλλες καθυστερήσεις, πρόσθετα κόστη 
και, ενδεχομένως, η απώλεια ενός 
"παράθυρου ευκαιρίας"· λαμβάνοντας αυτό 
υπόψη, πιστεύει ότι η FOC θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως το 2018 το αργότερο, 
γεγονός που θα απαιτήσει σύμφωνα με την 
Επιτροπή πρόσθετη χρηματοδότηση 
ύψους τουλάχιστον 1,9 δισεκ. ευρώ και 
ετήσια χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των επιχειρησιακών δαπανών ύψους 
περίπου 800 εκατ. ευρώ από το 2014 και 
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εφεξής·

Or. cs

Τροπολογία 39
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να εργασθεί με 
κάθε διαφάνεια με το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη 
συμφωνίας σε ό, τι αφορά στην αναγκαία 
πρόσθετη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας 
υπόψη ενδεχόμενες μειώσεις του κόστους 
μέσω στρατηγικής εγκατάλειψης ενός 
στόχου, επί παραδείγματι με αποκλεισμό 
της υπηρεσίας προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής·

Or. en

Τροπολογία 40
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. φρονεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητική 
χρηματοδότηση για Ε&Α για GNSS και 
άλλα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με 
βάση το GNSS· υπογραμμίζει ότι η 
σημερινή χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΕΕ 
περιορίζεται απλώς σε 15 εκατ. ευρώ 
ετησίως·

8. φρονεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητική 
χρηματοδότηση για Ε&Α για GNSS και 
άλλα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με 
βάση το GNSS· υπογραμμίζει ότι η 
σημερινή χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΕΕ 
περιορίζεται απλώς σε 15 εκατ. ευρώ 
ετησίως· προειδοποιεί για τη ζημία που θα 
υποστούν άλλα προγράμματα Ε & Α αν 
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από το πρόγραμμα - πλαίσιο αφαιρεθεί 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το Galileo·

Or. en

Τροπολογία 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. φρονεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ικανοποιητική
χρηματοδότηση για Ε&Α για GNSS και 
άλλα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με 
βάση το GNSS· υπογραμμίζει ότι η 
σημερινή χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΕΕ 
περιορίζεται απλώς σε 15 εκατ. ευρώ 
ετησίως·

8. φρονεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί περισσότερη
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα - πλαίσιο 
8 για Ε&Α για GNSS και άλλα μέτρα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών με βάση το 
GNSS· υπογραμμίζει ότι η σημερινή 
χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΕΕ 
περιορίζεται απλώς σε 15 εκατ. ευρώ 
ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για 
έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του
GNSS καθώς και για την πλήρη 
εφαρμογή του Galileo στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού και του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·
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Τροπολογία 43
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τη 
δυνατότητα σύστασης ενός
"αποθεματικού ταμείου για το Galileo", 
το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
σε περίπτωση εμφάνισης απροσδόκητων 
δαπανών προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση του σχεδίου·

Or. en

Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8b. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση με σκοπό την ανάπτυξη 
εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS που θα 
επιτρέψουν να αξιοποιηθεί  το πλήρες 
δυναμικό του προγράμματος Galileo·

Or. ro

Τροπολογία 45
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο 
τα οφέλη για την οικονομία και την 
κοινωνία της ΕΕ λόγω του GNSS·
χαιρετίζει την ανάληψη συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών, όπως ο ανταγωνισμός 
παιδιών στο πλαίσιο του Galileo και το 
βραβείο καινοτομίας GNSS· προτρέπει την 
Επιτροπή και την Οργάνωση GNSS της ΕΕ
(GSA) να καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

9. πιστεύει ακράδαντα ότι τα πιθανά 
οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία 
λόγω του GNSS, καθώς και ότι το κόστος 
του και οι δυνατές εφαρμογές θα πρέπει 
να ανακοινωθούν με περισσότερη 
διαφάνεια σε εκείνους που αποφασίζουν 
και στο ευρύτερο κοινό· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS· προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

Or. en

Τροπολογία 46
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS· προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS· προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
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χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS, προωθώντας την χρήση 
υπηρεσιών με βάση το GNSS και 
προσδιορίζοντας και συνενώνοντας τη 
ζήτηση για τις εν λόγω υπηρεσίες στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS· προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ετήσιος διαγωνισμός ιδεών 
Galileo Masters με περισσότερες από 350 
αποστολές από 44 κράτη το 2010, ο 
ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο του 
Galileo και το βραβείο καινοτομίας GNSS· 
προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

Or. de
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Τροπολογία 48
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS· προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες 
προσπάθειες για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης μεταξύ δυνητικών 
χρηστών και επενδυτών σε ό,τι αφορά το 
GNSS·

9. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η 
πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι 
που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό 
συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, 
όπως ο ανταγωνισμός παιδιών στο πλαίσιο 
του Galileo και το βραβείο καινοτομίας 
GNSS·

Or. cs

Τροπολογία 49
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προτρέπει την Επιτροπή και την 
Οργάνωση GNSS της ΕΕ (GSA) να 
καταβάλουν πολύ περισσότερες
προσπάθειες για την αύξηση του βαθμού 
ενημέρωσης μεταξύ δυνητικών χρηστών 
και επενδυτών σε ό,τι αφορά το GNSS· σε 
αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι το πρόγραμμα
Galileo ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό 
δημόσιο συμφέρον, πράγμα που 
δικαιολογεί την ανάγκη χρηματοδότησής 
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του από δημόσιες πιστώσεις· 

Or. cs

Τροπολογία 50
Jan Březina

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί την Επιτροπή και την 
εποπτεύουσα αρχή του Γαλιλαίο, μέσω 
κατάλληλων διαγωνισμών, εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης και μηχανισμών 
μεταφοράς τεχνολογίας, να έλθει σε 
επαφή με τοπικές/περιφερειακές αρχές 
και με ΜΜΕ, που δεν 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
διαστήματος, ως δυνητικούς τελικούς 
χρήστες των εφαρμογών του GNSS, ενώ 
θα τονίζουν ταυτόχρονα τη σημασία της 
διατήρησης μιας περιφερειακής 
ισορροπίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. σημειώνει ότι η Κίνα δεν έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επίλυση 
των τρεχουσών θεμάτων ραδιοφάσματος·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πλήρη, 
διαφανή και έγκαιρη ανάλυση για τον 
τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα Galileo 
θα μπορεί να συνεχίσει την πρόοδό του 
εάν τα θέματα συμβατότητας παραμένουν 
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ανεπίλυτα·

Or. en

Τροπολογία 52
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
την δορυφορική πλοήγηση ως βασικό 
στοιχείο στην ανάπτυξη όλων των άλλων 
σχετικών κοινοτικών πολιτικών·

12. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
την δορυφορική πλοήγηση -τεχνολογία 
υποδομής με κρίσιμη σημασία- ως βασικό 
στοιχείο στην ανάπτυξη όλων των άλλων 
σχετικών κοινοτικών πολιτικών·

Or. cs

Τροπολογία 53
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
την δορυφορική πλοήγηση ως βασικό 
στοιχείο στην ανάπτυξη όλων των άλλων
σχετικών κοινοτικών πολιτικών·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πως η
δορυφορική πλοήγηση θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από την ανάπτυξη όλων των 
σχετικών κοινοτικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 54
Herbert Reul

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως 
νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS·

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως 
νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS· τονίζει ότι 
πρέπει να προτιμηθεί η χρηματοδότηση 
από τον προϋπολογισμό, ενώ θα πρέπει 
ωστόσο να διασφαλιστεί και η αναγκαία 
ευελιξία για την υλοποίηση του 
προγράμματος κατά τη διάρκεια του 
πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου·

Or. de

Τροπολογία 55
Vladimír Remek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως 
νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS·

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως 
νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS· επιπλέον, 
πιστεύει ότι για την καλή διαχείριση του 
προγράμματος έχει ζωτική σημασία να 
διασφαλιστεί η διατήρηση της σχετικής 
τεχνογνωσίας και της πείρας που έχει 
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αποκτηθεί·

Or. en

Τροπολογία 56
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συντόμως 
νομοθετικές προτάσεις για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS·

13. επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα έχει σημασία προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπλέον 
καθυστερήσεις, ο δαπανηρός 
επανασχεδιασμός και η αποσταθεροποίηση 
της βάσης των χρηστών· εν προκειμένω, 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για το μελλοντικό 
επίπεδο των υπηρεσιών, της 
χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης 
των προγραμμάτων GNSS·

Or. en

Τροπολογία 57
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη δομή 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του GNSS 
θα πρέπει να στοχεύει στην επίλυση 
θεμάτων όπως η διαίρεση των καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, 
του GSA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος (ESA), ο μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων, το καθεστώς 
ευθύνης, η τιμολογιακή πολιτική και η 
πιθανή συμμετοχή και συμβολή του 

14. πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη δομή 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του GNSS 
θα πρέπει να στοχεύει στην επίλυση 
θεμάτων όπως η διαίρεση των καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, 
του GSA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος (ESA), ο μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων, το καθεστώς 
ευθύνης, η τιμολογιακή πολιτική και η 
πιθανή συμμετοχή και συμβολή του 
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ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα GNSS· ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα GNSS·
εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να 
προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση με τον 
εν εξελίξει προβληματισμό για τα 
συστήματα μελλοντικής διακυβέρνησης 
της λειτουργίας των προγραμμάτων 
(διότι μια επιχειρησιακή οντότητα είναι 
απαραίτητη για να διασφαλίσει την 
κατάλληλη αλληλεπίδραση μεταξύ των 
υπηρεσιών διαστήματος, των παρόχων 
υπηρεσιών και των τελικών χρηστών), να 
αναλάβει την ευθύνη μακροπρόθεσμων 
επιχειρήσεων και προσαρμογών της 
υποδομής, να διασφαλίσει την παροχή 
συνεχούς ροής στοιχείων και υπηρεσιών 
προς τους χρήστες και να μεγιστοποιήσει 
τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
εμπορικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη δομή 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του GNSS 
θα πρέπει να στοχεύει στην επίλυση 
θεμάτων όπως η διαίρεση των καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, 
του GSA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος (ESA),  καθώς και άλλων 
σχετικών θεμάτων ο μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων, το καθεστώς 
ευθύνης, η τιμολογιακή πολιτική και η 
πιθανή συμμετοχή και συμβολή του 
ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα GNSS·

14. πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη δομή 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του GNSS 
θα πρέπει να στοχεύει στην επίλυση 
θεμάτων όπως η διαίρεση των καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, 
του GSA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος (ESA), καθώς και άλλων 
σχετικών θεμάτων, όπως ο κατάλληλος 
επιμερισμός του κόστους,  ο μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων, το καθεστώς 
ευθύνης, η τιμολογιακή πολιτική και η 
πιθανή συμμετοχή και συμβολή του 
ιδιωτικού τομέα στα προγράμματα GNSS·

Or. en
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Τροπολογία 59
Fiona Hall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. τονίζει ότι είναι σημαντικό 
οιαδήποτε μακροπρόθεσμη δομή 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του
GNSS να είναι πλήρως διαφανής, από 
χρηματοπιστωτική άποψη φερέγγυος και 
υπόλογος, η δε διαχείρισή της να γίνεται 
με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο· σημειώνει, 
εν προκειμένω, ότι ο συντονισμός με το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 
σε τακτική βάση, συμπεριλαμβανομένων 
ριζικών επικαιροποίησεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. θεωρεί ότι εφόσον τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα Galileo και EGNOS 
αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΕ, θα πρέπει 
να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
(ενδεχομένως μέσω νέων μηχανισμών 
συμβατών με τις ιδιαιτερότητες μεγάλων 
προγραμμάτων υποδομών), λαμβάνοντας 
υπόψη τον δημόσιο χαρακτήρα των 
υπηρεσιών καθώς και το γεγονός ότι 
δυνητικά άμεσα έσοδα δεν θα 
αντισταθμίσουν κόστη· 

Or. en
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Τροπολογία 61
Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή να προβεί στη 
σύσταση κατάλληλων μηχανισμών για να 
διασφαλίσει ότι υπηρεσίες και εφαρμογές 
με βάση το GNSS, ρυθμιζόμενες τόσο 
από ιδιώτες όσο και από το κράτος, 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών, όπως το ιδιωτικό περιβάλλον 
και η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων·

Or. en


