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Τροπολογία 93
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Οι αναπτυσσόμενες από την Ένωση 
διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες θα 
πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μη 
στρατιωτικά συστήματα υπό μη 
στρατιωτικό έλεγχο. Η Επιτροπή πρέπει 
να εξασφαλίζει διαφάνεια όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και οιαδήποτε 
συνεργασία μεταξύ στρατιωτικών και μη 
στρατιωτικών στρατηγικών χρήσης του 
διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 94
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
χρήση της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων, μια 
διακοπή της παροχής υπηρεσιών είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές ζημίες 
στις σύγχρονες εταιρείες. Επιπλέον, λόγω 
της στρατηγικής σημασίας τους, τα 
δορυφορικά συστήματα ραδιοπλοήγησης 
αποτελούν ευαίσθητες υποδομές, οι οποίες 
ειδικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κακόβουλα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 

(8) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
χρήση της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων, μια 
διακοπή της παροχής υπηρεσιών είναι 
δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές ζημίες 
στις σύγχρονες εταιρείες. Επιπλέον, λόγω 
της στρατηγικής σημασίας τους, τα 
δορυφορικά συστήματα ραδιοπλοήγησης 
αποτελούν ευαίσθητες υποδομές, οι οποίες 
ειδικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κακόβουλα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 
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επηρεάσουν την ασφάλεια της Ένωσης και 
των κρατών μελών της. Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
ασφάλειας κατά το σχεδιασμό, την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία υποδομών 
που προκύπτουν βάσει των προγραμμάτων 
Galileo και EGNOS.

επηρεάσουν την ασφάλεια της Ένωσης και 
των κρατών μελών της. Συνεπώς, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι πλέον αυστηρές 
απαιτήσεις ασφάλειας κατά το σχεδιασμό, 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
υποδομών που προκύπτουν βάσει των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

Or. lv

Τροπολογία 95
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα EGNOS βρίσκεται σε 
στάδιο λειτουργίας αφού ανακηρύχθηκε 
λειτουργική η ανοιχτή υπηρεσία του τον 
Οκτώβριο του 2009 και η υπηρεσία του 
« Safety of Life » τον Μάρτιο του 2011.

(10) Το πρόγραμμα EGNOS βρίσκεται σε 
στάδιο λειτουργίας αφού ανακηρύχθηκε 
λειτουργική η ανοιχτή υπηρεσία του τον 
Οκτώβριο του 2009 και η υπηρεσία του 
« Safety of Life » τον Μάρτιο του 2011.
Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να 
αποτελέσει η διασφάλιση της πλήρους 
κάλυψης της επικράτειας των κρατών 
μελών. Σε δεύτερη φάση, κρίνεται 
σκόπιμη η επέκταση της εν λόγω 
κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 96
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 
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χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα με συμπληρωματικά 
κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών 
συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων 
των οποίων ζητούν την υλοποίηση, είτε 
πρόκειται, για παράδειγμα, για την 
αρχιτεκτονική των συστημάτων είτε για 
ορισμένες ανάγκες που συνδέονται με την 
ασφάλεια. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί πρέπει επίσης να μπορούν να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα.

χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα με συμπληρωματικά 
κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών 
συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων 
σχετικών με τους ιδιαίτερους στόχους 
τους. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί πρέπει επίσης να μπορούν να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 97
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 
χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα με συμπληρωματικά 
κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών 

(13) Τα στάδια εγκατάστασης και 
λειτουργίας του προγράμματος Galileo και 
το στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
EGNOS πρέπει, κατ’αρχήν, να 
χρηματοδοτούνται πλήρως από την 
Ένωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα 
προγράμματα με συμπληρωματικά 
κονδύλια ή σε είδος, βάσει σχετικών 
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συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων 
των οποίων ζητούν την υλοποίηση, είτε 
πρόκειται, για παράδειγμα, για την 
αρχιτεκτονική των συστημάτων είτε για 
ορισμένες ανάγκες που συνδέονται με την 
ασφάλεια. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί πρέπει επίσης να μπορούν να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα.

συμφωνιών, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
πρόσθετων στοιχείων των προγραμμάτων 
σχετικών με τους ιδιαίτερους στόχους 
τους. Οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς 
οργανισμοί πρέπει επίσης να μπορούν να 
συνεισφέρουν στα προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 98
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνέχιση των προγραμμάτων, είναι ανάγκη 
να θεσπιστεί κατάλληλο δημοσιονομικό 
πλαίσιο για να είναι σε θέση η Ένωση να 
συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναφέρεται το ποσό που απαιτείται, για 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να 
χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του 
σταδίου εγκατάστασης του Galileo καθώς 
και η λειτουργία των συστημάτων.

(14) Δεδομένων των μεγάλων χρόνων 
προπορείας και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστούν η σχεδιαστική συνέχεια 
και η οργανωτική σταθερότητα των 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συνέχιση των 
προγραμμάτων, είναι ανάγκη να θεσπιστεί 
κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο για να 
είναι σε θέση η Ένωση να συνεχίσει τη 
χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναφέρεται επακριβώς το μέγιστο ποσό 
που απαιτείται, για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020, για να χρηματοδοτηθεί η 
ολοκλήρωση του σταδίου εγκατάστασης 
του Galileo καθώς και η λειτουργία των 
συστημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 99
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι
δραστηριότητες για τις οποίες διατίθενται 
οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης 
που χορηγούνται στα προγράμματα την 
περίοδο 2014-2020 βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να 
διατεθούν κυρίως για τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με το στάδιο της 
εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, 
περιλαμβανομένων των ενεργειών 
διαχείρισης και παρακολούθησης αυτού 
του σταδίου καθώς και των ενεργειών που 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
συστήματος που προέρχεται από το 
πρόγραμμα Galileo, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
ή προπαρασκευαστικών ενεργειών, και του 
συστήματος EGNOS. Πρέπει επίσης να 
διατεθούν για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων άλλων δραστηριοτήτων που 
είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των στόχων των 
προγραμμάτων.

(16) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι 
δραστηριότητες για τις οποίες διατίθενται 
οι δημοσιονομικές πιστώσεις της Ένωσης 
που χορηγούνται στα προγράμματα την 
περίοδο 2014-2020 βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι πιστώσεις αυτές πρέπει να 
διατεθούν κυρίως για τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με το στάδιο της 
εγκατάστασης του προγράμματος Galileo, 
περιλαμβανομένων των ενεργειών 
διαχείρισης και παρακολούθησης αυτού 
του σταδίου καθώς και των ενεργειών που 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
συστήματος που προέρχεται από το 
πρόγραμμα Galileo, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 
ή προπαρασκευαστικών ενεργειών, και του 
συστήματος EGNOS. Πρέπει επίσης να 
διατεθούν για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων άλλων δραστηριοτήτων που 
είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και την 
υλοποίηση των στόχων των 
προγραμμάτων. Η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με 
διαφανή τρόπο, όσον αφορά τις ετήσιες 
πιστώσεις που διατίθενται για κάθε 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 100
Vladimír Remek
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
καλύπτουν τις εργασίες που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Horizon 2020», πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία, όπως είναι
οι εργασίες που συνδέονται με την 
ανάπτυξη εφαρμογών των συστημάτων. Οι 
εργασίες αυτές θα επιτρέψουν τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, την εξασφάλιση καλής 
κοινωνικοοικονομικής απόδοσης των 
επενδύσεων της Ένωσης και την αύξηση 
της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την τεχνολογία της 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.

(18) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
καλύπτουν τις εργασίες που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Horizon 2020», πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία 
(«Ορίζοντας 2020»), όπως είναι οι 
εργασίες που συνδέονται με την ανάπτυξη 
εφαρμογών των συστημάτων. Οι εργασίες 
αυτές θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης υπηρεσιών που προσφέρονται 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων, την 
εξασφάλιση καλής κοινωνικοοικονομικής 
απόδοσης των επενδύσεων της Ένωσης και 
την αύξηση της τεχνογνωσίας των 
επιχειρήσεων της Ένωσης όσον αφορά την 
τεχνολογία της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Ως εκ τούτου, για τις 
δραστηριότητες του ευρωπαϊκού GNSS 
τα προγράμματα πρέπει να λαμβάνουν 
από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
επαρκή χρηματοδότηση, η οποία θα 
διατίθεται κυρίως για την ανάπτυξη 
εφαρμογών των προγραμμάτων, με στόχο 
τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, καθώς και για 
ερευνητικές δραστηριότητες συνδεόμενες 
με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (π.χ. 
ατομικά ρολόγια), οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του 
ευρωπαϊκού GNSS (για παράδειγμα, 
Galileo δεύτερης γενιάς), ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα του 
ευρωπαϊκού GNSS θα προσφέρουν 
μόνιμη προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με 
παρόμοια προγράμματα σε όλο τον 
κόσμο.

Or. en
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Τροπολογία 101
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
καλύπτουν τις εργασίες που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Horizon 2020», πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία, όπως είναι 
οι εργασίες που συνδέονται με την 
ανάπτυξη εφαρμογών των συστημάτων. Οι 
εργασίες αυτές θα επιτρέψουν τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, την εξασφάλιση καλής 
κοινωνικοοικονομικής απόδοσης των 
επενδύσεων της Ένωσης και την αύξηση 
της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την τεχνολογία της 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.

(18) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν 
καλύπτουν τις εργασίες που 
χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Horizon 2020», πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία, όπως είναι 
οι εργασίες που συνδέονται με την 
ανάπτυξη εφαρμογών των συστημάτων. Οι 
εργασίες αυτές θα επιτρέψουν τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης υπηρεσιών 
που προσφέρονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, την εξασφάλιση 
ανάπτυξης κατάντη διαστημικών 
υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών 
καθώς και καλής κοινωνικοοικονομικής 
απόδοσης των επενδύσεων της Ένωσης και 
την αύξηση της τεχνογνωσίας των 
επιχειρήσεων της Ένωσης όσον αφορά την 
τεχνολογία της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης.

Or. en

Τροπολογία 102
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εξάλλου, θα πρέπει τα έσοδα από τα (19) Εξάλλου, θα πρέπει τα έσοδα από τα 
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συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόσβεση των προηγούμενων επενδύσεών 
της. Ωστόσο, στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των 
εσόδων.

συστήματα να εισπράττονται από την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόσβεση των προηγούμενων επενδύσεών 
της. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να χρεώνονται για κάθε χρήση της 
κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας 
(«PRS») για αμυντικούς σκοπούς.
Ωστόσο, στις συμβάσεις που συνάπτονται 
με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα 
πρέπει να προβλέπεται μηχανισμός 
επιμερισμού των εσόδων, σε περίπτωση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των εν 
λόγω εταιρειών στις επενδύσεις, ο οποίος 
θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι τα 
κέρδη και οι ζημίες πρέπει να είναι 
αναλογικά με τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγαλύτερο μέρος των δεκτών PRS θα 
χρησιμοποιηθεί στους τομείς της άμυνας και της εσωτερικής ασφάλειας και, με εξαίρεση το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όλα τα κράτη μέλη σχεδιάζουν εφαρμογές PRS στον τομέα 
της εθνικής τους άμυνας. Καθώς η άμυνα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση του Galileo από τα κράτη μέλη για αμυντικούς σκοπούς θα 
πρέπει να συνεπάγεται ορισμένο κόστος, το οποίο θα εισπράττεται από την Ένωση ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόσβεση των επενδύσεών της.

Τροπολογία 103
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να αποφευχθούν η υπέρβαση του 
κόστους και οι καθυστερήσεις που 
επηρέασαν τη διεξαγωγή των 
προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, είναι 
αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες που 
επιτρέπουν να μετριαστούν οι κίνδυνοι που 
ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον κόστος, 

(20) Για να αποφευχθούν η υπέρβαση του 
κόστους και οι καθυστερήσεις που 
επηρέασαν τη διεξαγωγή των 
προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, θα 
ενταθούν οι προσπάθειες που επιτρέπουν 
να μετριαστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται 
να επιφέρουν επιπλέον κόστος, όπως το 
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όπως το ζητά το Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 31ης Μαρτίου 
2011 και το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 
της 8ης Ιουνίου 2011 και όπως προκύπτει 
από την ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, της 29ης Ιουνίου 2011, 
με τίτλο « Προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020»13.

ζητά το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του 
της 31ης Μαρτίου 2011 και το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 και όπως προκύπτει από την 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, της 29ης Ιουνίου 2011, 
με τίτλο « Προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020»13. Οι κίνδυνοι 
εγκατάστασης και λειτουργίας εκτιμάται 
ότι ανέρχονται σε περίπου 1 005 εκατ. 
ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) και έχουν 
συμπεριληφθεί στο χρηματοδοτικό 
κονδύλιο των προγραμμάτων. Εάν 
χρειαστεί να χορηγηθούν πρόσθετοι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι για τα εν λόγω 
προγράμματα, αυτοί δεν πρέπει να 
εξευρεθούν σε βάρος μικρότερων 
επιτυχημένων έργων που 
χρηματοδοτούνται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τυχόν πρόσθετοι 
χρηματοπιστωτικοί πόροι που 
απαιτούνται στο πλαίσιο των 
προαναφερόμενων κινδύνων θα πρέπει να 
καλύπτονται από το περιθώριο μεταξύ 
των ιδίων πόρων και των ανώτατων 
ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 104
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
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2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 
ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με τη 
συμβολή του στην εμπορική 
εκμετάλλευση των συστημάτων. Είναι 
επίσης σκόπιμο να αναλάβει καθήκοντα 
που μπορεί να του αναθέσει η Επιτροπή 
μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων 
εξουσιοδότησης που καλύπτουν διάφορα 
άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που 
συνδέονται με τα προγράμματα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων 
και με την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Προκειμένου να είναι σε 
θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές 
της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές 
εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των 
κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS.

2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 
ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με την 
προώθηση και εμπορία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Πρέπει, επίσης, να 
καθιερώσει στενή επαφή με τους χρήστες 
και τους δυνητικούς χρήστες των 
υπηρεσιών που παρέχονται βάσει των 
προγραμμάτων και να συλλέγει 
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις 
και την εξέλιξή τους στην αγορά 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Επιπλέον, 
πρέπει να επισημάνει τομείς όπου 
κανονισμοί θα μπορούσαν να 
προσαρμοστούν ή να θεσπιστούν 
προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη 
του GNSS και να εκτελεί καθήκοντα που 
αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, μεταξύ άλλων με τη 
δημιουργία ενός οδικού χάρτη έγκρισης 
ανά περιοχή εφαρμογής. Επιπλέον, είναι 
επίσης σκόπιμο να αναλάβει καθήκοντα 
που μπορεί να του αναθέσει η Επιτροπή 
μέσω μίας ή περισσότερων συμβάσεων 
εξουσιοδότησης που καλύπτουν διάφορα 
άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που 
συνδέονται με τα προγράμματα, οι οποίες 
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περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων 
και με την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Προκειμένου να είναι σε 
θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές 
της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές 
εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των 
κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS.

Or. en

Τροπολογία 105
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 

(23) Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010, για τη σύσταση Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS και να εκτελεστούν ορισμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με τη 
διεξαγωγή των προγραμμάτων. Αποτελεί 
οργανισμό της Ένωσης, ο οποίος ως 
οργανισμός βάσει του άρθρου 185 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
που εφαρμόζονται στους οργανισμούς της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο να του ανατεθούν 
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ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με τη 
συμβολή του στην εμπορική εκμετάλλευση 
των συστημάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναλάβει καθήκοντα που μπορεί να του 
αναθέσει η Επιτροπή μέσω μίας ή 
περισσότερων συμβάσεων εξουσιοδότησης 
που καλύπτουν διάφορα άλλα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 
με τα προγράμματα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων 
και με την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Προκειμένου να είναι σε 
θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές 
της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές 
εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των 
κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS.

ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με 
την ασφάλεια των προγραμμάτων, με τον 
ενδεχόμενο διορισμό του ως κρατικά 
ρυθμιζόμενης αρμόδιας αρχής και με τη 
συμβολή του στην εμπορική εκμετάλλευση 
των συστημάτων. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αναλάβει καθήκοντα που μπορεί να του 
αναθέσει η Επιτροπή μέσω μίας ή 
περισσότερων συμβάσεων εξουσιοδότησης 
που καλύπτουν διάφορα άλλα 
συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 
με τα προγράμματα, οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθήκοντα που συνδέονται 
με στάδια λειτουργίας των συστημάτων 
και με την προώθηση εφαρμογών και 
υπηρεσιών στην αγορά της δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης. Προκειμένου να είναι σε 
θέση η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης, να ασκεί πλήρως τις ελεγκτικές 
της εξουσίες, οι συμβάσεις αυτές 
εξουσιοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν 
ιδίως τους γενικούς όρους διαχείρισης των 
κονδυλίων που διατίθενται στον οργανισμό 
του ευρωπαϊκού GNSS. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί κατάλληλη μεταβατική 
περίοδος ούτως ώστε να διασφαλισθεί η 
επιτυχής εφαρμογή του νέου πλαισίου 
διακυβέρνησης. Επιπλέον, πρέπει να 
διατίθενται στον οργανισμό του 
ευρωπαϊκού GNSS επαρκείς ανθρώπινοι 
πόροι κατά τη μεταβατική περίοδο αλλά 
και πέραν αυτής.

Or. en

Τροπολογία 106
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η Ένωση αναμένεται να συνάψει με 
τον ΕΟΔ πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης, η οποία να καλύπτει τις 

(24) Η Ένωση αναμένεται να συνάψει με 
τον ΕΟΔ πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης, η οποία να καλύπτει τις 
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τεχνικές και προγραμματικές πτυχές. 
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η 
συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
την Ένωση, οι όροι αυτοί αναμένεται να 
εγγυηθούν έναν βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο 
με τον βαθμό που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ 
ήταν οργανισμός της Ένωσης.

τεχνικές και προγραμματικές πτυχές. 
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή, 
ως εκπρόσωπος της Ένωσης, να ασκεί 
πλήρως τις ελεγκτικές της εξουσίες, η 
συμφωνία εξουσιοδότησης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ιδίως τους γενικούς όρους 
διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται 
στον ΕΟΔ. Σχετικά με τις δραστηριότητες 
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από 
την Ένωση, οι όροι αυτοί αναμένεται να 
εγγυηθούν έναν βαθμό ελέγχου συγκρίσιμο 
με τον βαθμό που θα απαιτείτο αν ο ΕΟΔ 
ήταν οργανισμός της Ένωσης. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί κατάλληλη μεταβατική 
περίοδος ούτως ώστε να διασφαλισθεί η 
επιτυχής εφαρμογή του νέου πλαισίου 
διακυβέρνησης.

Or. en

Τροπολογία 107
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 
μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη 
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 
μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκεται 
προμήθεια από πολλαπλές πηγές. Οι 
βιομηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε 
μη ευρωπαϊκές πηγές για ορισμένα δομικά 
στοιχεία και υπηρεσίες σε περίπτωση 
αποδεδειγμένων ουσιαστικών 
πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, 
του στρατηγικού χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και των απαιτήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να 
αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι 
γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να επιδιώκεται 
προμήθεια από πολλαπλές πηγές. Οι 
βιομηχανίες της Ένωσης θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε 
μη ευρωπαϊκές πηγές για ορισμένα δομικά 
στοιχεία και υπηρεσίες σε περίπτωση 
αποδεδειγμένων ουσιαστικών 
πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, 
του στρατηγικού χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και των απαιτήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να 
αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι 
γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών. Θα 
πρέπει να περιληφθούν ακριβή κριτήρια 
αξιολόγησης για κάθε μία διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 108
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 
μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη 
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
επιδιώκεται προμήθεια από πολλαπλές 
πηγές. Οι βιομηχανίες της Ένωσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφεύγουν σε μη ευρωπαϊκές πηγές για 
ορισμένα δομικά στοιχεία και υπηρεσίες σε 
περίπτωση αποδεδειγμένων ουσιαστικών 
πλεονεκτημάτων από άποψη ποιότητας και 
κόστους, λαμβανομένων υπόψη, ωστόσο, 
του στρατηγικού χαρακτήρα των 
προγραμμάτων και των απαιτήσεων της 
Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των εξαγωγών. Θα πρέπει να 
αξιοποιούνται οι επενδύσεις, η πείρα και οι 
γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

(28) Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
χρηματοδοτηθούν, κυρίως, από την 
Ένωση, οι δημόσιες συμβάσεις στο 
πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες της Ένωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις και να 
αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των 
πόρων, στον έλεγχο του κόστους και τον 
μετριασμό των κινδύνων, καθώς και στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση της εξάρτησης από μία και μόνη 
πηγή. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η 
ανοικτή πρόσβαση και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού που προσφέρουν δυνατότητες 
ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
νέων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»). Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η ενδεχόμενη 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η 
μακροχρόνια εξάρτηση από έναν και 
μόνον προμηθευτή. Προκειμένου να 
μετριασθούν οι κίνδυνοι του 
προγράμματος, να αποφευχθεί η εξάρτηση 
από μία και μόνη πηγή εφοδιασμού και να 
εξασφαλισθεί καλύτερος γενικός έλεγχος 
των προγραμμάτων, του κόστους και των 
χρονοδιαγραμμάτων τους, θα πρέπει, όταν 
είναι δυνατόν, να επιδιώκεται προμήθεια 
από πολλαπλές πηγές. Οι βιομηχανίες της 
Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να προσφεύγουν σε μη ευρωπαϊκές πηγές 
για ορισμένα δομικά στοιχεία και 
υπηρεσίες σε περίπτωση αποδεδειγμένων 
ουσιαστικών πλεονεκτημάτων από άποψη 
ποιότητας και κόστους, λαμβανομένων 
υπόψη, ωστόσο, του στρατηγικού 
χαρακτήρα των προγραμμάτων και των 
απαιτήσεων της Ένωσης όσον αφορά την 
ασφάλεια και τον έλεγχο των εξαγωγών. 
Θα πρέπει να αξιοποιούνται οι επενδύσεις, 
η πείρα και οι γνώσεις της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
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αποκτώνται κατά τις φάσεις καθορισμού, 
ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

ανάπτυξης και επικύρωσης των 
προγραμμάτων και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θίγονται οι κανόνες 
ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

Or. en

Τροπολογία 109
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Καθώς οι υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει της κρατικά 
ρυθμιζόμενης υπηρεσίας ενδέχεται να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε 
διάφορα οπλικά συστήματα, ιδίως όσον 
αφορά την πλοήγηση και την 
καθοδήγηση, είναι σημαντικό η 
Επιτροπή, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα 
κράτη μέλη να ενεργούν σύμφωνα με τη 
Συνθήκη του 1967 για το Διάστημα. Θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες είτε για την αναθεώρηση 
του διεθνούς νομικού πλαισίου είτε για τη 
σύναψη νέας συνθήκης, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο 
που έχει σημειωθεί από τη δεκαετία του 
1960, με σκοπό την αποφυγή 
εξοπλιστικού ανταγωνισμού στο 
διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 110
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων.

(33) Η Ένωση βασίζεται στον σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν 
ρητώς το θεμελιώδες δικαίωμα της 
ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι 
σκόπιμο να εξασφαλιστεί η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά την 
ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας 
εντοπισμού.

Or. en

Τροπολογία 111
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να καθοριστούν τα 
αναγκαία μέτρα για την εγγύηση της 
συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης και
για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των 
συστημάτων και η λειτουργία τους, πρέπει 
να παραχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτούς 
τους δύο τομείς αρμοδιότητας. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται 
κατάλληλα η Επιτροπή κατά τις 

(37) Προκειμένου να καθοριστούν τα 
αναγκαία μέτρα για την εγγύηση της 
συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, για 
να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των 
συστημάτων και η λειτουργία τους, για να 
θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, για να καθοριστούν τα 
βασικά στάδια της διαδικασίας 
εκτίμησης της εφαρμογής του 
προγράμματος, για να μετριαστούν οι 
κίνδυνοι του προγράμματος και για να 
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προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, είναι σκόπιμο 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

θεσπιστεί το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας πρέπει να παραχωρηθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά αυτούς τους δύο τομείς 
αρμοδιότητας Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να διαβουλεύεται κατάλληλα η Επιτροπή 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 
ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 112
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37a) Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις, 
σημειώνεται ότι περίπου 5% των 
αεροσκαφών δεν διαθέτουν τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για τη χρήση του 
GNSS και είναι αναγκαία η υποστήριξη 
των αερομεταφορέων ώστε να προβούν 
σε επενδύσεις για την ομαλή εφαρμογή 
του συστήματος.

Or. pl

Τροπολογία 113
Antonio Cancian

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

1. Τα προγράμματα Galileo και EGNOS 
καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που 
απαιτούνται για τον καθορισμό, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση, την κατασκευή, 
τη λειτουργία, την ανανέωση και τη 
βελτίωση των δύο ευρωπαϊκών 
συστημάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, δηλαδή του συστήματος 
που έχει συσταθεί δυνάμει του 
προγράμματος Galileo και του συστήματος 
EGNOS καθώς και για την κατοχύρωση 
της ασφάλειάς τους.

1. Τα προγράμματα Galileo και EGNOS 
καλύπτουν την ανάπτυξη των εφαρμογών 
και όλες τις δραστηριότητες που 
απαιτούνται για τον καθορισμό, την 
ανάπτυξη, την επικύρωση, την κατασκευή, 
τη λειτουργία, την ανανέωση και τη 
βελτίωση των δύο ευρωπαϊκών 
συστημάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, δηλαδή του συστήματος 
που έχει συσταθεί δυνάμει του 
προγράμματος Galileo και του συστήματος 
EGNOS καθώς και για την κατοχύρωση 
της ασφάλειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 114
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα EGNOS είναι μια υποδομή 
για τον έλεγχο και τη διόρθωση των 
σημάτων που εκπέμπονται από τα 
υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. 
Περιλαμβάνει σταθμούς εδάφους και 
μερικούς πομποδέκτες εγκατεστημένους σε 
γεωσταθερούς δορυφόρους.

3. Το σύστημα EGNOS είναι μια υποδομή 
για τον έλεγχο και τη διόρθωση των 
σημάτων που εκπέμπονται από τα 
υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, καθώς και 
αυτών που εκπέμπονται από την ανοιχτή 
υπηρεσία του συστήματος που έχει 
συσταθεί δυνάμει του προγράμματος 
Galileo, όταν αυτά είναι διαθέσιμα.
Περιλαμβάνει σταθμούς εδάφους και 
μερικούς πομποδέκτες εγκατεστημένους σε 
γεωσταθερούς δορυφόρους.

Or. en

Τροπολογία 115
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή «κρατικά ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας» (αποκαλούμενης «Public 
Regulated Service » ή PRS), η οποία έχει 
δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες 
που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις 
για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες 
απαιτείται εξαιρετικά αδιάλειπτη 
υπηρεσία· η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί 
σήματα ανθεκτικά και κρυπτογραφημένα·

δ) παροχή «κρατικά ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας» (αποκαλούμενης «Public 
Regulated Service» ή PRS), η οποία έχει 
δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες 
που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις 
για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες 
απαιτείται εξαιρετικά αδιάλειπτη 
υπηρεσία· η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί 
σήματα ανθεκτικά και κρυπτογραφημένα. 
Τυχόν χρήση της εν λόγω υπηρεσίας από 
τα κράτη μέλη για αμυντικούς σκοπούς 
και εφαρμογές υπόκειται στην 
υποχρέωση χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς·

Or. en

Τροπολογία 116
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα EGNOS έχει επίσης ως 
ειδικό στόχο να επεκτείνει τη γεωγραφική 
κάλυψη αυτών των υπηρεσιών στο σύνολο 
της επικράτειας της Ένωσης και, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά εμπόδια 
και τις διεθνείς συμφωνίες, σε άλλες 
περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στα 
εδάφη των τρίτων χωρών στα οποία 
εκτείνεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός.

Το πρόγραμμα EGNOS έχει επίσης ως 
ειδικό στόχο να επεκτείνει το συντομότερο 
δυνατό τη γεωγραφική κάλυψη αυτών των 
υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας της 
Ένωσης και, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τεχνικά εμπόδια και τις διεθνείς 
συμφωνίες, σε άλλες περιοχές του κόσμου, 
ειδικότερα στα εδάφη των τρίτων χωρών 
στα οποία εκτείνεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός 
ουρανός.

Or. en
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Τροπολογία 117
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους 
κανόνες για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης.

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους 
κανόνες για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των συστημάτων στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, σε όλη την 
επικράτεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 118
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ένα στάδιο λειτουργίας, που 
περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής, 
τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, 
την ανανέωση και την προστασία του 
συστήματος, τις διαδικασίες πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, την παροχή και την εμπορία 
των υπηρεσιών και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την 
ανάπτυξη του συστήματος και την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
προγράμματος· ο στόχος είναι το στάδιο 
αυτό να αρχίσει προοδευτικά μεταξύ 2014 
και 2015, με την παροχή των πρώτων 
υπηρεσιών.

δ) ένα στάδιο λειτουργίας, που 
περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής, 
τη συντήρηση, τη συνεχή τελειοποίηση, 
την ανανέωση και την προστασία του 
συστήματος, τις διαδικασίες πιστοποίησης
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, την παροχή και την εμπορία 
των υπηρεσιών, την ανάπτυξη εφαρμογών
και κάθε άλλη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την ανάπτυξη του 
συστήματος και την εξασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του προγράμματος· ο 
στόχος είναι το στάδιο αυτό να αρχίσει 
προοδευτικά μεταξύ 2014 και 2015, με την 
παροχή των πρώτων υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 119
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την περίοδο 2014-2020 και πέραν 
αυτής, οι ακόλουθοι δείκτες και στόχοι 
θα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για 
τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των 
ειδικών επιμέρους στόχων του 
προγράμματος Galileo:
α) σωρευμένος αριθμός των δορυφόρων 
σε λειτουργία: 18 δορυφόροι έως το 2015, 
30 έως το 2019·
β) εφεδρικοί δορυφόροι επί του εδάφους 
για συντήρηση: 2 έως το 2019·
γ) εκδοχή της επίγειας δομής που 
αναπτύσσεται: εκδοχή 2 έως το 2015·
δ) αριθμός των υπηρεσιών που 
εκτελούνται: 3 αρχικές υπηρεσίες έως το 
2015, 5 υπηρεσίες έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα στοιχεία των μελλοντικών εξελίξεων του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος 
πλοήγησης (GNSS) που θα εφαρμοστούν στη διάρκεια της περιόδου 2020-2027 θα πρέπει να 
προετοιμαστούν στη διάρκεια της περιόδου 2014-2020. Είναι σημαντικό να γίνει υπενθύμιση 
ότι στόχος του κανονισμού GNSS για τα έτη 2012-2020 είναι επίσης και η προετοιμασία για την 
ομαλή μετάβαση στο 2020.

Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η λειτουργία του συστήματος EGNOS 
περιλαμβάνει πρωτίστως τη διαχείριση της 
υποδομής, τη συντήρηση, τη συνεχή 
τελειοποίηση, την ανανέωση και την 
προστασία του συστήματος, τις 
διαδικασίες διαπίστευσης, πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, το σύνολο των στοιχείων που 
δικαιολογούν την αξιοπιστία του 
συστήματος και της λειτουργίας του καθώς 
και την παροχή και την εμπορία των 
υπηρεσιών.

Η λειτουργία του συστήματος EGNOS 
περιλαμβάνει πρωτίστως τη διαχείριση της 
υποδομής, τη συντήρηση, τη συνεχή 
τελειοποίηση, την ανανέωση και την 
προστασία του συστήματος, τις 
διαδικασίες διαπίστευσης, πιστοποίησης 
και τυποποίησης που συνδέονται με το 
πρόγραμμα, το σύνολο των στοιχείων που 
δικαιολογούν την αξιοπιστία του 
συστήματος και της λειτουργίας του καθώς 
και την παροχή και την εμπορία των 
υπηρεσιών και, με την επιφύλαξη της 
διαθεσιμότητας δημοσιονομικών πόρων, 
των εφαρμογών και υπηρεσιών που έχουν 
αναπτυχθεί βάσει των εν λόγω 
υπηρεσιών, τις δραστηριότητες 
ανάπτυξης και εφαρμογής για την εξέλιξη 
και τις μελλοντικές γενεές του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
προμηθειών, καθώς και την επέκταση 
της γεωγραφικής κάλυψης των 
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 121
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθοι δείκτες και στόχοι θα 
χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη 
μέτρηση του βαθμού επίτευξης των 
συγκεκριμένων επί μέρους στόχων του 
προγράμματος EGNOS:
α) αριθμός των αλλαγών στις υπηρεσίες 
που παρουσιάζονται στις αρχές 
πιστοποίησης: 3 την περίοδο 2014-2020·
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β) αριθμός των αεροδρομίων που 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία ασφάλειας 
της ζωής (Safety of Life service - SoL).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις 2 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή δρομολόγησε την «υπηρεσία ασφάλειας της ζωής» (Safety of 
Life Service- SoL) του προγράμματος EGNOS για την αεροπορία. Το σύστημα επιτρέπει 
προσεγγίσεις ακριβείας και με τον τρόπο αυτό καθιστά ασφαλέστερη την αεροπλοΐα. Επίσης, 
συντελεί στη μείωση των καθυστερήσεων, εκτροπών και ακυρώσεων των πτήσεων. Η υπηρεσία 
EGNOS SoL παρέχει επίσης στα αεροδρόμια τη δυνατότητα να αυξήσουν το παραγωγικό 
δυναμικό τους και να περικόπτουν τα έξοδα λειτουργίας τους. Τέλος, συμβάλλει στη μείωση των 
εκπομπών CO2 του τομέα. Αυτά τα κριτήρια κρίνονται χρήσιμα για την αξιολόγηση του βαθμού 
επίτευξης των υπηρεσιών του προγράμματος EGNOS.

Τροπολογία 122
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες που απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS είναι, 
στο μέτρο του δυνατού, συμβατά και 
διαλειτουργικά με άλλα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης καθώς και 
με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης.

2. Τα συστήματα, τα δίκτυα και οι 
υπηρεσίες που απορρέουν από τα 
προγράμματα Galileo και EGNOS είναι 
συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα 
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
καθώς και με συμβατικά μέσα 
ραδιοπλοήγησης.

Or. en

Τροπολογία 123
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιλύσει τυχόν 
εκκρεμή ζητήματα συμβατότητας ή 
παρεμβολής με τρίτες χώρες έως την 
1η Ιανουαρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 124
Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στάδιο λειτουργίας του προγράμματος 
Galileo, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών που προηγούνται ή 
προετοιμάζουν το εν λόγω στάδιο·

β) οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα 
επίγεια τμήματα και τα τμήματα παροχής 
υπηρεσιών του προγράμματος Galileo, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 
ανάπτυξης της ικανότητας διαχείρισης, 
της αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας 
ασφάλειας της ζωής και της εμπορικής 
υπηρεσίας, της εγκατάστασης και 
λειτουργίας των υπηρεσιών του χώρου 
φιλοξενίας των εγκαταστάσεων, της 
λειτουργίας των σταθμών, της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των 
κέντρων υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένου του κέντρου 
επίδοσης, της γεωδαισίας και του 
συγχρονισμού), του κέντρου υπηρεσιών, 
της συντήρησης των εγκαταστάσεων, του 
προσωπικού του κέντρου, της 
συντήρησης του διαστημικού τμήματος, 
της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου και της υποστήριξης του 
συστήματος· οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη βελτιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών του 
προγράμματος·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της εισηγήτριας πρέπει να υποστηριχθεί, ωστόσο θα ήταν επιθυμητό, σε αυτό το 
κείμενο νομικής εμβέλειας, να μην περιορίζεται η εγκατάσταση της συστοιχίας σε συγκεκριμένο 
αριθμό δορυφόρων.

Τροπολογία 125
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οι δραστηριότητες που διευκολύνουν 
την εισαγωγή αμφότερων των 
συστημάτων, ιδίως τη διατομεακή 
λειτουργία και τις συνέργειες με τους μη 
διαστημικούς κλάδους.

Or. en

Τροπολογία 126
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών 
GNSS με σκοπό να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο 
EGNOS και στο Galileo·

Or. ro

Τροπολογία 127
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ενέργειες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμικής επικοινωνίας, για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης εφόσον 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού·

β) τις ενέργειες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμικής επικοινωνίας, για τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ένωσης εφόσον 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού, και ιδίως τις 
δραστηριότητες προώθησης και 
ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη 
δημιουργία συνεργειών με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 128
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1
για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης για κάθε μία από τις 
δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή για την κατανομή 
των κονδυλίων της Ένωσης για κάθε μία 
από τις δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 129
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
για την κατανομή των κονδυλίων της 
Ένωσης για κάθε μία από τις 
δραστηριότητες που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3.  Για να εξασφαλίζεται σαφής 
προσδιορισμός του κόστους των 
προγραμμάτων και των διάφορων σταδίων 
των προγραμμάτων, η Επιτροπή, βάσει της 
αρχής της διαφανούς διαχείρισης, 
ενημερώνει ετησίως την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
την κατανομή των κονδυλίων της Ένωσης 
για κάθε μία από τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. ro

Τροπολογία 130
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα Galileo η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή τις επιπτώσεις που 
έχει για το πρόγραμμα Galileo η εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 131
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα Galileo η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
Galileo. Τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα Galileo η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 132
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
EGNOS. Τα έσοδα που προκύπτουν από 
τις συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
EGNOS. Τα έσοδα που προκύπτουν από 
τις συνεισφορές αυτές συνιστούν έσοδα 
συγκεκριμένου προορισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002. Σύμφωνα με την αρχή της 
διαφανούς διαχείρισης, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 
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που έχει για το πρόγραμμα EGNOS η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

του παρόντος κανονισμού τις επιπτώσεις 
που έχει για το πρόγραμμα EGNOS η 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 133
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κονδύλια που διατίθενται για κάθε 
στάδιο του εκάστοτε προγράμματος 
καθορίζονται εκ των προτέρων, 
συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων 
που αφορούν το αποθεματικό 
απροβλέπτων.

Or. en

Τροπολογία 134
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
προβαίνει σε ανακατανομή των 
κονδυλίων που διατέθηκαν για την 
κάλυψη κινδύνων εγκατάστασης και 
λειτουργικών κινδύνων (δυσλειτουργία 
των δορυφόρων, κίνδυνοι κατά την 
εκτόξευση, καθυστερήσεις, απρόβλεπτα 
συμβάντα σε σχέση με τη λειτουργία) 
αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους 
σκοπούς αυτούς, με σκοπό την ανάπτυξη 
εφαρμογών.

Or. de



AM\906180EL.doc 33/65 PE492.596v01-00

EL

Τροπολογία 135
Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
μεταθέτει κονδύλια μεταξύ των 
κατηγοριών δαπανών που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α 
έως γ, με ανώτατο όριο 25% επί του 
ποσού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Σε περίπτωση που μια 
τέτοια ανακατανομή κονδυλίων αφορά 
ποσό που υπερβαίνει το 25% του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη. 
Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, όπως δυσλειτουργία των δορυφόρων και 
καθυστερήσεις κατά την εκτόξευση, χρειάζεται μεγάλος βαθμός ευελιξίας, ώστε να είναι δυνατή 
η κατάλληλη απόκριση σε αυτά τα συμβάντα και η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων.

Τροπολογία 136
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναλύεται ως εξής:
α) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
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στοιχεία α) και β), Χ εκατομμύρια ευρώ 
με βάση τις σημερινές τιμές·
β) για τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), Υ εκατομμύρια ευρώ με βάση 
τις σημερινές τιμές·
γ) για το αποθεματικό απροβλέπτων, Ζ 
εκατομμύρια ευρώ με βάση τις σημερινές 
τιμές.
Η Επιτροπή μπορεί να ανακατανέμει 
πιστώσεις που προορίζονται για την 
κάλυψη των κινδύνων εγκατάστασης και 
λειτουργίας (αδυναμία λειτουργίας 
δορυφόρων, κίνδυνοι κατά τις 
εκτοξεύσεις, καθυστερήσεις, απρόβλεπτα 
συμβάντα που συνδέονται με τη 
λειτουργία) και οι οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν, 
προκειμένου να καλύψουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 137
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναλύεται ως εξής1:
__________________
1 Η ανάλυση πραγματοποιείται με βάση 
το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 της πρότασης της 
Επιτροπής (ήτοι 7 897 εκατομμύρια 
ευρώ). Σε περίπτωση μεταβολής του 
ποσού αυτού στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το πολυετές 
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δημοσιονομικό πλαίσιο, απαιτείται 
επανεξέταση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος και, κυρίως, της σχετικής 
κατανομής των δημοσιονομικών πόρων. 

Or. en

Τροπολογία 138
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή μπορεί να ανακατανέμει 
κονδύλια από μία κατηγορία δαπανών, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1α 
στοιχεία α), β) και γ), σε μία άλλη με 
ανώτατο όριο έως 10% του ποσού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Σε 
περίπτωση που τέτοια ανακατανομή 
αφορά ποσό μεγαλύτερο από το 10% του 
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, η Επιτροπή συμβουλεύεται την 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 139
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για κάθε ανακατανομή, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1α και 1β.
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Or. en

Τροπολογία 140
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τους 
χρηματοπιστωτικούς πόρους που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου κατά τρόπο διαφανή 
και οικονομικά αποδοτικό. Η Επιτροπή 
υποβάλλει ετησίως έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την 
ακολουθούμενη στρατηγική περί 
διαχείρισης του κόστους.

Or. en

Τροπολογία 141
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα έσοδα που παράγονται από τη 
χρήση της κρατικά ρυθμιζόμενης 
υπηρεσίας εκ μέρους των κρατών μελών 
για αμυντικούς σκοπούς και εφαρμογές 
εισπράττονται από την Ένωση, 
καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης και διατίθενται για τα 
προγράμματα.

Or. en
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Τροπολογία 142
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Είναι δυνατό να προβλεφθεί
μηχανισμός κατανομής των εσόδων στις 
συμβάσεις που συνάπτονται με 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

2. Οποιοσδήποτε μηχανισμός κατανομής 
των εσόδων εγκρίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 294 ΣΛΕΕ. Ο εν λόγω μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων είναι δυνατό να 
προβλεφθεί στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 143
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων στις συμβάσεις 
που συνάπτονται με επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα.

2. Είναι δυνατό να προβλεφθεί μηχανισμός 
κατανομής των εσόδων στις συμβάσεις 
που συνάπτονται με επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα, κατά τρόπο αναλογικό 
προς τις επενδύσεις που 
πραγματοποίησαν οι επενδυτές του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Or. en

Τροπολογία 144
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη 
διεξαγωγή του προγράμματος. 
Διαχειρίζεται τα κονδύλια που της 
διατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού και μεριμνά για την εφαρμογή 
όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων.

1. Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη 
διεξαγωγή του προγράμματος. 
Διαχειρίζεται τα κονδύλια που της 
διατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού και μεριμνά για την έγκαιρη 
εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 145
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θεσπίζει τα κατάλληλα μέσα και τα 
αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον 
εντοπισμό, τον έλεγχο, τον μετριασμό και 
την παρακολούθηση των κινδύνων που 
συνδέονται με τα προγράμματα, ιδίως όσον 
αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα·

β) θεσπίζει τα κατάλληλα μέσα και τα 
αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον 
εντοπισμό, τον έλεγχο, τον μετριασμό και 
την παρακολούθηση των κινδύνων που 
συνδέονται με τα προγράμματα, ιδίως όσον 
αφορά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα 
ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα 
προγράμματα υλοποιούνται εγκαίρως και 
εντός του ορίου του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 146
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εξετάζει, με σκοπό την προώθηση 
της υιοθέτησης και της λειτουργίας των 
συστημάτων του ευρωπαϊκού GNSS, ως 
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κίνητρο και για άλλους φορείς, την 
πιθανότητα να εξασφαλίζεται η χρήση 
των υπηρεσιών του ευρωπαϊκού GNSS 
κατά την προκήρυξη διαγωνισμών για 
συναφείς υπηρεσίες και κατά την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και εκστρατειών 
μεγάλης κλίμακας. 

Or. en

Τροπολογία 147
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον καθορισμό των στόχων για την 
εξέλιξη των συστημάτων Galileo και 
EGNOS.

Or. en

Τροπολογία 148
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα θα 
θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 3.

Τα μέτρα που απαιτούνται βάσει του 
στοιχείου α) θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 35, παράγραφος 3.

Τα μέτρα που απαιτούνται βάσει των 
στοιχείων β) και γ) θεσπίζονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 34.

Or. en
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Τροπολογία 149
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή εφαρμόζει συστήματα 
και τεχνικές διαχείρισης των έργων που 
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να επιβλέπει την εφαρμογή 
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 150
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή εφαρμόζει συστήματα 
και τεχνικές διαχείρισης των έργων που 
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές 
προκειμένου να επιβλέπει την εφαρμογή 
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 151
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
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επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 ετήσια έκθεση η οποία 
εκπονείται από ανεξάρτητο αξιολογητή 
όσον αφορά την ποιότητα των 
συστημάτων και των τεχνικών που 
εφαρμόζει η Επιτροπή για τη διαχείριση 
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 152
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα και η λειτουργία τους 
είναι ασφαλή.

1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα 
συστήματα και η λειτουργία τους είναι 
ασφαλή.

Or. ro

Τροπολογία 153
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, 
για τη διαπίστευση για ζητήματα 
ασφάλειας σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010· προς 
τούτο, κινεί διαδικασίες ασφαλείας και 
παρακολουθεί την εφαρμογή τους και 
προβαίνει σε ελέγχους ασφάλειας του 
συστήματος·

(i) το αργότερο μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2014, για τη διαπίστευση 
για ζητήματα ασφάλειας σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 912/2010· προς τούτο κινεί 
διαδικασίες ασφαλείας και παρακολουθεί 
την εφαρμογή τους και προβαίνει σε 
ελέγχους ασφαλείας του συστήματος. Στο 
πλαίσιο της διακυβέρνησης των 
προγραμμάτων του ευρωπαϊκού GNSS, η 
διαπίστευση της ασφάλειας των 
συστημάτων πρέπει να πραγματοποιείται 



PE492.596v01-00 42/65 AM\906180EL.doc

EL

εντελώς ανεξάρτητα και να μην αποτελεί 
καθήκον του οργανισμού του ευρωπαϊκού 
GNSS. Στο πλαίσιο αυτό, και το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014, θα πρέπει 
να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίες 
διατάξεις, κυρίως με σκοπό να 
εξασφαλισθεί ο αυστηρός λειτουργικός 
και διαρθρωτικός διαχωρισμός αυτών 
των δραστηριοτήτων από τις 
δραστηριότητες του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS. Επιπλέον, μόνον ο 
πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστευσης 
της ασφάλειας πρέπει να διαθέτει 
δικαίωμα  εκπροσώπησης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες διαπίστευσης της 
ασφάλειας, και ιδίως όσον αφορά τις 
εκθέσεις που υποβάλλει προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με θέμα την πρόοδο των 
εργασιών διαπίστευσης της ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 154
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στο πλαίσιο της λειτουργίας των 
συστημάτων, συμβάλλει στην εμπορία των 
υπηρεσιών, και μέσω της απαραίτητης 
ανάλυσης αγοράς·

γ) προβαίνει στην εμπορία των υπηρεσιών, 
και μέσω της απαραίτητης ανάλυσης 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 155
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στο πλαίσιο της λειτουργίας των
συστημάτων, συμβάλλει στην εμπορία των 
υπηρεσιών, και μέσω της απαραίτητης 
ανάλυσης αγοράς·

γ) στο πλαίσιο της λειτουργίας των 
συστημάτων, συμβάλλει στην εμπορία των 
υπηρεσιών, και μέσω της απαραίτητης 
ανάλυσης αγοράς, και διασφαλίζει τη 
μεγιστοποίηση των
κοινωνικοοικονομικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 156
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, και μέσω:
(i) της κατάρτισης και διαχείρισης 
σχεδίου βάσει των προτεραιοτήτων των 
διάφορων αγορών εφαρμογής, με σκοπό 
τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη 
έγκρισης ανά περιοχή εφαρμογής·
(ii) της αναγνώρισης τομέων στους 
οποίους η χρήση GNSS θα μπορούσε να 
παρέχει κοινωνικοοικονομικά οφέλη και 
παρουσίασης στην Επιτροπή 
κατευθυντήριων γραμμών για ρυθμιστικά 
μέτρα που θα μπορούσαν να θεσπιστούν 
ή να προσαρμοστούν σε επίπεδο Ένωσης 
για την αξιοποίηση αυτών των οφελών·
(iii) της ανάπτυξης ενός οδικού χάρτη για 
την τυποποίηση και την πιστοποίηση, 
εφόσον είναι προς το συμφέρον της 
Ένωσης, και της εφαρμογής του εν λόγω 
χάρτη σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς τυποποίησης και τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς·
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(iv) της διαχείρισης κονδυλίων EGNSS 
Ε&Α με στόχο την ανάπτυξη και χρήση 
εφαρμογών και υπηρεσιών για την αγορά 
δορυφορικής πλοήγησης, με ιδιαίτερη
έμφαση στις ΜΜΕ, καθώς και μέσω των 
πόρων που διατίθενται για αυτόν τον 
σκοπό σύμφωνα με το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·
(v) της πραγματοποίησης 
δραστηριοτήτων με στόχο την έγκριση 
εφαρμογών EGNSS σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης, της 
αναγνώρισης και σύνδεσης ευρωπαϊκών 
κέντρων αριστείας που ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών και 
υπηρεσιών EGNSS, της διαχείρισης του 
δικτύου κέντρων και της άντλησης 
εμπειρογνωμοσύνης από τις δημόσιες 
αρχές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά 
κέντρα, τις κοινότητες χρηστών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 157
Vladimír Remek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των 
κοινωνικοοικονομικών οφελών των 
προγραμμάτων, μέσω: 
(i) διασύνδεσης και διαρκούς διαλόγου με 
τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της 
Επιτροπής και τους οργανισμούς της 
Ένωσης με σκοπό τη διασφάλιση 
συνεργειών για τη λειτουργία των 
προγραμμάτων EGNOS/Galileo στο 
πλαίσιο συναφών ενωσιακών πολιτικών, 
όπως στους τομείς της ναυτιλίας, των 
μεταφορών, της ενέργειας, των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κ.ά.·
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(ii) του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
μέτρων που ευνοούν την ανάπτυξη 
εφαρμογών σε διάφορους κλάδους της 
βιομηχανίας (διακλαδικός εμπλουτισμός), 
ιδίως εφαρμογών που προορίζονται για 
χρήση από μη διαστημικούς κλάδους και 
συνεπώς προσφέρονται για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης της κατάντη 
αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
(iii) της διασφάλισης συνεργειών με 
συναφείς ενωσιακές πολιτικές και 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων μέσω της 
σύναψης συμφωνιών  στο πλαίσιο των 
οποίων οι αρμόδιοι οργανισμοί της 
Ένωσης δεσμεύονται να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο χρήσης των τεχνολογιών 
GNSS·

Or. en

Τροπολογία 158
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – σημείο δ – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μπορεί επίσης να εκτελεί άλλα ειδικά 
καθήκοντα που συνδέονται με 
προγράμματα που τυχόν της ανατίθενται 
από την Επιτροπή μέσω σύμβασης 
εξουσιοδότησης που εκδίδεται με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, και τα οποία περιλαμβάνουν:

δ) μπορεί επίσης να εκτελεί άλλα ειδικά 
καθήκοντα που συνδέονται με 
προγράμματα που τυχόν της ανατίθενται 
από την Επιτροπή μέσω σύμβασης 
εξουσιοδότησης που εκδίδεται με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης σύμφωνα με το 
άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 έως [18 μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], και τα οποία περιλαμβάνουν:

Or. en
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Τροπολογία 159
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
η οποία εκπονείται από ανεξάρτητο 
αξιολογητή όσον αφορά την ποιότητα των 
συστημάτων και των τεχνικών που 
εφαρμόζει ο εν λόγω οργανισμός για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 160
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
εφαρμόζει συστήματα και τεχνικές 
διαχείρισης των έργων που βασίζονται σε 
βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να 
επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
του.

Or. en

Τροπολογία 161
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS 
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υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην επιτροπή που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 1 ετήσια έκθεση η 
οποία εκπονείται από ανεξάρτητο 
αξιολογητή όσον αφορά την ποιότητα των 
συστημάτων και των τεχνικών που 
εφαρμόζει ο εν λόγω οργανισμός για τη 
διαχείριση των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 162
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο δ) 
του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 35 
παράγραφος 2. Η επιτροπή ενημερώνεται
σχετικά με τις συμβάσεις εξουσιοδότησης 
που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης, 
εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και 
του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS.

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο δ) 
του παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
35 παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 35 
παράγραφος 2. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή
ενημερώνονται σχετικά με τις συμβάσεις 
εξουσιοδότησης που συνάπτονται μεταξύ 
της Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την 
Επιτροπή, και του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS.

Or. en

Τροπολογία 163
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα ενδιάμεσα και 
τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης 
σημαντικών προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών και κάθε σύμβασης που 
συνάπτει ο οργανισμός του ευρωπαϊκού 
GNSS με επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 164
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνάπτει πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η σύμβαση
αυτή καλύπτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων και του προϋπολογισμού που 
αποτελούν αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως την 
ολοκλήρωση της υποδομής που 
προκύπτει από το πρόγραμμα Galileo.

1. Για το στάδιο εγκατάστασης του 
προγράμματος Galileo, η Επιτροπή 
συνάπτει σύμβαση εξουσιοδότησης με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην 
οποία αναφέρονται τα καθήκοντα του 
δεύτερου, ιδίως όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και την προμήθεια του 
συστήματος. Η σύμβαση με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
συνάπτεται με βάση απόφαση 
εξουσιοδότησης που εκδόθηκε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Or. en

Τροπολογία 165
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνάπτει πολυετή σύμβαση 
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η σύμβαση 
αυτή καλύπτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων και του προϋπολογισμού που 
αποτελούν αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, ιδίως την 
ολοκλήρωση της υποδομής που προκύπτει 
από το πρόγραμμα Galileo.

1. Η Επιτροπή συνάπτει πολυετή σύμβαση
εξουσιοδότησης με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος με βάση 
απόφαση εξουσιοδότησης που εκδόθηκε 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 έως [18 μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η σύμβαση αυτή καλύπτει 
την εκτέλεση των καθηκόντων και του 
προϋπολογισμού που αποτελούν 
αντικείμενο της εξουσιοδότησης στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, ιδίως την ολοκλήρωση της 
υποδομής που προκύπτει από το 
πρόγραμμα Galileo.

Or. en

Τροπολογία 166
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου 
προβλέπουν ιδίως ένα σχήμα πρόβλεψης 
του κόστους, τη συστηματική ενημέρωση 
της Επιτροπής για το κόστος και, σε 
περίπτωση απόκλισης μεταξύ του 
προβλεπόμενου προϋπολογισμού και του 
κόστους που προκύπτει, διαρθρωτικές 
ενέργειες που εγγυώνται την υλοποίηση 
των υποδομών στο πλαίσιο του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού.

Τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου 
προβλέπουν ιδίως ένα σχήμα πρόβλεψης 
του κόστους, τη συστηματική ενημέρωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την 
Επιτροπή για το κόστος και, σε περίπτωση 
απόκλισης μεταξύ του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού και του κόστους που 
προκύπτει, διαρθρωτικές ενέργειες που 
εγγυώνται την υλοποίηση των υποδομών 
στο πλαίσιο του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού.

Or. ro
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Τροπολογία 167
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για το στάδιο λειτουργίας των 
προγραμμάτων, ο οργανισμός του 
ευρωπαϊκού GNSS συμμετέχει στους 
όρους εργασίας με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την εκπλήρωση των 
αντίστοιχων καθηκόντων τους στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε 
αυτό το στάδιο. Οι όροι αυτοί καλύπτουν 
επίσης τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος κατά το στάδιο 
αυτό και την συνεργασία του με τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, ιδίως 
όσον αφορά:
α) τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση, την επικύρωση και την 
προμήθεια στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
μελλοντικών γενεών των συστημάτων·
β) την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο 
της λειτουργίας και της συντήρησης της 
υπάρχουσας γενεάς συστημάτων.
Οι εν λόγω όροι εργασίας και 
οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς 
κοινοποιούνται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 168
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος συνεργάζεται με τον 
οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS βάσει 
όρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
πλήρους εξουσιοδότησης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού 
GNSS. Αυτοί οι όροι εργασίας αφορούν 
ιδίως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος σχετικά με:
α) τη σύλληψη, τον σχεδιασμό, την 
προμήθεια, την παρακολούθηση και την 
επικύρωση στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
μελλοντικών γενεών των συστημάτων·
β) την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο 
της λειτουργίας και της συντήρησης της 
υπάρχουσας γενεάς συστημάτων.
Οι εν λόγω όροι εργασίας και 
οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς 
κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Η επιτροπή 
ενημερώνεται σχετικά με τις πολυετείς 
συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και του 

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Η επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνονται σχετικά με τις πολυετείς 
συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος.

Or. ro

Τροπολογία 170
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Η επιτροπή 
ενημερώνεται σχετικά με τις πολυετείς 
συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

3. Για την απόφαση εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1, σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 35 παράγραφος 2. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
ενημερώνονται σχετικά με τις πολυετείς 
συμβάσεις εξουσιοδότησης που 
συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 171
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 σχετικά με τα ενδιάμεσα 
και τα τελικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και των συμβάσεων που 

4. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα 
της αξιολόγησης σημαντικών 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών και 
συμβάσεων που συνάπτει ο Ευρωπαϊκός 
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συνάπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος με επιχειρήσεις.

Οργανισμός Διαστήματος με επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 172
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 1 σχετικά με τα ενδιάμεσα 
και τα τελικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και των συμβάσεων που
συνάπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος με επιχειρήσεις.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με 
τα ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών και των συμβάσεων 
που συνάπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος με επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 173
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποφυγή της ενδεχόμενης δεσπόζουσας 
θέσης και αποφυγή της μακροχρόνιας
εξάρτησης από έναν και μόνον 
προμηθευτή·

β) αποφυγή της ενδεχόμενης δεσπόζουσας 
θέσης και αποφυγή της εξάρτησης από 
έναν και μόνον προμηθευτή·

Or. ro

Τροπολογία 174
Christine De Veyrac
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιδίωξη προμήθειας, ανάλογα με 
την περίπτωση, από πολλαπλές πηγές, 
βάσει της μεθόδου της διπλής πηγής 
εφοδιασμού, μέθοδος η οποία, όπου είναι 
εφικτό και σκόπιμο, πρέπει να ορίζεται 
ως ειδικό κριτήριο επιλογής στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υποστηριχθεί η πρόταση της εισηγήτριας. Πρέπει να διευκρινισθεί ότι, για 
λόγους διαφάνειας, όταν δημοσιεύεται μια πρόσκληση υποβολής προσφορών, πρέπει όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται αμέσως για τη χρήση της εν λόγω μεθόδου.

Τροπολογία 175
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επιδίωξη προμήθειας από πολλαπλές 
πηγές, όταν είναι δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 176
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση με υπό όρους 
καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία 

2. Η σύμβαση με υπό όρους 
καταβαλλόμενες δόσεις περιλαμβάνει μία 
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σταθερή δόση, που συνοδεύεται από 
δημοσιονομική δέσμευση και μία ή 
περισσότερες υπό όρους καταβαλλόμενες 
δόσεις. Τα έγγραφα της σύμβασης 
αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με 
υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις. 
Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο, την τιμή ή 
τους όρους καθορισμού και τους όρους 
εκτέλεσης των υπηρεσιών κάθε δόσης.

σταθερή δόση, που συνοδεύεται από 
δημοσιονομική δέσμευση καθώς και από 
ισχυρή δέσμευση για την παροχή των 
προβλεπόμενων στη σύμβαση έργων και 
υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη δόση, 
καθώς και μία ή περισσότερες 
καταβαλλόμενες δόσεις υπό όρους που 
αφορούν τον προϋπολογισμό αλλά και την 
εκτέλεση. Τα έγγραφα της σύμβασης 
αναφέρουν τα στοιχεία των συμβάσεων με 
υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις. 
Ορίζουν ιδίως το αντικείμενο, την τιμή ή 
τους όρους καθορισμού και τους όρους 
εκτέλεσης των υπηρεσιών κάθε δόσης.

Or. ro

Τροπολογία 177
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης δόσης, η αναθέτουσα
αρχή διαπιστώσει ότι τα έργα και οι 
υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί για την 
εν λόγω δόση δεν έχουν πραγματοποιηθεί, 
δύναται να απαιτήσει αποζημίωση και να 
καταγγείλει τη σύμβαση.

Or. ro

Τροπολογία 178
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε αντίθεση με τη σύμβαση που ανταμείβει Σε αντίθεση με τη σύμβαση που ανταμείβει 
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το αποτέλεσμα και για την οποία η τιμή ή 
οι όροι για τον καθορισμό της τιμής 
καθορίζονται αρχικά στα έγγραφα της 
σύμβασης, μια σύμβαση απόδοσης του 
κόστους ανταμείβει τα μέσα που έχουν 
αναπτυχθεί και όχι το τελικό προϊόν ή την 
τελική υπηρεσία. Η τιμή που πρέπει να 
καταβληθεί αποτελείται από την απόδοση 
του συνόλου του πραγματικού κόστους 
που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος 
λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως 
το κόστος του εργατικού δυναμικού, των 
υλικών, των αναλώσιμων υλικών, της 
χρήσης εξοπλισμού, των αναγκαίων 
υποδομών για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Αυτό το κόστος προσαυξάνεται είτε με 
κατ’αποκοπή ποσό που καλύπτει τα γενικά 
έξοδα και το κέρδος, είτε με ποσό που 
καλύπτει τα γενικά έξοδα και συμμετοχή 
των εργαζομένων στα κέρδη ανάλογα με 
την τήρηση των στόχων, των 
αποτελεσμάτων και του 
χρονοδιαγράμματος.

το αποτέλεσμα και για την οποία η τιμή ή 
οι όροι για τον καθορισμό της τιμής 
καθορίζονται αρχικά στα έγγραφα της 
σύμβασης, μια σύμβαση απόδοσης του 
κόστους ανταμείβει τα μέσα που έχουν 
αναπτυχθεί και όχι το τελικό προϊόν ή την 
τελική υπηρεσία. Η τιμή που πρέπει να 
καταβληθεί αποτελείται από την απόδοση 
του συνόλου του πραγματικού κόστους 
που επιβαρύνει το συμβαλλόμενο μέρος 
λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως 
το κόστος του εργατικού δυναμικού, των 
υλικών, των αναλώσιμων υλικών, της 
χρήσης εξοπλισμού, των αναγκαίων 
υποδομών για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Αυτό το κόστος προσαυξάνεται με κατ’ 
αποκοπή ποσό που καλύπτει τα γενικά 
έξοδα.

Or. ro

Τροπολογία 179
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανώτατη τιμή μιας σύμβασης ολικής ή 
μερικής απόδοσης κόστους είναι η 
ανώτατη καταβλητέα τιμή. Δεν μπορεί να 
υπερβεί παρά μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις δεόντως δικαιολογημένες 
και με την προηγούμενη συμφωνία της 
αναθέτουσας αρχής.

3. Η ανώτατη τιμή μιας σύμβασης ολικής ή 
μερικής απόδοσης κόστους είναι η 
ανώτατη καταβλητέα τιμή.

Or. ro
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Τροπολογία 180
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει 
το 15% του αρχικώς συμφωνηθέντος 
ποσού·

Or. ro

Τροπολογία 181
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει
από κάθε υποψήφιο να αναθέσει σε 
τρίτους ένα μέρος της σύμβασης, σε 
διάφορα επίπεδα, σε επιχειρήσεις που δεν
ανήκουν στην ομάδα που ανήκει εκείνος.
Αυτό το ελάχιστο τμήμα υπεργολαβίας 
εκφράζεται με τη μορφή ψαλίδας που 
περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα 
μέγιστο ποσοστό. Αυτή η ψαλίδα είναι 
αναλογική προς το αντικείμενο και την 
αξία της σύμβασης καθώς και προς τη 
φύση του τομέα της οικείας 
δραστηριότητας, ιδίως την κατάσταση 
ανταγωνισμού και τις δυνατότητες του 
κλάδου που έχουν παρατηρηθεί.

1. Η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον
υποψήφιο να αναθέσει υπεργολαβικά, με 
ανταγωνιστική υποβολή προσφορών στα 
κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας, ένα 
μέρος της σύμβασης σε επιχειρήσεις πέραν 
εκείνων που ανήκουν στην ομάδα του 
ιδίου.

Or. en

Τροπολογία 182
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει ένα πολυετές 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπει τις 
κύριες ενέργειες, τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα 
που είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5.

Η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 34 ένα πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας που προβλέπει τις κύριες 
ενέργειες, τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα 
που είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
στόχων των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS που έχουν συσταθεί βάσει του 
άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 183
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, η Επιτροπή εγκρίνει ένα ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας που περιλαμβάνει το 
σχέδιο υλοποίησης του πολυετούς 
προγράμματος και την αντίστοιχη 
χρηματοδότηση.

Με βάση το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3, 
ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που 
περιλαμβάνει το σχέδιο υλοποίησης του 
πολυετούς προγράμματος και την 
αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 184
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 185
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη των καθηκόντων τεχνικής 
φύσης που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στην αναγκαία βοήθεια, 
ειδικότερα στη βοήθεια εμπειρογνωμόνων
των αρμόδιων εθνικών οργανισμών στον 
τομέα του διαστήματος, ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και φορέων που 
μπορούν να υποβάλουν αναλύσεις και 
αμερόληπτες γνώμες για την διεξαγωγή 
των προγραμμάτων.

Για την επίτευξη των καθηκόντων τεχνικής 
φύσης που αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στην αναγκαία βοήθεια, 
ειδικότερα στις ικανότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων εθνικών 
οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, 
στη βοήθεια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων και φορέων που 
μπορούν να υποβάλουν αναλύσεις και 
αμερόληπτες γνώμες για την διεξαγωγή 
των προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 186
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
εξασφαλίζεται διαρκώς η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
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ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό και τη 
δημιουργία των συστημάτων και να 
ενσωματώνονται κατάλληλες εγγυήσεις.

ιδιωτικής ζωής κατά το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και τη λειτουργία των 
συστημάτων και να ενσωματώνονται 
επαρκείς εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 187
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων. Η έκθεση 
περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση παρελθουσών και 
μελλοντικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 188
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Κατά την υποβολή 
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει, σε ετήσια βάση, 
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έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων. Η έκθεση 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
α) εκτίμηση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων και της προόδου που έχει 
σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων που 
ορίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 1 
παράγραφος 4 και 5·
β) επικαιροποίηση της αξιολόγησης και 
του ελέγχου των κινδύνων και εκτίμηση 
του ενδεχόμενου αντικτύπου τους από 
πλευράς αποκλίσεων κόστους και χρόνου·
γ) συνοπτική παρουσίαση όλων των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην 
αρχή του προϋπολογισμού βάσει των 
άρθρων 7 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 
2, 9 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 4·
δ) αξιολόγηση της λειτουργίας της 
πολυετούς σύμβασης εξουσιοδότησης που 
έχει συναφθεί με βάση το άρθρο 16 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 189
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αρκετά 
εγκαίρως εάν θεωρεί ότι θα μπορούσαν 
να παρουσιαστούν μη ελέγξιμοι κίνδυνοι 
ή άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν σημαντικές αποκλίσεις του 
προγράμματος, ιδίως από πλευράς 
κόστους και χρονοδιαγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 190
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη 
διαχείριση κινδύνου και κόστους που 
ασκείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 191
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση εξετάζει εξάλλου τις 
πιθανότητες απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνάφεια όλων 
των στόχων καθώς τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
των προηγούμενων μέτρων.

Η αξιολόγηση εξετάζει εξάλλου τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, τις 
πιθανότητες απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνάφεια όλων 
των στόχων καθώς τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
των προηγούμενων μέτρων.

Or. ro

Τροπολογία 192
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 
14 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρόνο που αρχίζει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 
14 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό 
διάστημα πέντε ετών που αρχίζει να 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο αντιτεθεί στην παράταση 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. ro

Τροπολογία 193
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 
14 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 
χρόνο που αρχίζει να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 
13, 14 και 26 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρόνο που αρχίζει να ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 194
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 14 είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή 
από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται 
επακριβώς στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 
5, 6, 13, 14 και 26 είναι ανακλητή ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που ορίζεται επακριβώς στην εν λόγω 
απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει 
την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 195
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται δυνάμει των άρθρων 5 και 14
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
διμήνου από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εγκρίνεται δυνάμει των άρθρων 5, 6, 13, 
14 και 26 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός διμήνου από την κοινοποίησή της 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα ενημερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 196
Philippe Lamberts

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκπρόσωποι του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ μπορούν
επίσης να συμμετέχουν ως παρατηρητές 
στις εργασίες της επιτροπής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό της.

4. Εκπρόσωποι του οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS και του ΕΟΔ 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στις 
εργασίες της επιτροπής, υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό της.

Or. en


