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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν 
το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0107),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 189 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0061/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα διαστημικά υπολείμματα αποτελούν 
πλέον τη σοβαρότερη απειλή για τη 
βιωσιμότητα των διαστημικών 
δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης της 
επιτήρησης και παρακολούθησης του 
διαστήματος (στο εξής, θα αναφέρεται ως 

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

την υποστήριξη της δημιουργίας και της 
λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν την 
παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση 
διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να αποτρέπονται ζημίες διαστημικών 
οχημάτων λόγω συγκρούσεων, καθώς και 
ζημίες στις επίγειες υποδομές ή τον 
ανθρώπινο πληθυσμό λόγω ανεξέλεγκτων 
επανεισόδων ολόκληρων διαστημικών 
οχημάτων ή των διαστημικών 
υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της 
Γης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)12 και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι 

(6) Η παροχή υπηρεσιών SST θα ωφελήσει 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς διαχείρισης διαστημικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρμοδιότητές της όσον αφορά τα 
διαστημικά προγράμματα της ΕΕ – το 
ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με 
υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων 
(EGNOS) και το Galileo εφαρμόζονται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)12 και Copernicus/GMES 
θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)13. Οι 
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ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δημόσιες αρχές που 
είναι αρμόδιες για την προστασία των 
πολιτών.

ειδοποιήσεις επανεισόδου και η εκτίμηση 
του σημείου και του χρόνου της 
πρόσκρουσης θα ωφελήσουν επίσης τις 
εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες 
για την προστασία των πολιτών.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 196 της 27.04.2008, σ. 1. 12 ΕΕ L 196 της 27.04.2008, σ. 1.
13 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1. 13 EE L 276 της 20.10.2010, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας συμπεριφοράς που επιδοκιμάστηκε από την ΕΕ θα πρέπει να «καθοδηγεί» τα 
διαστημικά προγράμματά της. Στον κώδικα αυτό ορίζονται η αρχή της χρήσης του διαστήματος 
για ειρηνικούς σκοπούς, η ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα και να συνεργάζονται με καλή πίστη για την αποφυγή κάθε επιζήμιας επέμβασης στις 
δραστηριότητες στο διάστημα, καθώς και η ευθύνη τους για διεξαγωγή επιστημονικών, 
πολιτικών, εμπορικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση της 
ειρηνικής εξερεύνησης και χρησιμοποίησης του διαστήματος και για τη λήψη όλων των 
κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστεί το διάστημα πεδίο 
συγκρούσεων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να αποτελέσει το πρώτο στάδιο 
μιας συνολικής στρατηγικής για την 
ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης και 
συνολικής ευρωπαϊκής ικανότητας SSA η 
οποία θα βασίζεται στην ευρεία και 
διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή 
αισθητήρων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Στο πλαίσιο του προγράμματος 
στήριξης της SST, είναι σκόπιμο να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο κατάλληλης 
συνεργασίας για επιστημονικούς σκοπούς 
με διεθνείς εταίρους που μπορούν να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής γνώσης της SST.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών 

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

και να χρησιμοποιεί υφιστάμενη και 
μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη και 
υφιστάμενους και μελλοντικούς πόρους σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
μαθηματική ανάλυση, τεχνογνωσία 
κατάρτισης μοντέλων και διάθεση επίγειων 
ραντάρ ή τηλεσκοπίων από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ. 
Τα κράτη μέλη διατηρούν την κυριότητα 
και τον έλεγχο των οικείων πόρων τους και 
παραμένουν υπεύθυνα για τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και την ανανέωσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 που αναφέρεται στην 
αιτιολογική σκέψη (3)

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Λόγω του δυνητικά ευαίσθητου 
χαρακτήρα των δεδομένων SST, το 
πρόγραμμα στήριξης της SST πρέπει να 
προωθεί τη συνεργασία που βασίζεται 
στην αποτελεσματικότητα και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, τον τρόπο επεξεργασίας 
και ανάλυσης των δεδομένων SST. Η 
χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα που 
επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους 
συνεισφέροντες δεδομένων SST την 
ασφαλή πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 
για λειτουργικές τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις θα πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Το ποσό της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST θα πρέπει να οριστεί 
στα 70 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές και θα πρέπει να προέλθει από 
σχετικά προγράμματα που προβλέπονται 
στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-2020, ιδίως από το μέσο 
για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων, στο 
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας που θεσπίσθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18a, τα προγράμματα Galileo 
και EGNOS που θεσπίσθηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18β και το πρόγραμμα 
Copernicus που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18γ.

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

18a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … 2013 για τη θέσπιση, 
στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του μέσου για τη 
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χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας και 
της διαχείρισης των κρίσεων (ΕΕ L …).
18β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … 2013 για τη 
δημιουργία και τη λειτουργία των 
ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L ...).
18γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της … 2013 για τη θέσπιση 
του προγράμματος Copernicus και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
911/2010 (ΕΕ L ...).

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης όσον αφορά την έγκριση 
πολυετούς προγράμματος εργασίας και τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών με τα 
κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα 
στήριξης της SST, θα πρέπει να ανατεθούν 
στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. 
Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 

(17) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης όσον αφορά τη συμμόρφωση 
των κρατών μελών με τα κριτήρια 
συμμετοχής στο πρόγραμμα στήριξης της 
SST, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
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της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή19.

αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή19.

__________________ __________________
19 EE L 55 της 28.02.2011, σ. 13. 19 EE L 55 της 28.02.2011, σ. 13.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
σχεδιασμός του προγράμματος, θα πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έγκρισης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του 
άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με τη θέσπιση ενός πολυετούς 
προγράμματος εργασίας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1a
Γενικοί στόχοι

Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
συμβάλει στη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των 
ευρωπαϊκών και εθνικών διαστημικών 
υποδομών και υπηρεσιών που είναι 
απαραίτητες για την ασφάλεια της 
οικονομίας, της κοινωνίας και των 
πολιτών της Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια υπενθύμιση του στόχου του προγράμματος

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ειδικοί στόχοι

Το πρόγραμμα στήριξης της SST 
συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους:
α) στη μείωση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εκτόξευση 
ευρωπαϊκών διαστημικών σκαφών·
β) στην αξιολόγηση και τη μείωση των 
κινδύνων σύγκρουσης που απειλούν 
λειτουργίες ευρωπαϊκών διαστημικών 
σκαφών σε τροχιά, καθώς και στην 
παροχή στους φορείς διαχείρισης 
διαστημικών σκαφών της δυνατότητας 
να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικότερα μέτρα μετριασμού·
γ) στην παρακολούθηση μη ελεγχόμενων 
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επανεισόδων διαστημικών σκαφών ή των 
υπολειμμάτων τους στην ατμόσφαιρα της 
Γης και στην παροχή ακριβέστερων και 
αποτελεσματικότερων έγκαιρων 
προειδοποιήσεων, με σκοπό τη μείωση 
των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια 
των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στον 
περιορισμό πιθανών ζημιών σε καίριες 
επίγειες υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί αυτοί στόχοι οριοθετούν περαιτέρω την κατεύθυνση και τις δράσεις του 
προγράμματος

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχοι του προγράμματος στήριξης της 
SST

Κύριες δράσεις του προγράμματος 
στήριξης της SST

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών 
στόχων που ορίζονται στα άρθρα 1α και 
2α αντίστοιχα, οι κύριες δράσεις του 
προγράμματος στήριξης της SST 
συνίστανται:

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) στη δημιουργία και τη διαχείριση 
λειτουργίας ανίχνευσης, αποτελούμενης 
από ένα δίκτυο επίγειων ή διαστημικών 
εθνικών αισθητήρων SST και συναφών 
αισθητήρων SST που αναπτύσσονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων από 
τον ΕΟΔ, για τη χαρτογράφηση και την 
παρακολούθηση διαστημικών 
αντικειμένων·

Or. en

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μια ελεύθερα διαθέσιμη και 
επαναχρησιμοποιήσιμη δημόσια 
υπηρεσία, η οποία θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα τροχιακά 
στοιχεία των διαστημικών αντικειμένων 
που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη 
Γη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να επαναχρησιμοποιεί τα κύρια τροχιακά στοιχεία 
των διαστημικών αντικειμένων.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) κάθε άλλη κατάλληλη πληροφορία 
SST.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα 
κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
την ΕΥΕΔ, τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
ιδιοκτήτες ή/και φορείς διαχείρισης 
διαστημικών σκαφών, καθώς και στις 
δημόσιες αρχές που ασχολούνται με την 
προστασία των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα στήριξης της SST 
υποστηρίζει τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται στο άρθρο 3, τις 
δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα 
εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 και υπό τους ειδικούς όρους 
που παρατίθενται στο άρθρο 7.

1. Το πρόγραμμα στήριξης της SST 
υποστηρίζει τις κύριες δράσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και οποιαδήποτε 
από τις συγκεκριμένες δράσεις που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
2 και υπό τους ειδικούς όρους που 
παρατίθενται στο άρθρο 7.
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Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST, διαχειρίζεται τα 
κονδύλια που διατίθενται σε αυτό και 
διασφαλίζει την εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές
πράξεις για τη θέσπιση πολυετούς 
προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST συμπληρώνοντας, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα 
εργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1. Το πρόγραμμα 
εργασίας προσδιορίζει τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τις χρηματοδοτούμενες 
δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
των εν λόγω δράσεων, τη μέθοδο 
εφαρμογής, το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης της Ένωσης και τους 
ειδικούς όρους που ισχύουν για τις 
επιχορηγήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο 
του προγράμματος στήριξης της SST. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 14α, για τη θέσπιση πολυετούς 
προγράμματος εργασίας για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST λαμβάνοντας υπόψη, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα 
εργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 1. Το πρόγραμμα 
εργασίας προσδιορίζει τους 
επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τις χρηματοδοτούμενες 
δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
των εν λόγω δράσεων, τη μέθοδο 
εφαρμογής, το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης της Ένωσης και τους 
ειδικούς όρους που ισχύουν για τις 
επιχορηγήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο 
του προγράμματος στήριξης της SST.
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προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – στοιχείο δ



PR\1007763EL.doc 19/26 PE521.718v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση 
δεδομένων και πληροφοριών 
αποτρέπεται, ενώ παράλληλα παρέχεται η 
δυνατότητα για αποτελεσματική 
λειτουργία και μεγιστοποίηση της χρήσης 
των παραγόμενων πληροφοριών·

δ) διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία και μεγιστοποιείται η χρήση 
των παραγόμενων πληροφοριών, ενώ 
παράλληλα αποτρέπεται η μη 
εγκεκριμένη κοινοποίηση δεδομένων και
πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση υπενθυμίζει απλώς ότι στόχος είναι να δίδεται προτεραιότητα στην παροχή 
πληροφοριών που μειώνουν τους κινδύνους σύγκρουσης, ενώ η αποτροπή της ανεπιθύμητης 
κοινοποίησης πληροφοριών αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο, μεταξύ άλλων, για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
δεδομένων SST·

ε) διασφαλίζεται η ακεραιότητα των 
δεδομένων SST·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που συνάπτουν τη 
συμφωνία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 δύνανται να προβούν στη 
σύναψη συμφωνίας με τον ΕΟΔ με 
αντικείμενο την παροχή πόρων ή 
τεχνογνωσίας από τον ΕΟΔ ή τη χρήση 
των δεδομένων του ΕΟΔ για την 
προστασία των διαστημικών οχημάτων ή 
την παρακολούθηση των διαστημικών 
υπολειμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμφωνίες αυτές, καθώς και κάθε 
τροποποίησή τους, κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 29

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

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

Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης
που διατίθεται στο πρόγραμμα στήριξης 
της SST για την περίοδο 2014-2020
ορίζεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ποσό 
που προέρχεται από τα χρηματοδοτικά 
κονδύλια που διατίθενται σε άλλα 
προγράμματα που προβλέπονται στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2014-2020 σε πλήρη συμβατότητα 
με τη νομική βάση τους

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχετικά προγράμματα από τα οποία θα 
μπορούσαν να αντληθούν κονδύλια 
περιλαμβάνουν τα προγράμματα που 
θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις:

Τα προγράμματα από τα οποία μπορούν να 
αντληθούν κονδύλια είναι εκείνα που 
θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης21, άρθρο 1, 
άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4, για 
ποσό που δεν υπερβαίνει το [45%] του 
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ποσού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο·
__________________ __________________
21 COM(2011) 814 τελικό, 31.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

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

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος Copernicus και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
911/2010, άρθρο 5, στοιχείο γ), για ποσό 
που δεν υπερβαίνει το [5%] του ποσού 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 
202022, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 
στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, 
σημείο 6.3.4, για ποσό που δεν υπερβαίνει 
το [15%] του ποσού που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο·

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

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

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας και 
της διαχείρισης των κρίσεων23, άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 
3 στοιχείο ε), για ποσό που δεν υπερβαίνει 
το [40%] του ποσού που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο·

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 τελικό, 15.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

23 COM(2011) 753 τελικό, 15.11.2011. Να 
επικαιροποιηθεί η παραπομπή μετά την 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει τα ακριβή ποσά 
που πρέπει να αντληθούν από κάθε 
πρόγραμμα, τηρώντας τα ανώτατα όρια 
που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ).
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Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 αρχίζουν να ισχύουν μόνον 
εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εκάστοτε 



PR\1007763EL.doc 25/26 PE521.718v02-00

EL

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο, ή εάν, πριν από την 
εκπνοή της προαναφερόμενης 
προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
πληροφορήσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης
ευρωπαϊκής ικανότητας για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος (SST) με 
σκοπό την παρακολούθηση του αυξανόμενου κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών 
υποδομών και άλλων διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων. Η SST είναι 
απαραίτητη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τις δημόσιες αρχές αλλά και τη 
βιομηχανία στο σύνολό της που εξαρτώνται από διαστημικές υποδομές. Έχει, επίσης, 
ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών 
διαστημικών πόρων, όπως των δορυφόρων των Galileo και Copernicus. Πρόκειται για την 
πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους σε επίπεδο ΕΕ, και το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με την 
πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει τη συγκέντρωση διαθέσιμων πόρων και δεξιοτήτων 
από τα κράτη μέλη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες.
Η εισηγήτρια προτείνει τη δυνατότητα συνεκτίμησης της τεχνογνωσίας του ΕΟΔ μέσω της 
σύναψης συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΔ και των συνεισφερόντων κρατών μελών. Ο ΕΟΔ είναι 
ο μόνος εξειδικευμένος οργανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ζητήματα SST και γενικότερα 
SSA. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο ΕΟΔ δεν μπορεί να διαχειρίζεται ή να ελέγχει το 
πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σε αυτό. 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός διαθέσιμου 
στο κοινό καταλόγου με τα τροχιακά στοιχεία των διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου 
να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση και να καταστεί δυνατή κάθε πιθανή 
επιχειρηματική εφαρμογή αυτών, και να είναι παράλληλα ευέλικτο ώστε να μπορεί να 
συμπεριλάβει κάθε συναφή συμπληρωματική υπηρεσία που θα μπορούσε να προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να αφήνεται ανοικτό το 
ενδεχόμενο μελλοντικών βελτιώσεων.
Η εισηγήτρια προτείνει να καθοριστεί σαφέστερα το νομοθετικό πλαίσιο του προγράμματος, 
υπενθυμίζοντας τον γενικό σκοπό και τους ειδικούς στόχους στην αρχή του κυρίως κειμένου 
(νέα άρθρα 1α και 2α). Επίσης, στο άρθρο 3 προτείνει τον ορισμό της δημιουργίας δικτύου 
αισθητήρων, της επεξεργασίας δεδομένων και της παροχής υπηρεσιών SST ως κύριων 
δράσεων και όχι ως στόχων, από τις οποίες θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών της (άρθρο 5).
Η εισηγήτρια θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάζει το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας πριν τεθεί σε ισχύ, και για τον λόγο αυτό εισάγει τη διαδικασία έγκρισης 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 6.
Ο προϋπολογισμός των 70 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνεται στο κυρίως κείμενο 
(άρθρο 11) και θα προέρχεται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και από τα 
προγράμματα Galileo, Copernicus, και «Ορίζων 2020».


