
PR\792937EL.doc PE430.283v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2009/0070(COD)

12.11.2009

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και 
τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Norbert Glante



PE430.283v01-00 2/15 PR\792937EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του 
επιχειρήσεις (2011–2013)
(COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0223),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 157, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C7-0037/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Εάν είναι δυνατόν η
χρηματοδότηση πρέπει να αυξηθεί
περαιτέρω ούτως ώστε να χορηγηθούν 
πιστώσεις υποχρεώσεων για τις 
διαστημικές συνιστώσες ήδη στο πλαίσιο 
των τρεχουσών δημοσιονομικών 
προοπτικών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
τη λειτουργία της σειράς Α των 
δορυφόρων "φρουρών", την έναρξη της 
σειράς Β καθώς και την προμήθεια 
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βασικών κατασκευαστικών στοιχείων για 
τη σειρά Γ των δορυφόρων "φρουρών".

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω πιστώσεις υποχρεώσεων θα καθιστούσαν από τώρα δυνατή τη σύναψη συμβάσεων, 
τον καθορισμό τιμών και συνεπώς την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων
και την εξοικονόμηση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η Επιτροπή θα πρέπει να
μεριμνήσει στο πλαίσιο του
προγραμματισμού της χρηματοδότησης 
για τη διασφάλιση της συνεχούς διάθεσης 
δεδομένων κατά τη διάρκεια και μετά τη 
λήξη της περιόδου των αρχικών 
επιχειρήσεων του GMES (2011-2013) 
καθώς και της δυνατότητας χρήσης των 
υπηρεσιών χωρίς διακοπές και 
περιορισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί μια διακοπή της συνεχούς διάθεσης δεδομένων ούτως 
ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τρόπο αξιόπιστο τις υπηρεσίες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες. 
Αυτό είναι απαραίτητο για την προαγωγή 
της χρήσης και της ανταλλαγής 

(18) Οι υπηρεσίες GMES θα πρέπει να 
είναι πλήρως και ελεύθερα προσβάσιμες
στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. Αυτό είναι 
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συμμερισμού των στοιχείων και 
πληροφοριών που θα προέρχονται από την 
γεωσκόπηση σύμφωνα με τις αρχές των 
SEIS, INSPIRE και του Παγκόσμιου 
Συστήματος Συστημάτων Γεωεπισκόπησης 
(GEOSS).

απαραίτητο για την προαγωγή της χρήσης 
και της ανταλλαγής συμμερισμού των 
στοιχείων και πληροφοριών που θα 
προέρχονται από την γεωσκόπηση 
σύμφωνα με τις αρχές των SEIS, INSPIRE 
και του Παγκόσμιου Συστήματος 
Συστημάτων Γεωεπισκόπησης (GEOSS)
και την ενίσχυση των αγορών 
γεωσκόπησης στην Ευρώπη και ιδίως 
των κατάντη κλάδων προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι μεταξύ άλλων η υποστήριξη και προώθηση των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων και όχι η παρακώλυση των εργασιών τους.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Ειδικότερα, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα της 
προσαρμογής του παραρτήματος στην 
τεχνική και επιστημονική εξέλιξη. Καθώς 
τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εφαρμογής 
και σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζουν 
μη ουσιαστικής σημασίας στοιχεία του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καθοριζόμενοι στο παράρτημα στόχοι αποτελούν τους μοναδικούς στόχους για την επίτευξη
των ενεργειών και αποτελούν συνεπώς ουσιώδες στοιχείο του παρόντος κανονισμού. Μπορούν
συνεπώς να τροποποιηθούν μόνο με μία αλλαγή της νομοθεσίας και όχι με την επιτροπολογία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συγκεκριμένοι στόχοι των ενεργειών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προσδιορίζονται στο παράρτημα.

2. Οι στόχοι των ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προσδιορίζονται στο παράρτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προσδιοριζόμενοι στο παράρτημα στόχοι αποτελούν τους μοναδικούς στόχους των 
ενεργειών. Δεν υπάρχουν γενικοί στόχοι.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καθοριζόμενοι στο παράρτημα στόχοι αποτελούν τους μοναδικούς στόχους για την επίτευξη
των ενεργειών και αποτελούν συνεπώς ουσιώδες στοιχείο του παρόντος κανονισμού. Μπορούν
συνεπώς να τροποποιηθούν μόνο με μία αλλαγή της νομοθεσίας και όχι με την επιτροπολογία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, σχεδιασμένα για την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θα εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καθοριζόμενοι στο παράρτημα στόχοι αποτελούν τους μοναδικούς στόχους για την επίτευξη 
των μέτρων και αποτελούν συνεπώς ουσιώδες στοιχείο του παρόντος κανονισμού. Μπορούν 
συνεπώς να τροποποιηθούν μόνο με μία αλλαγή της νομοθεσίας και όχι με την επιτροπολογία.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
ανατίθεται η υλοποίηση της διαστημικής 
συνιστώσας του προγράμματος GMES, με 
υποστήριξη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό 
για την εκμετάλλευση μετεωρολογικών 
δορυφόρων (EUMETSAT), όπου είναι 
απαραίτητο.

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
ανατίθεται η τεχνική υλοποίηση της 
διαστημικής συνιστώσας του 
προγράμματος GMES, με υποστήριξη από 
τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την 
εκμετάλλευση μετεωρολογικών 
δορυφόρων (EUMETSAT), όπου είναι 
απαραίτητο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τεχνική υλοποίηση των διαστημικών συνιστωσών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διαστήματος (ΕΟΔ) πρέπει να ρυθμιστεί με μία σύμβαση ανάθεσης. Αυτό θα βελτίωνε τη
διαφάνεια και την λογοδοσία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινοτική χρηματοδότηση δύναται να 
λάβει, ειδικότερα, τις ακόλουθες νομικές 
μορφές:

1. Η κοινοτική χρηματοδότηση δύναται να 
λάβει τις ακόλουθες νομικές μορφές:

-1) συμβάσεις ανάθεσης·

1) επιδοτήσεις· 1) επιδοτήσεις·

2) συμβάσεις δημοσίων προμηθειών. 2) συμβάσεις δημοσίων προμηθειών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μορφές των χρηματοδοτικών μέσων πρέπει να ορισθούν σαφώς. Πρέπει να περιληφθούν
συμβάσεις ανάθεσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις δύνανται να 
παρέχονται με συγκεκριμένες μορφές, 
περιλαμβανομένων συμφωνιών πλαισίων 
για εταιρικές σχέσεις ή επιχειρησιακών 
συγχρηματοδοτήσεων ή επιδοτήσεων 
ενεργειών. Οι επιδοτήσεις της λειτουργίας 
φορέων που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού συμφέροντος επιτρέπεται να 
μην υπόκεινται στις διατάξεις σταδιακής 
μείωσης που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Για τις 
επιδοτήσεις το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης θα αποφασίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 
παράγραφος 3).

2. Οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να 
αποτελούν το προτιμώμενο μέσο 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
προγράμματος GMES. Όπου αυτό 
δικαιολογείται, οι κοινοτικές επιδοτήσεις 
δύνανται να παρέχονται με συγκεκριμένες 
μορφές, περιλαμβανομένων συμφωνιών 
πλαισίων για εταιρικές σχέσεις ή 
επιχειρησιακών συγχρηματοδοτήσεων ή 
επιδοτήσεων ενεργειών. Οι επιδοτήσεις της 
λειτουργίας φορέων που επιδιώκουν 
στόχους γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος 
επιτρέπεται να μην υπόκεινται στις 
διατάξεις σταδιακής μείωσης που 
προβλέπονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Για τις επιδοτήσεις το μέγιστο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης θα 
αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 11 παράγραφος 3).

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να αποτελούν τη συνήθη διαδικασία χρηματοδότησης. Σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση πρέπει να πραγματοποιείται με επιχορηγήσεις 
μέσω δημόσιων διαδικασιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε 
πληροφόρηση παραγόμενη από υπηρεσίες 
του προγράμματος GMES και στοιχεία 
συλλεγόμενα μέσω της υποδομής του 

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
ερευνητικών κοινοτήτων.

ε) υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων έρευνας και τεχνολογίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της καινοτομίας, ιδίως μέσω των ΜΜΕ, πρέπει επίσης να αποτελεί στόχο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

2. Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
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Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 
και μια τελική εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης.

Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών ενδιάμεση έκθεση 
αξιολόγησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 
και μια τελική εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης το αργότερο έως ...* .
* δύο χρόνια μετά τη λήξη του προβλεπόμενου 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 διαστήματος

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη της τελικής έκθεσης δεν πρέπει να καθυστερεί.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 έχουν τους εξής στόχους:

Οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 έχουν τους εξής στόχους:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις αναφέρονται στο άρθρο 3.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρωτοβουλία γεωσκόπησης GMES αποτελεί ένα πολυσήμαντο πρόγραμμα για το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πρόγραμμα GMES - όπως και με το πρόγραμμα
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo - δημιουργείται μία ενωσιακή υποδομή, η οποία
καθιστά δυνατή τόσο την καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος όσο και την ενίσχυση της
ασφάλειας των πολιτών. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Galileo το GMES θα χρηματοδοτηθεί
εξ υπαρχής με δημόσια κονδύλια. Ο δημόσιος διαγωνισμός πρέπει να συνιστά τη συνήθη 
διαδικασία χρηματοδότησης. Ο εισηγητής έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ανάπτυξη του
GMES θα απαιτήσει υψηλές δαπάνες και πέραν της πρώτης επιχειρησιακής φάσης στο 
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών από το 2014, θεωρεί ωστόσο ότι αυτές 
είναι δικαιολογημένες λόγω του τεραστίου οφέλους του προγράμματος για την κοινωνία.

Η ύπαρξη ενός καλά επεξεργασμένου σχεδίου χρηματοδότησης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του προγράμματος GMES και τη διάθεση των στοιχείων και 
υπηρεσιών καθώς και για τη χρησιμοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει μείζονα σημασία,
τόσο κατά τη διάρκεια των αρχικών επιχειρήσεων όσο και μετά την ολοκλήρωση της φάσης 
αυτής, η εμπρόθεσμη διάθεση επαρκών κονδυλίων ούτως ώστε η διάθεση των δεδομένων και 
των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι αξιόπιστη και συνεχής. Η αύξηση των
προβλεπόμενων στην πρόταση της Επιτροπής χρηματοδοτικών κονδυλίων για τη φάση των 
αρχικών επιχειρήσεων θα ήταν θετική επειδή με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν ήδη να 
αναληφθούν πιστώσεις υποχρεώσεων για περαιτέρω τομείς της διαστημικής συνιστώσας. Με
αυτό τον τρόπο θα ήταν δυνατή η σύναψη συμβάσεων και η διασφάλιση του
προγραμματισμού της χρηματοδότησης. Αυτό έχει μείζονα σημασία, ιδίως για την έναρξη της
σειράς Β και για την αγορά σημαντικών κατασκευαστικών στοιχείων για τη σειρά Γ των 
δορυφόρων "φρουρών", επειδή κατ' αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να διασφαλιστούν τόσο η 
έναρξη όσο και η κατασκευαστική ομοιότητα των δορυφόρων. Δεδομένου ότι πρόκειται για
κονδύλια που πρέπει ούτως ή άλλως να δαπανηθούν, το ζήτημα δεν αφορά αύξηση των 
δαπανών αλλά αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και ανάληψη των πιστώσεων σε 
προγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν υψηλότερες 
δαπάνες για τους φορολογούμενους την προσεχή περίοδο χρηματοδότησης.

Η πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που προσφέρονται με τη βοήθεια του προγράμματος 
GMES πρέπει να είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ ούτως 
ώστε να αναπτυχθεί μια κατάντη αγορά ιδίως στον τομέα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Στόχος του GMES είναι, εκτός από τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις πτυχές
της ασφάλειας, η προώθηση της προόδου και της καινοτομίας. Η δωρεάν πρόσβαση πρέπει
να είναι δυνατή και σε επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ, υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο της 
αμοιβαιότητας, θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από 
την Ευρώπη σε δεδομένα τρίτων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τη διαχείριση και το γενικό συντονισμό του 
προγράμματος. Η τεχνική υλοποίηση ανατίθεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(ΕΟΔ) ο οποίος διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ο ΕΟΔ πρέπει να αναλάβει την τεχνική 
υλοποίηση των διαστημικών συνιστωσών στο πλαίσιο μιας σύμβασης ανάθεσης. Με τη
σύμβαση ανάθεσης καθορίζεται σαφέστερα η ευθύνη και διασφαλίζεται μεγαλύτερη 
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διαφάνεια.

Οι στόχοι που επιδιώκει η πρόταση κανονισμού, και οι οποίοι εκτίθενται στο παράρτημα, 
αποτελούν ουσιώδες μέρος του κανονισμού. Ο εισηγητής φρονεί συνεπώς ότι οι στόχοι αυτοί
δεν πρέπει να τροποποιούνται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αλλά μόνο στο πλαίσιο 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τομέα με μεγάλη
εμβέλεια και συνέπειες για τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να παραιτηθεί 
από τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες. Επιπλέον, η διαδικασία της επιτροπολογίας πρέπει, με 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, να προσαρμοστεί 
αναλόγως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις που θα είναι επιζήμιες για το 
πρόγραμμα.


