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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 

«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. 

(5) Τα διαστηµικά υπολείµµατα αποτελούν 

πλέον µια σοβαρή απειλή για τη 
βιωσιµότητα των διαστηµικών 

δραστηριοτήτων, τη διαθεσιµότητα 
πρωταρχικών τροχιακών θέσεων και 
φασµάτων συχνοτήτων, και για ευκαιρίες 
όσον αφορά την εκτόξευση διαστηµικών 
οχηµάτων.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραµµα στήριξης της 

επιτήρησης και παρακολούθησης του 

διαστήµατος (στο εξής, θα αναφέρεται ως 

«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. Ο 
πολλαπλασιασµός των διαστηµικών 
υπολειµµάτων έχει επίσης επιπτώσεις 
στην εµφάνιση επικίνδυνων  µη 
ελεγχόµενων επανεισόδων διαστηµικών 
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αντικειµένων. Κατά συνέπεια, θα ήταν 
συµφέρον να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία 
SST για την πρόβλεψη της τροχιάς και 
της διαδροµής επανεισόδου ώστε να 
παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες στις 
κυβερνήσεις και στις υπηρεσίες 
προστασίας του πολίτη. 

 

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
12
 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) 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 

ειδοποιήσεις επανεισόδου θα ωφελήσουν 

επίσης τις εθνικές δηµόσιες αρχές που 

είναι αρµόδιες για την προστασία των 

πολιτών. 

(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
12
 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) 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 

ειδοποιήσεις ανεξέλεγκτης επανεισόδου 
και η εκτίµηση των ζωνών ώρας και των 
χρονικών διαστηµάτων των πτώσεων 
διαστηµικών αντικειµένων θα ωφελήσουν 
επίσης τις εθνικές δηµόσιες αρχές που 

είναι αρµόδιες για την προστασία των 

πολιτών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές θα 
βοηθήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες να εκτιµήσουν τις δυνητικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ζωής 
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ενός δορυφόρου. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 

λειτουργούν συµπληρωµατικά στις 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την προστασία διαστηµικών 

υποδοµών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» που 

θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 

αναφορά στον κανονισµό για το 

πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» µόλις 

εγκριθεί ο κανονισµός], καθώς και στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος στον 

συγκεκριµένο τοµέα. 

(7) Οι υπηρεσίες SST θα πρέπει να 

λειτουργούν συµπληρωµατικά στις 

ερευνητικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την προστασία διαστηµικών 

υποδοµών και εκτελούνται στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» που 

θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 

αναφορά στον κανονισµό για το 

πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» µόλις 

εγκριθεί ο κανονισµός], όπως η ανάπτυξη 
τεχνολογιών λέιζερ οπτικών ινών για 
παρακολούθηση, καθώς και στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος ή άλλες διεθνείς 
ερευνητικές δραστηριότητες στον 
συγκεκριµένο τοµέα. Επιπλέον, θα πρέπει 
επίσης να λειτουργούν συµπληρωµατικά 
σε εµβληµατικά διαστηµικά 
προγράµµατα της Ένωσης, όπως τα 
Copernicus και Galileo, στην 
πρωτοβουλία του ψηφιακού θεµατολογίου 
της Ένωσης, και σε άλλες 
τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που 
συντελούν στην υλοποίηση της κοινωνίας 
της πληροφορίας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Το πρόγραµµα στήριξης της SST 
πρέπει να συµβάλλει στην εξασφάλιση 
της χρήσης και της εξερεύνησης του 
διαστήµατος για ειρηνικούς σκοπούς. 
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Τροπολογία  5 

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 διεθνείς 
πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν τη 
βιωσιµότητα του διαστήµατος και τις 
υγιείς δοµές διαστηµικής διακυβέρνησης, 
και πρέπει να είναι συνεπές µε την 
πρόταση της Ένωσης για έναν διεθνή 

κώδικα συµπεριφοράς για τις 

δραστηριότητες στο διάστηµα. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Το πρόγραµµα στήριξης της SST 
συνίσταται στη δηµιουργία και χρήση 
δικτύου αισθητήρων SST για την παροχή 
υπηρεσιών SST. Από τη στιγµή που 
επιτευχθεί τούτο, το πρόγραµµα στήριξης 
της SST µπορεί και πρέπει να 
ενθαρρύνεται να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη νέων αισθητήρων SST ή να 
συµβάλει στη βελτίωση των υφιστάµενων 
αισθητήρων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε 
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την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος 
και άλλους ενδιαφερόµενους, πρέπει να 
συνεχίσει να δροµολογεί διαλόγους για το 
διάστηµα µε τους στρατηγικούς εταίρους 
της. Η στενή συνεργασία µε τις ΗΠΑ σε 
σχέση µε τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες SST 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) Παράλληλα µε την ανάγκη για µια 
µακροπρόθεσµη και ολοκληρωµένη 
ικανότητα διαστηµικής επιτήρησης 
(SSA), η Ένωση θα πρέπει να ιεραρχήσει, 
να στηρίξει και να αντλήσει όφελος (από) 
τις πρωτοβουλίες για ενεργό εξάλειψη και 
εξουδετέρωση των διαστηµικών 
υπολειµµάτων, όπως αυτές που 
αναπτύσσει ο ΕΟ∆, επειδή συνιστούν τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο µείωσης των 
κινδύνων σύγκρουσης και των κινδύνων 
που συνδέονται µε την ανεξέλεγκτη 
είσοδο υπολειµµάτων στη γήινη 
ατµόσφαιρα. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 

στρατιωτικών χρηστών του συστήµατος 

SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο 

«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 

και στρατιωτικών χρηστών του 

ευρωπαϊκού συστήµατος γνώσης της 

κατάστασης στο διάστηµα»
14
, που 

εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη στη 

συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 

υποθέσεων και ασφάλειας του Συµβουλίου 

(9) Οι απαιτήσεις πολιτικών και 

στρατιωτικών χρηστών του συστήµατος 

SSA ορίστηκαν στο έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο 

«Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου πολιτικών 

και στρατιωτικών χρηστών του 

ευρωπαϊκού συστήµατος γνώσης της 

κατάστασης στο διάστηµα»
14
, που 

εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη στη 

συνεδρίαση της επιτροπής πολιτικών 

υποθέσεων και ασφάλειας του Συµβουλίου 
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στις 18 Νοεµβρίου 2011
15
. Η παροχή 

υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 

µόνο µη στρατιωτικούς σκοπούς. Αµιγώς 
στρατιωτικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται από την παρούσα απόφαση. 

στις 18 Νοεµβρίου 2011
15
. Η παροχή 

υπηρεσιών SST θα πρέπει να εξυπηρετεί 

µη στρατιωτικούς και στρατιωτικούς 
σκοπούς, εντούτοις αυτό δεν θα πρέπει να 
εµποδίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Άµυνας (ΕΟΑ) να συµβάλει στο 
πρόγραµµα. Θα πρέπει να εξετασθεί 
ενδελεχώς σε ποιο βαθµό οι στρατιωτικές 
ικανότητες των κρατών µελών θα 
ωφεληθούν από τις υπηρεσίες SST, και να 
διευκρινισθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι 
τελευταίες αυτές συµβάλλουν στην 
εξασφάλιση της εφαρµογής της Συνθήκης 
για το διάστηµα.  

__________________ __________________ 

14
 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011. 

14
 SEC(2011) 1247 τελικό, 12.10.2011. 

15 
Έγγραφο του Συµβουλίου 15715/11, 

24.10.2011. 

 

15  
Έγγραφο του Συµβουλίου 15715/11, 

24.10.2011. 

 

Τροπολογία  10 

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 

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. 

(10) Η λειτουργία των υπηρεσιών SST θα 

πρέπει να βασίζεται σε µια εταιρική σχέση 

µεταξύ της Ένωσης και των κρατών 

µελών, µε την κατάλληλη συνεισφορά από 
τον ΕΟ∆, την Ένωση και εθνικές 
υπηρεσίες, 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 ΕΟ∆. Τα κράτη µέλη και ο 
ΕΟ∆ διατηρούν την κυριότητα και τον 
έλεγχο των οικείων πόρων τους και 

παραµένουν υπεύθυνα για τη λειτουργία, 

τη συντήρηση και την ανανέωσή τους. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το ∆ορυφορικό Κέντρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας 

οργανισµός της Ένωσης που ιδρύθηκε από 

την κοινή δράση του Συµβουλίου, της 20ής 

Ιουλίου 2001, για την ίδρυση ∆ορυφορικού 

Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2001/555/ΚΕΠΠΑ)
16
 και παρέχει 

υπηρεσίες πληροφόρησης µε γεωχωρικές 

εικόνες και προϊόντα µε ποικίλα επίπεδα 

διαβάθµισης σε πολιτικούς και 

στρατιωτικούς χρήστες, θα µπορούσε να 

είναι αρµόδιο για τη λειτουργία και την 

παροχή υπηρεσιών SST. Η 

εµπειρογνωµοσύνη του ∆ορυφορικού 

Κέντρου όσον αφορά τον χειρισµό 

εµπιστευτικών πληροφοριών σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί 

θεσµικοί δεσµοί του µε τα κράτη µέλη 

διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. 

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή του EUSC 

στο πρόγραµµα στήριξης της SST είναι η 

τροποποίηση της κοινής δράσης του 

Συµβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν 

προβλέπει δράση του EUSC στον τοµέα 

της SST. 

(11) Το ∆ορυφορικό Κέντρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC), ένας 

οργανισµός της Ένωσης που ιδρύθηκε από 

την κοινή δράση του Συµβουλίου, της 20ής 

Ιουλίου 2001, για την ίδρυση ∆ορυφορικού 

Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2001/555/ΚΕΠΠΑ)
16
 και παρέχει 

υπηρεσίες πληροφόρησης µε γεωχωρικές 

εικόνες και προϊόντα µε ποικίλα επίπεδα 

διαβάθµισης σε πολιτικούς και 

στρατιωτικούς χρήστες, θα µπορούσε να 

είναι αρµόδιο για τη λειτουργία και την 

παροχή υπηρεσιών SST. Η 

εµπειρογνωµοσύνη του ∆ορυφορικού 

Κέντρου όσον αφορά τον χειρισµό 

διαβαθµισµένων πληροφοριών σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον και οι στενοί 

θεσµικοί δεσµοί του µε τα κράτη µέλη 

διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών SST. 

Προϋπόθεση για τη συµµετοχή του EUSC 

στο πρόγραµµα στήριξης της SST είναι η 

τροποποίηση της κοινής δράσης του 

Συµβουλίου, καθώς επί του παρόντος δεν 

προβλέπει δράση του EUSC στον τοµέα 

της SST. 

__________________ __________________ 

16 ΕΕ L 200, 25.7.2001, σ. 5. 16 ΕΕ L 200, 25.7.2001, σ. 5. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 

συγκεκριµένων διαστηµικών αντικειµένων 

ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 

µελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τη 

φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 

συγκεκριµένων διαστηµικών αντικειµένων 

ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών 

µελών της ή τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, 
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ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληµατισµοί 

ασφάλειας όσον αφορά τη δηµιουργία και 

τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 

SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 

ανάλυσης δεδοµένων SST και την παροχή 

υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 

απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά µε τη 

χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 

δεδοµένων και πληροφοριών SST µεταξύ 

των κρατών µελών, του EUSC και των 

αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης θα πρέπει 

να καθορίσουν τους µηχανισµούς 

συντονισµού που είναι απαραίτητοι για την 

αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν την 

ασφάλεια του προγράµµατος στήριξης της 

SST. 

θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη 

προβληµατισµοί ασφάλειας όσον αφορά τη 

δηµιουργία και τη λειτουργία του δικτύου 

αισθητήρων SST, την ικανότητα 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων 

SST και την παροχή υπηρεσιών SST. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 

στην παρούσα απόφαση γενικές διατάξεις 

σχετικά µε τη χρήση και την ασφαλή 

ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών 

SST µεταξύ των κρατών µελών, του EUSC 

και των αποδεκτών των υπηρεσιών SST. 

Επ’ αυτού, η υπάρχουσα υποδοµή και 
εµπειρογνωµοσύνη θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και να δηµιουργούνται 
εξοικονοµήσεις και συνέργειες. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης θα πρέπει 

να καθορίσουν τους µηχανισµούς 

συντονισµού που είναι απαραίτητοι για την 

αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν την 

ασφάλεια του προγράµµατος στήριξης της 

SST. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) 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. 
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Τροπολογία  14 

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 Ένωσης
18
. 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 Ένωσης
18
. 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 το 
πρόγραµµα Copernicus που θεσπίστηκε 
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου18α, τα προγράµµατα Galileo 
και EGNOS που θεσπίσθηκαν µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου18β, το πρόγραµµα Horizon 
2020, που υλοποιήθηκε από την απόφαση 
του Συµβουλίου αριθ. […]18γ και το µέσο 
για τη χρηµατοδοτική στήριξη της 
αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληµατικότητας 
και της διαχείρισης κρίσεων, που 
θεσπίστηκε ως τµήµα του Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας από τον 
κανονισµό (EΕ) αριθ. .../2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου18δ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι οι στόχοι αυτών των 
προγραµµάτων δεν τίθενται σε κίνδυνο. 

__________________ __________________ 

18
 ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1. 

18
 ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1. 

 
18a Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της ... 2013 για τη θέσπιση 
του προγράµµατος Copernicus και την 
κατάργηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
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911/2010 (ΕΕ L ...). 

 
18β Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την εφαρµογή και 
εκµετάλλευση των ευρωπαϊκών 
συστηµάτων δορυφορικής πλοήγησης και 
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 876/2002 του Συµβουλίου και του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 1.). 

 
18γ Απόφαση του Συµβουλίου αριθ. […] 

 18δ Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της … 2014 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 κρίσεων (ΕΕ L …). 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Για λόγους σαφήνειας και 
λογοδοσίας, το εν λόγω µέγιστο ποσό 
πρέπει να κατανεµηθεί σε διάφορες 
κατηγορίες σύµφωνα µε τους στόχους 
που θέτει ο παρών κανονισµός. Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να 
µεταφέρει κονδύλια από ένα στόχο σε 
άλλο µε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις όταν 
η εκτροπή υπερβαίνει τις πέντε 
εκατοστιαίες µονάδες. Η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που θα 
περιγράφουν λεπτοµερώς τις ρυθµίσεις 
και τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης 
που θα αποτυπώνονται στο πρόγραµµα 
εργασίας. 
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Τροπολογία  16 

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 εν λόγω αρµοδιότητες 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 

αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή
19
. 

(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 

εν λόγω αρµοδιότητες 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 

αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή
19
. 

__________________ __________________ 

19
 ΕΕ L 55, 28.02.11, σ. 13. 

19
 ΕΕ L 55, 28.02.11, σ. 13. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) 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. Η 
Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει 
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κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 
να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Θεσπίζεται πρόγραµµα επιτήρησης και 
παρακολούθησης του διαστήµατος (στο 
εξής θα αναφέρεται ως «SST») για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 

την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

Θεσπίζεται το πρόγραµµα Cassini για την 
επιτήρηση και παρακολούθηση του 
διαστήµατος (στο εξής θα αναφέρεται ως 

«πρόγραµµα Cassini ») για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2020. 

 (Η παρούσα αλλαγή ισχύει για το σύνολο 

του νοµοθετικού κειµένου· καθιστά 

αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές στο 

σύνολο του κειµένου.) 

Αιτιολόγηση 

Σε συνέχεια των προγραµµάτων Galileo και Copernicus θα πρέπει να χρησιµοποιείται όνοµα 

αντί για ένα δύσχρηστο ακρωνύµιο. Το συγκεκριµένο όνοµα αναφέρεται στην ιταλογαλλική 

οικογένεια αστρονόµων Cassini. Η αλλαγή ισχύει για όλα τα σηµεία της απόφασης όπου 

αναφερόταν µέχρι πρότινος το «πρόγραµµα στήριξης της SST».  

Τροπολογία  19 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 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, για να αποκτήσει 
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η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αυτόνοµο 
σύστηµα επιτήρησης του διαστήµατος 
και παρακολούθησης. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «διαστηµικό αντικείµενο»: κάθε 

τεχνητό ή φυσικό αντικείµενο που υπάρχει 
στο διάστηµα· 

(1) «διαστηµικό αντικείµενο»: κάθε 

τεχνητό αντικείµενο που υπάρχει στο 

διάστηµα· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «διαστηµικά υπολείµµατα»: 

διαστηµικά σκάφη ή τµήµατα 
διαστηµικών σκαφών που δεν εξυπηρετούν 

πλέον έναν συγκεκριµένο σκοπό, 

συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων 

πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή 

ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι· 

(3) «διαστηµικά υπολείµµατα»: όλα τα 
τεχνητά αντικείµενα περιλαµβανοµένων 
των διαστηµικών σκαφών ή τµηµάτων και 
στοιχείων διαστηµικών σκαφών, που 
βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή 
σε επανείσοδο στην ατµόσφαιρα, που 
είναι µη λειτουργικά ή που δεν 
εξυπηρετούν πλέον έναν συγκεκριµένο 

σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων 

πυραύλων ή τεχνητών δορυφόρων, ή 

ανενεργοί τεχνητοί δορυφόροι· 

Τροπολογία  22 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «δεδοµένα SST»: φυσικές παράµετροι 

διαστηµικών αντικειµένων που 

λαµβάνονται µέσω αισθητήρων SST. 

(5) «δεδοµένα SST»: φυσικές παράµετροι 

διαστηµικών αντικειµένων που 

λαµβάνονται µέσω αισθητήρων SST ή 
παράµετροι που αφορούν την τροχιά 
διαστηµικών αντικειµένων και 
προκύπτουν από τις παρατηρήσεις των εν 
λόγω αισθητήρων·  
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Τροπολογία  23 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 – σηµείο 6 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) «Συµµετέχον κράτος µέλος»: ένα 
κράτος µέλος που συµµετέχει στο 
πρόγραµµα στήριξης SST ύστερα από 
απόφαση της Επιτροπής και µετά από τη 
σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µε το 
∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Οι ειδικοί στόχοι 

 Το πρόγραµµα στήριξης της SST 
συµβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους: 

 (α) 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· 

 (β) στη µείωση των κινδύνων που 
σχετίζονται µε την εκτόξευση 
ευρωπαϊκών διαστηµικών σκαφών· 

 (γ) στην παρακολούθηση µη ελεγχόµενων 
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 
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των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και στον 
περιορισµό πιθανών ζηµιών σε καίριες 
επίγειες υποδοµές. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στόχοι του προγράµµατος στήριξης της 
SST 

Κύριες δράσεις του προγράµµατος 
στήριξης της SST 

 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: 

(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 ασφαλές δίκτυο επίγειων ή 
διαστηµικών εθνικών αισθητήρων SST οι 
οποίοι θα αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, και µέσω του ΕΟ∆, για τη 
χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 

διαστηµικών αντικειµένων· 

(β) στη δηµιουργία και τη διαχείριση 

λειτουργίας επεξεργασίας για την 

επεξεργασία και την ανάλυση των 

δεδοµένων SST που συλλέγουν οι 

αισθητήρες, συµπεριλαµβανοµένης της 

ικανότητας εντοπισµού και αναγνώρισης 

διαστηµικών αντικειµένων και της 

δηµιουργίας και τήρησης καταλόγου 

αυτών· 

(β) στη δηµιουργία και τη διαχείριση 

λειτουργίας επεξεργασίας για την 

επεξεργασία και την ανάλυση των 

δεδοµένων SST που συλλέγουν οι 

αισθητήρες µε στόχο τη συγκέντρωση 
πληροφοριών SST, συµπεριλαµβανοµένης 
της ικανότητας εντοπισµού και 

αναγνώρισης διαστηµικών αντικειµένων 

και της δηµιουργίας και τήρησης 

καταλόγου αυτών· 

(γ) στη δηµιουργία και τη διαχείριση 

λειτουργίας παροχής υπηρεσιών SST 

στους φορείς διαχείρισης διαστηµικών 
σκαφών και τις δηµόσιες αρχές. 

(γ) στη δηµιουργία και τη διαχείριση 

λειτουργίας παροχής των υπηρεσιών SST 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως γ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης 

µεταξύ διαστηµικών σκαφών ή µεταξύ 

διαστηµικών σκαφών και διαστηµικών 

υπολειµµάτων και έκδοση 

προειδοποιήσεων αποφυγής σύγκρουσης 

κατά την εκτόξευση διαστηµικών 

αντικειµένων και τη λειτουργία τους σε 

τροχιά· 

(α) αξιολόγηση κινδύνου σύγκρουσης 

µεταξύ διαστηµικών σκαφών ή µεταξύ 

διαστηµικών σκαφών και διαστηµικών 

υπολειµµάτων, ή µεταξύ διαστηµικών 
σκαφών και διαστηµικών αντικειµένων, 
και έκδοση προειδοποιήσεων αποφυγής 

σύγκρουσης κατά την εκτόξευση 

διαστηµικών αντικειµένων και τη 

λειτουργία τους σε τροχιά· 

 (β) εντοπισµός και αξιολόγηση κινδύνου 
αναφορικά µε εκρήξεις ή αποκολλήσεις ή 
συγκρούσεις σε τροχιά· 

(β) εντοπισµός και χαρακτηρισµός 
θραύσεων ή αποκολλήσεων ή 
συγκρούσεων σε τροχιά· 

(γ) αξιολόγηση κινδύνου και 
προειδοποιήσεις σχετικά µε την 
επανείσοδο διαστηµικών αντικειµένων και 

διαστηµικών υπολειµµάτων στην 

ατµόσφαιρα της Γης, και πρόβλεψη του 
χρόνου και του σηµείου πρόσκρουσης. 

(γ) αξιολόγηση κινδύνου σχετικά µε την 

ανεξέλεγκτη επανείσοδο διαστηµικών 

αντικειµένων και διαστηµικών 

υπολειµµάτων στην ατµόσφαιρα της Γης, 

και πρόβλεψη των ζωνών ώρας και των 
χρονικών διαστηµάτων πρόσκρουσης. 

 (γα) 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· 

 (γβ) κάθε άλλη κατάλληλη πληροφορία 
SST. 

 

Τροπολογία  27 

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 ΕΥΕ∆, 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 

2. Οι υπηρεσίες SST παρέχονται στα 

κράτη µέλη, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, 

την ΕΥΕ∆, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς 

ιδιοκτήτες ή/και φορείς διαχείρισης 
διαστηµικών σκαφών, καθώς και στις 

δηµόσιες αρχές που ασχολούνται µε την 

προστασία των πολιτών. 
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δεδοµένων και πληροφοριών SST. 

 

Τροπολογία  28 

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. 

 

Τροπολογία  29 

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, 
εξασφαλίζοντας διαφάνεια και σαφήνεια 
όσον αφορά τους διάφορους πόρους 
χρηµατοδότησης·  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) καθορίζει τη διακυβέρνηση και την 
πολιτική δεδοµένων για την ευρωπαϊκή 
υπηρεσία SST, διαδραµατίζοντας ενεργό 
ρόλο στη σύσταση της κοινοπραξίας και 
στη στενή παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων του προγράµµατος. 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γβ) εξασφαλίζει επιπλέον τον απαραίτητο 
διάλογο και συντονισµό, στον οποίο 
συµµετέχουν σχετικοί φορείς όπως ο 
ΕΟΑ και ο ΕΟ∆, µε στόχο να 
εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα µεταξύ 
στρατιωτικών και µη στρατιωτικών 
διαστηµικών προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών και, ιδίως, να 
επιδιώκονται συνέργειες στον τοµέα της 
ασφάλειας· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γγ) προωθεί τη συµµετοχή κρατών 
µελών στο πρόγραµµα στήριξης της SST. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στις 
υπηρεσίες SST και στις ερευνητικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 
προστασία διαστηµικών υποδοµών και 
εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισµό για το 
πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» µόλις 
εγκριθεί ο κανονισµός]. ∆ιευκολύνει 
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επίσης τη συµπληρωµατικότητά του µε 
άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δραστηριότητες στον τοµέα αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συµπεριλαµβάνει στο νοµοθετικό κείµενο ό,τι προς το παρόν αναφέρεται 

µόνο στις αιτιολογικές σκέψεις. 

Τροπολογία  34 

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 εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

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. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να 

συµµετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 

που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν 

αίτηση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη 

1. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να 

συµµετέχουν στην υλοποίηση των στόχων 

που παρατίθενται στο άρθρο 3 υποβάλλουν 

απευθείας ή µέσω εθνικής ή πολυεθνικής 
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συµµόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια: κοινοπραξίας ή δηµόσιου φορέα αίτηση 
στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη 

συµµόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια: 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) κατοχή αισθητήρων SST και επαρκών 
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων για τη 
λειτουργία τους ή ικανοτήτων 
επεξεργασίας δεδοµένων· 

(α) την ικανότητα να παρέχουν στο 
σύστηµα του SST οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

 - αισθητήρες SST και επαρκείς τεχνικούς 
και ανθρώπινους πόρους για τη 
λειτουργία τους, ή 

 - ανάλυση και ικανότητες επεξεργασίας 
δεδοµένων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για το SST· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη που πληρούν τα κριτήρια 

που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 

συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιµα 

για χρηµατοδοτική ενίσχυση από τα 

πρόγραµµα στήριξης της SST. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει και επικαιροποιεί στον 

δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των 

κρατών µελών. 

4. Τα κράτη µέλη που πληρούν τα κριτήρια 

που ορίζονται στην παράγραφο 1 και είναι 

συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 10 είναι επιλέξιµα 

για χρηµατοδοτική ενίσχυση από τα 

πρόγραµµα στήριξης της SST. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει και επικαιροποιεί στον 

δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των 

συµµετεχόντων κρατών µελών και των 
αντίστοιχων χρηµατοδοτικών τους 
εισφορών. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 8 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ∆ορυφορικό 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 ∆ορυφορικό 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. Το 
∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι επιφορτισµένο µε 
καθήκοντα διασύνδεσης µε τους τελικούς 
χρήστες. ∆ηµιουργεί και θέτει σε 
λειτουργία µέσα για την ανάκτηση 
δεδοµένων SST και τη διανοµή των 
υπηρεσιών στους φορείς που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2. 

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. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – εισαγωγή 

 

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: 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – στοιχείο δ 



 

 

 PE529.637/ 22 

 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· 

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

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  41 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) Τα δεδοµένα και οι πληροφορίες SST 
που παράγονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος στήριξης της SST 
καθίστανται διαθέσιµα, µεταξύ άλλων, σε 
τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισµούς και 
άλλους τρίτους, µε βάση την ανάγκη 
γνώσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους 
κανόνες ασφάλειας του φορέα 
προέλευσης των πληροφοριών SST και 
του κατόχου του διαστηµικού 
αντικειµένου, και σε συµµόρφωση µε την 
«Πολιτική δεδοµένων του συστήµατος 
γνώσης της κατάστασης στο διάστηµα – 
συστάσεις για πτυχές ασφάλειας» που 
ενέκρινε η επιτροπή ασφάλειας του 
Συµβουλίου19a. 

 ______________ 

 19α CS 14698/12, 09.10.2012 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) οι πληροφορίες που παράγονται στο 
πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης της 
SST καθίστανται διαθέσιµες µε βάση την 
ανάγκη γνώσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
και τους κανόνες ασφάλειας του φορέα 
προέλευσης των πληροφοριών και του 
κατόχου του διαστηµικού αντικειµένου το 
οποίο αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή εγκρίνει τις απαραίτητες 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε τη 
χρήση και ανταλλαγή δεδοµένων και 
πληροφοριών SST, συµπεριλαµβανοµένης 
της σύναψης διεθνών συµφωνιών 
συνεργασίας σχετικά µε την ανταλλαγή 
και χρήση δεδοµένων και πληροφοριών 
SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  44 

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 

Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 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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στόχων του άρθρου 3. Συγκεκριµένα, η 
συµφωνία περιλαµβάνει διατάξεις για τα 

ακόλουθα: 

περιλαµβάνει διατάξεις για τα ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  45 

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 ΕΟ∆ µε 
αντικείµενο την παροχή πόρων ή 
τεχνογνωσίας από τον ΕΟ∆ ή τη χρήση 
των δεδοµένων του ΕΟ∆ για την 
προστασία των διαστηµικών οχηµάτων ή 
την παρακολούθηση των διαστηµικών 
υπολειµµάτων. 

 

Τροπολογία  46 

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. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 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. 

1. 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 προγράµµατα που θεσπίζονται µε 
τις ακόλουθες πράξεις, σε πλήρη 
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συµβατότητα µε τη νοµική βάση τους. 

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

 

 (-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 τα 26,5 εκατ. ευρώ· 

(α) κανονισµός (ΕΕ) αριθ. […] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τη δηµιουργία και τη 

λειτουργία των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, 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 ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, 

άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4· 

β) απόφαση αριθ. […] του Συµβουλίου για 

τον καθορισµό του ειδικού προγράµµατος 

υλοποίησης του προγράµµατος Ορίζοντας 

2020, 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 

2020, 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· 

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 κρίσεων, 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 κρίσεων, άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 

3 στοιχείο ε). 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι πιστώσεις καλύπτουν τους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής: 

 (α) λειτουργία ανίχνευσης [X]%· 
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 (β) λειτουργία επεξεργασίας [X%]· 

 (γ) λειτουργία παροχής υπηρεσιών [X%]· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Σε περίπτωση που αποδειχθεί 
αναγκαία η παρέκκλιση από την πίστωση 
που προβλέπεται για συγκεκριµένο στόχο 
κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες 
µονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 14α για την 
τροποποίηση της κατανοµής αυτής. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 14α παρέχοντας 
λεπτοµερή στοιχεία για τις ρυθµίσεις και 
τις προτεραιότητες χρηµατοδότησης που 
αποτυπώνονται στο πρόγραµµα εργασίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6. Η Επιτροπή 
µπορεί να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός του πρώτου έτους θέσης σε 
εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 13 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και 
αξιολόγηση 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Η 
έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες 
σχετικά µε τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 
στήριξης SST και τις ενέργειες που 
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα, την 
εξέλιξη του δικτύου και της παροχής 
υπηρεσιών SST, την ανταλλαγή και 
χρήση δεδοµένων και πληροφοριών SST 
και τη σύναψη διεθνών συµφωνιών 
συνεργασίας κατά το προηγούµενο έτος, 
καθώς και σχετικά µε το πρόγραµµα 
εργασίας για το τρέχον έτος. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά 

µε την υλοποίηση του προγράµµατος 

στήριξης της SST. Στην εν λόγω έκθεση 

συµπεριλαµβάνονται συστάσεις σχετικά µε 

την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 

αναστολή των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 

στήριξης της SST λαµβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα: 

2. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την 

υλοποίηση του προγράµµατος στήριξης 

της SST. Στην εν λόγω έκθεση 

συµπεριλαµβάνονται συστάσεις σχετικά µε 

την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 

αναστολή των δράσεων που 

υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 

στήριξης της SST λαµβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την αποτελεσµατική χρήση των πόρων. (β) την αποτελεσµατική χρήση των πόρων, 
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
παροχή κεφαλαίων για το EUSC. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 14 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 14α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

 2. Οι αρµοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 και 2 
παράγραφος 11 ανατίθενται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την 1η 
Ιανουαρίου 2014. 

 3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 6 παράγραφος 2 και 11 µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από 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. ∆εν 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. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 6 
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παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται 
σε ισχύ µόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός δύο 
µηνών από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσµίας, τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει την 
Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να εγείρουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 

 


