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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η γεωργία καθίσταται μια ολοένα και πιο σύνθετη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αφενός, τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
50 % για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050. Αφετέρου, ο 
τομέας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις 
που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, όπως η ποιότητα του εδάφους και 
των υδάτων. Οι γεωργοί της ΕΕ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τα υψηλά πρότυπα
παραγωγής και τον αυξανόμενο αριθμό προδιαγραφών, απαιτήσεων της κοινωνίας και 
διοικητικών διαδικασιών. 

Ως εκ τούτου, ο τομέας έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις προκειμένου να επιτύχει 
πλήρως ένα πιο παραγωγικό και αποδοτικό ως προς τους πόρους μοντέλο γεωργίας που 
βελτιστοποιεί τα προϊόντα του ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τις 
τελευταίες δεκαετίες η ευρωπαϊκή γεωργία έχει κατορθώσει να αναπτύξει νέες πρακτικές, 
τεχνικές και μεθόδους παραγωγής που έχουν αυξήσει τον παραγόμενο όγκο, έχουν βελτιώσει 
την προσαρμοστικότητα των γεωργικών πρακτικών σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες 
και έχουν μειώσει τις δαπάνες παραγωγής.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την ανεκτίμητη βοήθεια της 
διαστημικής τεχνολογίας. Η γεωργία είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους οι 
εφαρμογές της διαστημικής τεχνολογίας προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Η γεωργία 
ακριβείας, η χρήση της τεχνολογίας για τη λήψη ακριβέστερων, πιο μετρημένων και 
καταλληλότερων αποφάσεων, τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης και τα συστήματα 
γεωσκόπησης χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην 
ΕΕ και σύντομα θα χρησιμοποιούνται στο σύνολο του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Σήμερα, το 
10 % περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ, δηλαδή άνω των 1.100 δισεκατομμυρίων EUR, 
ενεργοποιείται μέσω της χρήσης δορυφορικών σημάτων πλοήγησης. Η ευρωπαϊκή 
διαστημική βιομηχανία απασχολεί πάνω από 230.000 επαγγελματίες και ο κύκλος εργασιών 
της εκτιμάται ότι ανήλθε μεταξύ 46 και 54 δισεκατομμυρίων EUR το 2014. 

Η παρούσα πρόταση κανονισμού εντάσσεται στη συνέχεια που δίνεται στη διαστημική 
στρατηγική για την Ευρώπη. Ένα απολύτως ολοκληρωμένο διαστημικό πρόγραμμα θα 
συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Η 
προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για μελλοντικές επενδύσεις, το 
οποίο θα παρέχει αυξημένη προβολή και μεγαλύτερη ευελιξία. Με τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, θα συμβάλει, τελικά, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με άξονα το διάστημα, 
οι οποίες θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η πρόταση παρέχει στην Ένωση 
προϋπολογισμό για τον τομέα του διαστήματος ύψους 16 δισεκατομμυρίων για την 
υλοποίηση, τη συνέχιση και τη βελτίωση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS, Copernicus 
και SST, καθώς και για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας GOVSATCOM.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού, καθώς απλουστεύει 
και εκσυγχρονίζει σημαντικά το υφιστάμενο ενωσιακό κεκτημένο, συνδυάζοντας σε ενιαίο 
κείμενο και εναρμονίζοντας σχεδόν το σύνολο των κανόνων που, μέχρι τώρα, 
περιλαμβάνονταν σε χωριστούς κανονισμούς ή αποφάσεις. Έτσι προβάλλεται καλύτερα η 
διαστημική πολιτική της Ένωσης, κάτι που συνάδει με τον σημαντικό ρόλο που προτίθεται να 
διαδραματίσει η Ένωση στο μέλλον ως παγκόσμιος παράγοντας στον διαστημικό τομέα.



PE625.318v02-00 4/26 AD\1162188EL.docx

EL

Στο πλαίσιο του στόχου της καλύτερης εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), 
απαιτείται ολοένα και περισσότερο η χρήση πληροφοριών γεωσκόπησης, οι οποίες παρέχουν 
ευρύτερες δυνατότητες όσον αφορά την παρακολούθηση των πολιτικών και την έξυπνη 
γεωργία. Το πρόγραμμα Copernicus προετοιμάζει το έδαφος για την παρακολούθηση των 
γεωργικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους της ΚΓΠ, παρέχοντας δωρεάν 
και ανοικτά γεωσκοπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με το σύστημα 
αναγνώρισης αγροτεμαχίων και συμπληρώνονται από άλλες δορυφορικές εικόνες που 
παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας πραγματική προστιθέμενη αξία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συντάκτρια της γνωμοδότησης διαπιστώνει ότι πρέπει να 
διατεθεί μεγαλύτερος προϋπολογισμός στο πρόγραμμα Copernicus, προκειμένου να 
επιτευχθεί ισορροπία με το πρόγραμμα Galileo και να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις των 
πολιτικών της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης 
προτείνει να διατεθούν 2 δισεκατομμύρια EUR επιπλέον για το πρόγραμμα Copernicus. Το 
ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 
Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που ζήτησαν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι εν λόγω ανάγκες είναι οι εξής:

1. πολυδορυφορική αποστολή για τη μέτρηση των ανθρώπινων επιπτώσεων στον κύκλο 
CO2. Η ανάγκη αυτή στηρίζεται από τα συμπεράσματα της COP21. 

2. παρατηρήσεις με υψηλή χωροχρονική ευκρίνεια προκειμένου να συμπληρωθούν και 
να επεκταθούν οι τρέχουσες μετρήσεις του Sentinel-2. Πρόκειται για προτεραιότητα που 
επεσήμαναν τα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορά και αστικές εφαρμογές. 

3. νέες μετρήσεις σχετικά με κρίσιμες παραμέτρους για τις πολικές περιοχές. Πρόκειται 
για προτεραιότητα χρήσιμη για τις πολιτικές της ΕΕ για την Αρκτική και την κλιματική 
αλλαγή. 

4. οπτικές παρατηρήσεις με δυνατότητες υπερφασματικής απεικόνισης για την επέκταση 
της τρέχουσας αποστολής Sentinel-2. Οι προτεραιότητες αυτές επισημάνθηκαν από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και έχουν σημασία για τους εδαφικούς πόρους. 

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο 
για τη χρήση των δεδομένων του Copernicus στον γεωργικό τομέα: για παράδειγμα οι 
επισιτιστικές κρίσεις και οι κρίσεις λειψυδρίας, η χρήση των υδάτων, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, η κατάρρευση των οικοσυστημάτων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η 
γεωργία ακριβείας, η παρακολούθηση της ΚΓΠ και η επισιτιστική ασφάλεια υπό την 
ευρύτερη έννοια. 

Τα επιπλέον χρήματα που ζητούνται για τις τέσσερις αποστολές που αναφέρονται θα 
διασφαλίσουν ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να σχεδιάσει περισσότερες εφαρμογές για 
τους παραγωγούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να τις χρησιμοποιούν σε 
καθημερινή βάση, σε πρακτικό μορφότυπο, από τις φορητές συσκευές τους. Ένα παράδειγμα 
από το Βέλγιο: Η VITO ανέπτυξε ένα σύστημα για την παρακολούθηση της ανάπτυξης 
πατάτας. Με τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών του προγράμματος Copernicus, η 
υπηρεσία αυτή μπορεί τώρα να αναβαθμιστεί και να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. 
Εφαρμογές όπως αυτές μπορούν να καλύψουν το κρίσιμο κενό πληροφόρησης που υφίσταται 
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σήμερα όσον αφορά τις προβλέψεις συγκομιδής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 
1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 
πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 
διάστημα –συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 
Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 
Galileo και το Copernicus, που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 
της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 
δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 
εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 
βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να 
βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 
τεχνολογία των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 
νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 
θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 
προτεραιότητες, όπως την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 
των μεταβολών στην Αρκτική, την 
ασφάλεια και την άμυνα.

(3) Από τα τέλη της δεκαετίας του 
1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της 
πρωτοβουλίες και προγράμματα για το 
διάστημα –συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 
Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το 
Galileo και το Copernicus, που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 
της Ένωσης και στις απαιτήσεις των 
δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν 
εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να 
βελτιωθούν ταχύτερα, για παράδειγμα 
μέσω αύξησης του αριθμού των 
δορυφόρων, ώστε να εξακολουθήσουν να 
βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην 
τεχνολογία των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις 
νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε 
θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές 
προτεραιότητες, όπως την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση 
των μεταβολών στην Αρκτική, την 
ασφάλεια και την άμυνα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 
οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 
δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ 
αξίζει επίσης να επισημανθούν οι 
συνέργειες με τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της. 
Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 
δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 
εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της 
Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 
κατασκευαστικών στοιχείων του 
εξοπλισμού της υποδομής— και να 
διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.

(38) Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί 
οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες, η γεωργία, η ασφάλεια 
των τροφίμων και η ενέργεια, 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα 
δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ 
αξίζει επίσης να επισημανθούν οι 
συνέργειες με τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της. 
Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της 
δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να 
εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της
Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των 
κατασκευαστικών στοιχείων του 
εξοπλισμού της υποδομής— και να 
διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Το EGNOS μπορεί να συμβάλει 
στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας 
και να βοηθήσει τους ευρωπαίους 
αγρότες στην εξάλειψη των αποβλήτων, 
τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς 
και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης 
των εσοδειών. Το EGNOS έχει ήδη μια 
σημαντική «κοινότητα χρηστών», 
ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών 
μηχανημάτων που είναι συμβατά με την 
τεχνολογία πλοήγησης είναι πιο 
περιορισμένος. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 
εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές 
τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες 
γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο 
αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων 
και δράσεων στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 
της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 
καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, 
μεταξύ άλλων.

(47) Το Copernicus θα πρέπει να 
εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές και γεωργικές γνώσεις 
και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και 
υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με 
τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη 
δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη 
λήψη αποφάσεων και δράσεων στους 
τομείς του περιβάλλοντος, της γεωργίας, 
της βιοποικιλότητας, της χρήσης της γης, 
της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής 
προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της 
ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Στην περίπτωση της γεωργίας, το 
πρόγραμμα Copernicus θα πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω και να αξιοποιηθεί 
για να ενισχυθεί η ανάπτυξη πρακτικών 
που προστατεύουν το περιβάλλον και 
υποστηρίζουν την παραγωγικότητα. Η 
γεωργία επωφελείται από το πλήρες 
δυναμικό του προγράμματος Copernicus, 
ιδίως όσον αφορά τη χρήση και τις 
τάσεις της γεωργικής γης, τις προβλέψεις 
απόδοσης, τη διαχείριση της άρδευσης 
και την υδρολογία, την εποχική 
χαρτογράφηση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων, την κάλυψη του εδάφους και 
τους χάρτες τύπων καλλιεργειών, τη 
δέσμευση γης, την κατάσταση των 
καλλιεργειών και του εδάφους, τις 
γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής 
αξίας, την παρακολούθηση της 
βιοποικιλότητας της υπαίθρου και τον 
κατακερματισμό των τοπίων. Σε συνέχεια 
του αποτελέσματος των σχεδίων
Sen2Agri και Sen4CAP του ΕΟΔ, τα 
δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να 
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αξιοποιηθούν για να μετατραπεί η 
προσέγγιση παρακολούθησης της ΚΓΠ 
από προσέγγιση που βασίζεται σε 
δείγματα προς μια συστηματική 
προσέγγιση, και να αντικατασταθούν εν 
τέλει οι επιτόπιοι έλεγχοι, έτσι ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους 
οργανισμούς πληρωμών και τους 
τελικούς δικαιούχους της στήριξης της 
ΚΓΠ. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Το Copernicus θα πρέπει να 
αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη 
συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 
επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 
θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 
Γης (Copernicus), καθώς και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 
θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 
«Παγκόσμια παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 
(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 
την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 
του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 
έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 
καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 
γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 
ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 
τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 
ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 
ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 

(48) Το Copernicus θεμελιώνεται σε 
εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος και των κρατών μελών. Θα 
πρέπει, συνεπώς, να βασιστεί στις 
υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές 
ικανότητες και να τις συμπληρώσει με 
νέες υποδομές που θα αναπτυχθούν από 
κοινού. Για να υλοποιηθεί αυτή η 
προσέγγιση, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσπαθήσει να διατηρήσει τον διάλογο 
με τον ΕΟΔ και τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν σχετικές διαστημικές και 
επιτόπιες υποδομές. Το Copernicus θα 
πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει 
τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των 
επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη 
θέσπιση ενωσιακού προγράμματος 
γεωσκόπησης και παρακολούθησης της 
Γης (Copernicus), καθώς και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
παρακολούθησης της γης (GMES) και τις 
αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο 
θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα 
«Παγκόσμια παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και της ασφάλειας» 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 
της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 
οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 
βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 
διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 
είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 
βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 
κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 
συνόλων δεδομένων για το Copernicus.

(GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για 
την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών 
του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην 
έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και 
καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της 
γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην 
ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην 
τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς 
στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε 
ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των 
ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών 
παρατηρήσεων των κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, 
της EUMETSAT20, καθώς και άλλων 
οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, 
συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη 
βιώσιμης εμπορικής πτυχής του 
διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου 
είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και 
βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται 
κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων 
συνόλων δεδομένων για το Copernicus.

__________________ __________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 
σ. 44).

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, 
σ. 44).

18 Κανονισμός (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) (ΕΕ 
L 276 της 20.10.2010, σ. 1).

18 Κανονισμός (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) (ΕΕ 
L 276 της 20.10.2010, σ. 1).

19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για 
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την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 
ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 
χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 
και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
[COM(2018) 8 final].

την Ευρώπη» [COM(2018) 237 final], 
ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό 
χώρο δεδομένων» [COM(2018) 232 final] 
και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύσταση της κοινής 
επιχείρησης για την ευρωπαϊκή 
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
[COM(2018) 8 final].

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 
Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 
Δορυφόρων.

20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 
Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών 
Δορυφόρων.

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία 
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας που χρηματοδοτούνται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και τη μελλοντική ανάπτυξη της πρώτης 
μονάδας για κάθε τύπο δορυφόρου, που θα χρηματοδοτηθεί από τον ΕΟΔ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Το πρόγραμμα Copernicus πρέπει 
να αναπτυχθεί σύντομα περαιτέρω, 
μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης του 
αριθμού των δορυφόρων. Δεδομένου ότι 
οι νεφώσεις μπορούν να διαταράξουν τη 
δυνατότητα χρήσης των εικόνων, 
χρειάζεται μια υψηλότερη συχνότητα 
εικόνων για αναλύσεις χρονολογικής 
σειράς που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη 
γεωργία.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 
δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 
υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 
στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 
αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 
δρομολόγηση νέων αποστολών που θα 
χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα 
παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που 
συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 
(π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών 
εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της 
παγκόσμιας παρακολούθησης που 
παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, 
ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, 
και θα πρέπει να υποστηριχθούν η 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
για το περιβάλλον, καθώς και οι 
καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές 
(π.χ. για την παρακολούθηση των 
καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων 
και την ενισχυμένη παρακολούθηση των 
πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, 
αναμένεται ότι το Copernicus θα 
αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο 
από τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 
(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 
επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 
προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 
τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 
πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 
επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 
κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 

(52) Όσον αφορά την απόκτηση 
δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο 
του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των 
υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, 
στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης 
αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη 
δρομολόγηση νέων αποστολών, των 
οποίων η σκοπιμότητα εξετάζεται επί του 
παρόντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος, που θα χρησιμοποιήσουν 
νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου 
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια 
κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση 
ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και 
στην παρακολούθηση της γεωργίας. Το 
εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης 
που παρέχουν οι δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να 
διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι 
πολικές περιοχές, και θα πρέπει να 
υποστηριχθούν η διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η 
θεσμοθετημένη παρακολούθηση και 
υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, 
καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές 
εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση 
των καλλιεργειών, τη διαχείριση των 
υδάτων και την ενισχυμένη 
παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον 
τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus 
θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο 
έπακρο από τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης 
(2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα 
επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, 
προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω 
τις ικανότητές του. Το Copernicus θα 
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περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 
κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 
τομέα της ασφάλειας.

πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις 
επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα 
κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με 
κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον 
τομέα της ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας που χρηματοδοτούνται 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και τη μελλοντική ανάπτυξη της πρώτης 
μονάδας για κάθε τύπο δορυφόρου, που θα χρηματοδοτηθεί από τον ΕΟΔ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 
δεδομένων και πληροφοριών, το 
Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 
υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 
πληροφορίες για την ικανοποίηση των 
αναγκών του δημόσιου τομέα και των 
αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 
μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 
θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 
πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 
της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά 
με την κατάσταση των ωκεανών· 
πληροφόρηση προς στήριξη της 
παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 
και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 
προς στήριξη της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 
γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 
στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 

(53) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας 
δεδομένων και πληροφοριών, το 
Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών 
υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας 
πληροφορίες για την ικανοποίηση των 
αναγκών του δημόσιου τομέα και των 
αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη 
μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus 
θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, 
πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 
της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά 
με την κατάσταση των ωκεανών· 
πληροφόρηση προς στήριξη της 
παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να 
ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών 
και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση 
προς στήριξη της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· 
πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση 
των γεωργικών εκτάσεων και τη χρήση 
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έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 
δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 
με την ασφάλεια των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 
ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 
υπηρεσιών.

της γης, πληροφόρηση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
αλιεία, γεωδιαστημική πληροφόρηση προς 
στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με 
δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και 
με την ασφάλεια των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει 
κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να 
ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59α) Με δεδομένο το υψηλό δυναμικό 
των δορυφορικών εικόνων για μια 
βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση 
των πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή 
αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών 
σχετικά με την κατάσταση των 
καλλιεργειών και του εδάφους, χρειάζεται 
να αναπτυχθεί περαιτέρω η εν λόγω 
υπηρεσία, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των τελικών χρηστών και να 
διασφαλιστεί η διασύνδεση των 
δεδομένων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 
πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 
έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 
υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 
στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 

(86) Η υποδομή που προορίζεται για το 
πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη 
έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να 
υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με 
στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις 
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δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος στον 
συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 
Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 
καινοτομίας του διαστημικού τομέα 
προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 
σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και
καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 
υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 
πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 
της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 
άλλων εντός του πλαισίου του 
προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον 
αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και 
τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την 
παρακολούθηση του κλίματος, τις έξυπνες 
πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την 
ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. 
Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 
Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 
ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 
και το Copernicus. Οι ερευνητικές 
υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 
παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 
στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 
παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 
παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος στον 
συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το 
Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και 
καινοτομίας του διαστημικού τομέα 
προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού 
σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και 
υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το 
πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω 
της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ 
άλλων εντός του πλαισίου του 
προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον 
αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και 
τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την 
παρακολούθηση του κλίματος, μέσω της 
οποίας θα διευκολυνθεί η πρόληψη 
φυσικών καταστροφών, τις έξυπνες 
πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την 
ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. 
Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο 
πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 
Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής 
ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS 
και το Copernicus. Οι ερευνητικές 
υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας 
παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά 
στοιχεία της υποδομής επιτόπιας 
παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την 
παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 
οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 
επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 
εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 

οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι 
οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες του Copernicus και έχουν, 
επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την 
εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες 
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περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 
ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 
δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 
για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 
επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 
που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική 
προστασία, την προστασία και την 
ασφάλεια·

περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι 
ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί 
δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 
για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την 
επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών 
που αφορούν το περιβάλλον, τη γεωργία, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δασοκομία, την 
πολιτική προστασία, την προστασία και 
την ασφάλεια·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2  – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«άλλοι χρήστες του Copernicus», οι οποίοι 
επωφελούνται από τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες του Copernicus και στους 
οποίους περιλαμβάνονται, ειδικότερα, 
ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
εμπορικοί και ιδιωτικοί φορείς, 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
διεθνείς οργανισμοί.

«άλλοι χρήστες του Copernicus», οι οποίοι 
επωφελούνται από τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες του Copernicus και στους 
οποίους περιλαμβάνονται, ειδικότερα, 
ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
εμπορικοί και ιδιωτικοί φορείς, νομικές 
οντότητες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα περιφερειακό σύστημα 
δορυφορικής πλοήγησης, που αποτελείται 
από κέντρα και επίγειους σταθμούς, καθώς 
και από διάφορους πομποδέκτες 
εγκατεστημένους σε γεωσύγχρονους 
δορυφόρους, και που ενισχύει και 
διορθώνει τα ανοικτά σήματα που 
εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 
GNSS, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας και τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας («Ευρωπαϊκή 

β) ένα περιφερειακό σύστημα 
δορυφορικής πλοήγησης, που αποτελείται 
από κέντρα και επίγειους σταθμούς, καθώς 
και από διάφορους πομποδέκτες 
εγκατεστημένους σε γεωσύγχρονους 
δορυφόρους, και που ενισχύει και 
διορθώνει τα ανοικτά σήματα που 
εκπέμπονται από το Galileo και άλλα 
GNSS, μεταξύ άλλων, για τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας και τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, καθώς και για 
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Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 
Πλοήγηση» ή «EGNOS»)·

τη γεωργία («Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση» 
ή «EGNOS»)·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 
γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 
χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 
οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες 
γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 
δορυφόρων, επίγειων υποδομών, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 
και πληροφοριών, καθώς και των 
υποδομών διανομής, και το οποίο 
ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·

γ) ένα αυτόνομο σύστημα 
γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του 
χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το 
οποίο παρέχει ενημερωμένα και αξιόπιστα 
δεδομένα και υπηρεσίες 
γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 
δορυφόρων, επίγειων υποδομών, 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων 
και πληροφοριών, καθώς και των 
υποδομών διανομής, και το οποίο 
ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες που 
αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των 
πολιτών της Ένωσης («Copernicus»)·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 
παροχή υψηλής ποιότητας, 
επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 
ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 
υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 
διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 
καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 
ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 
αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα·

α) να παρέχει ή να συμβάλλει στην 
παροχή υψηλής ποιότητας, 
επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, 
ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και 
υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς 
διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 
καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές 
ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική 
αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια και η 
ασφάλεια των τροφίμων, η ασφάλεια και 
η άμυνα·
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 
στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 
στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 
συμβολή της στην αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων και στην 
υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

δ) να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης 
στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα 
στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη 
συμβολή της στην αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων και στην 
υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή, τη γεωργία ακριβείας, την 
επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για το Galileo και το EGNOS: να 
παρέχουν προηγμένες και, κατά 
περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες 
εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και 
χρονισμού·

α) για το Galileo και το EGNOS: να 
παρέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση 
προηγμένες και, κατά περίπτωση, 
ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, 
πλοήγησης και χρονισμού·

Αιτιολόγηση

Το Galileo θα πρέπει να παρέχεται σε μακροπρόθεσμη βάση, όπως το Copernicus.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το Copernicus: να παρέχει 
ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 
πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 
μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

β) για το Copernicus: να παρέχει 
ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και 
πληροφορίες γεωσκόπησης, σε 
μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
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πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 
μελών της στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, 
της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, 
της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, 
καθώς και της ψηφιακής οικονομίας·

πολιτικών της Ένωσης και των κρατών 
μελών της στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της διαχείρισης των 
υδάτων και των δασών, της κλιματικής 
αλλαγής, της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης, της αλιείας, της πολιτικής 
προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της 
ψηφιακής οικονομίας·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] 
δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [18] 
δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Αιτιολόγηση

Το ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 
Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που προσδιόρισε η 
Επιτροπή.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για το Copernicus: [5,8] 
δισεκατομμύρια EUR·

β) για το Copernicus: [7,8] 
δισεκατομμύρια EUR·

Αιτιολόγηση

Το ποσό αυτό συνάδει με τις εκτιμήσεις του μακροπρόθεσμου σεναρίου για το πρόγραμμα 
Copernicus όσον αφορά την υλοποίηση όλων των προτεραιοτήτων που προσδιόρισε η 
Επιτροπή.

Τροπολογία 22



AD\1162188EL.docx 19/26 PE625.318v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πόροι που διατίθενται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν 
λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 
άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια υπηρεσία υψηλής ακρίβειας 
(HAS), η οποία είναι δωρεάν για τους 
χρήστες και παρέχει, μέσω πρόσθετων 
δεδομένων που διαδίδονται σε 
συμπληρωματική ζώνη συχνοτήτων, 
υψηλής ακρίβειας πληροφορίες 
εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού που 
προορίζονται κυρίως για εφαρμογές 
δορυφορικής πλοήγησης για 
επαγγελματική ή εμπορική χρήση·

β) μια υπηρεσία υψηλής ακρίβειας 
(HAS), η οποία είναι δωρεάν για τους 
χρήστες και παρέχει, μέσω πρόσθετων 
δεδομένων που διαδίδονται σε 
συμπληρωματική ζώνη συχνοτήτων, 
υψηλής ακρίβειας πληροφορίες 
εντοπισμού οριζόντιας και κάθετης θέσης 
και συγχρονισμού που προορίζονται 
κυρίως για εφαρμογές δορυφορικής 
πλοήγησης για επαγγελματική ή εμπορική 
χρήση·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνιστώσα επεξεργασίας 
δεδομένων και πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 

β) συνιστώσα επεξεργασίας 
δεδομένων και πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 
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παραγωγή πληροφοριών προστιθέμενης 
αξίας για την υποστήριξη της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την 
υποβολή εκθέσεων και την εξασφάλιση 
της συμμόρφωσης, την πολιτική 
προστασία και τις υπηρεσίες ασφαλείας 
(υπηρεσίες Copernicus)·

παραγωγή τυποποιημένων πληροφοριών 
προστιθέμενης αξίας για την υποστήριξη 
της παρακολούθησης των υδάτων, του 
περιβάλλοντος, της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης και της 
δασοκομίας, την υποβολή εκθέσεων και 
την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, την 
πολιτική προστασία και τις υπηρεσίες 
ασφαλείας (υπηρεσίες Copernicus)·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 
υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 
ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 
λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 
που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 
δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες 
παρατήρησης για την παρακολούθηση 
ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και 
καθιστώντας δυνατές καινοτόμες 
περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς 
της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
διαχείρισης των υδάτων·

α) δράσεις για την παροχή συνέχειας 
υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την 
ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και 
λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel 
που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, 
δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες 
παρατήρησης για την παρακολούθηση 
ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και 
καθιστώντας δυνατές καινοτόμες 
περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς 
των αροτραίων καλλιεργειών, της 
εκτροφής ζώων, της αλιείας, της 
δασοκομίας και της διαχείρισης των 
υδάτων·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπηρεσίες περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και 
εξασφάλισης της συμμόρφωσης, που 
καλύπτουν:

α) υπηρεσίες παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος, της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης, υποβολής 
εκθέσεων και εξασφάλισης της 
συμμόρφωσης, που καλύπτουν:
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την παρακολούθηση της ξηράς και 
της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών για την κάλυψη του 
εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 
αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 
ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 
εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία 
και άλλους φυσικούς πόρους, τη 
βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα·

– την παρακολούθηση της ξηράς και 
της γεωργίας, με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών για την κάλυψη του 
εδάφους, τις χρήσεις της γης και την 
αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές 
ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των 
εσωτερικών υδάτων, τα δάση, και ιδίως 
την αποψίλωση των δασών, τη γεωργία 
και άλλους φυσικούς πόρους, τη 
βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα, τις 
τακτικές εκτιμήσεις των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών σε περιφερειακή και 
παγκόσμια κλίμακα, την εκτίμηση της
συγκομιδής, την πρόβλεψη των πλέον 
κατάλληλων περιόδων συγκομιδής, τις 
προβλέψεις απόδοσης, την εκτίμηση των 
αναγκών άρδευσης, τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, την παρακολούθηση της 
εξατμισοδιαπνοής και της καταπόνησης 
των καλλιεργειών (λόγω λειψυδρίας), τη 
χαρτογράφηση και παρακολούθηση της 
σύνθεσης του εδάφους και των πρώτων 
υλών, την απερήμωση, την εναλλαγή και 
τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, τη 
διάβρωση του εδάφους, τη μόλυνση και 
τη διαπερατότητα, τη διαχείριση των 
χημικών ουσιών και των λυμάτων·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα που προκύπτουν από την 
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παρακολούθηση της γεωργικής έκτασης 
σχετικά με το βαθμό κάλυψης και χρήσης 
των γεωργικών εκτάσεων, ούτως ώστε να 
μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος 
για τη χορήγηση γεωργικών επιδοτήσεων·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την παρακολούθηση της κλιματικής 
αλλαγής, με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 
μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 
τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 
προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και 
τους δείκτες σε συναφείς χρονικές και 
χωρικές κλίμακες·

– την παρακολούθηση της κλιματικής 
αλλαγής, με σκοπό την παροχή 
πληροφοριών για τις ανθρωπογενείς 
εκπομπές CO2 και άλλες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, τις ουσιώδεις κλιματικές 
μεταβλητές, τις κλιματικές επαναναλύσεις, 
τις εποχικές προβλέψεις, τις κλιματικές 
προβλέψεις και την απόδοση, καθώς και τη 
διάβρωση του εδάφους και άλλους δείκτες 
σε συναφείς χρονικές και χωρικές 
κλίμακες·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τη χαρτογράφηση των γεωργικών 
εκτάσεων που χρειάζονται άρδευση, τις 
προβλέψεις της συγκομιδής και τη χρήση 
του εδάφους, καθώς και τη διασφάλιση 
καλύτερης ποιότητας και ασφάλειας των 
τροφίμων, μέσω της προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
αλιεία, προκειμένου να διασφαλιστεί 
καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των 
τροφίμων, μέσω της προστασίας του 
περιβάλλοντος·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την υπηρεσία διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 
την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 
των δημόσιων αρχών που ασχολούνται με 
την πολιτική προστασία οι οποίες 
βρίσκονται στην Ένωση, η οποία στηρίζει 
την πολιτική προστασία και τις 
επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών (βελτιώνοντας τις 
δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης 
και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) 
και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας 
(αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) 
σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών·

β) την υπηρεσία διαχείρισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με σκοπό 
την παροχή πληροφοριών για τη στήριξη 
των δημόσιων αρχών που ασχολούνται με 
την πολιτική προστασία οι οποίες 
βρίσκονται στην Ένωση, η οποία στηρίζει 
την πολιτική προστασία και τις 
επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών (βελτιώνοντας τις 
δραστηριότητες έγκαιρης προειδοποίησης 
και τις ικανότητες αντιμετώπισης κρίσεων) 
και τις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας 
(αναλύσεις κινδύνων και αποκατάστασης) 
σε σχέση με διάφορα είδη καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Copernicus περιλαμβάνει 
δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε όλα 
τα δεδομένα του Copernicus και τις 
πληροφορίες του Copernicus και, κατά 
περίπτωση, την παροχή πρόσθετων 
υποδομών και υπηρεσιών για την 
προαγωγή της διανομής, της πρόσβασης 
και της χρήσης των εν λόγω δεδομένων και 

1. Το Copernicus περιλαμβάνει 
δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε όλα 
τα δεδομένα του Copernicus και τις 
πληροφορίες του Copernicus και, κατά 
περίπτωση, την παροχή πρόσθετων 
υποδομών και υπηρεσιών για την 
προαγωγή της διανομής, της πρόσβασης 
και της χρήσης των εν λόγω δεδομένων και 
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πληροφοριών. πληροφοριών. Θα αναληφθούν επίσης 
ειδικές δράσεις ενημέρωσης και 
κατάρτισης συγκεκριμένων δυνητικών 
χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που 
παρέχει το Copernicus, ενώ παράλληλα 
θα ληφθούν μέτρα παροχής κινήτρων για 
να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες που βασίζονται 
στο Copernicus στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Θα 
θεσπιστούν επίσης ειδικές δράσεις για τη 
στήριξη της πρόσβασης σε δεδομένα του 
προγράμματος Copernicus και την 
ενίσχυση της αξιοποίησης των υπηρεσιών 
που βασίζονται στο Copernicus από 
περιφερειακές και τοπικές αρχές.
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