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Τροπολογία 25
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας 
Μαρτίου 2019 επισημάνθηκε ότι η Ένωση 
πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω στην 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς, 
χωρίς αποκλεισμούς και βασιζόμενης σε 
κανόνες δεοντολογίας ψηφιακής 
οικονομίας με συνδεσιμότητα παγκόσμιου 
κύρους.

(6) Στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας 
Μαρτίου 2019 επισημάνθηκε ότι η Ένωση 
πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω στην 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής, ασφαλούς, 
χωρίς αποκλεισμούς και βασιζόμενης σε 
κανόνες δεοντολογίας ψηφιακής 
οικονομίας με συνδεσιμότητα παγκόσμιου 
κύρους, καθώς η Ένωση χρειάζεται ένα 
ισχυρό σύστημα με κρυπτογράφηση, το 
οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι 
κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 26
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να καταστεί δυνατή η δημιουργία 
προηγμένων υποδομών συνδεσιμότητας 
και ενός μέσου για την προστασία των 
υποδομών ζωτικής σημασίας, τη 
διασφάλιση της επιτήρησης και την 
ενίσχυση των λειτουργιών της 
οικονομίας, της ασφάλειας και της 
άμυνας των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 27
Hélène Laporte
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει 
την παροχή ανθεκτικών, παγκόσμιων, 
εγγυημένων και ευέλικτων λύσεων 
δορυφορικών υπηρεσιών για τις 
εξελισσόμενες κυβερνητικές ανάγκες, επί 
μιας ενωσιακής τεχνολογικής και 
βιομηχανικής βάσης, προκειμένου να 
αυξήσει την ανθεκτικότητα των 
επιχειρήσεων των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω 
εγγυημένης και αδιάλειπτης πρόσβασης σε 
δορυφορικές επικοινωνίες.

(8) Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει 
την παροχή ανθεκτικών, παγκόσμιων, 
εγγυημένων και ευέλικτων λύσεων 
δορυφορικών υπηρεσιών για τις 
εξελισσόμενες κυβερνητικές ανάγκες, 
δεδομένου ότι το διάστημα αποτελεί επί 
του παρόντος κορεσμένο και 
αμφιλεγόμενο τομέα, επί μιας ενωσιακής 
τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης, 
προκειμένου να αυξήσει την 
ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης μέσω εγγυημένης και 
αδιάλειπτης πρόσβασης σε δορυφορικές 
επικοινωνίες.

Or. fr

Τροπολογία 28
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι δορυφορικές επικοινωνίες 
μπορούν να αυξήσουν τη συνολική 
ανθεκτικότητα των δικτύων επικοινωνίας. 
Ένα διαστημικό σύστημα επικοινωνιών 
είναι η μοναδική βιώσιμη επιλογή σε 
περιπτώσεις που δεν υφίστανται επίγεια 
συστήματα επικοινωνιών ή σε 
περιπτώσεις που τα εν λόγω συστήματα 
υφίστανται διακοπές στη λειτουργία τους 
ή είναι αναξιόπιστα. Για παράδειγμα, 
μπορεί να παράσχει μέσα ψηφιακών 
επικοινωνιών σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχουν επίγεια δίκτυα, ακόμη και σε 
ωκεανούς και κατά τη διάρκεια πτήσεων, 
καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές ή 

9) Η δορυφορική επικοινωνία μπορεί 
να αυξήσει τη συνολική ανθεκτικότητα 
των δικτύων επικοινωνιών. Ένα 
διαστημικό σύστημα επικοινωνίας είναι η 
μόνη βιώσιμη επιλογή σε καταστάσεις 
όπου τα επίγεια συστήματα είναι 
ανύπαρκτα, διακοπτόμενα ή αναξιόπιστα. 
Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει μέσα 
ψηφιακής επικοινωνίας σε περιοχές όπου 
απουσιάζουν επίγεια δίκτυα, μεταξύ 
άλλων πάνω από τους ωκεανούς και κατά 
τη διάρκεια των πτήσεων, καθώς και πάνω 
από απομακρυσμένες περιοχές, ή όπου τα 
τοπικά δίκτυα έχουν καταστραφεί λόγω 
φυσικών καταστροφών ή δεν μπορούν να 
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σε περιοχές όπου τα τοπικά δίκτυα έχουν 
καταστραφεί λόγω φυσικών καταστροφών 
ή δεν είναι αξιόπιστα σε καταστάσεις 
κρίσεων.

εμπιστευθούν σε καταστάσεις κρίσης. 
Επίσης, δεδομένης της αυξανόμενης 
συχνότητας και σοβαρότητας των 
φυσικών καταστροφών που συνδέονται 
με την κλιματική αλλαγή, υπάρχει ζήτηση 
για τη διασφάλιση ικανοτήτων συλλογής 
δεδομένων για την αντιμετώπιση 
δυσμενών συνθηκών, με πλήρη τήρηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 29
Hélène Laporte

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί ένα νέο, ενωσιακό πρόγραμμα 
ασφαλούς συνδεσιμότητας (στο εξής: 
πρόγραμμα) για τη δημιουργία της 
ενωσιακής δορυφορικής υποδομής 
επικοινωνιών, το οποίο θα πρέπει να 
βασίζεται στη συνιστώσα GOVSATCOM 
του ενωσιακού διαστημικού προγράμματος 
και το οποίο θα πρέπει επίσης να αξιοποιεί 
τις πρόσθετες εθνικές και ευρωπαϊκές 
δυναμικότητες, οι οποίες υφίστανται κατά 
τον χρόνο υλοποίησης της δράσης, και να 
αναπτύσσει περαιτέρω την πρωτοβουλία 
«Ευρωπαϊκή υποδομή κβαντικής 
επικοινωνίας» (EuroQCI).

(10) Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί ένα νέο, ενωσιακό πρόγραμμα 
ασφαλούς συνδεσιμότητας (στο εξής: 
πρόγραμμα) για τη δημιουργία της 
ενωσιακής δορυφορικής υποδομής 
επικοινωνιών, ώστε να μειωθεί με τον 
τρόπο αυτό η εξάρτηση της Ένωσης από 
ξένες εταιρείες, το οποίο θα πρέπει να 
βασίζεται στη συνιστώσα GOVSATCOM 
του ενωσιακού διαστημικού προγράμματος 
και το οποίο θα πρέπει επίσης να αξιοποιεί 
τις πρόσθετες εθνικές και ευρωπαϊκές 
δυναμικότητες, οι οποίες υφίστανται κατά 
τον χρόνο υλοποίησης της δράσης, και να 
αναπτύσσει περαιτέρω την πρωτοβουλία 
«Ευρωπαϊκή υποδομή κβαντικής 
επικοινωνίας» (EuroQCI).

Or. fr

Τροπολογία 30
Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο, το οποίο θα 
αποτελέσει το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 18 
της διοργανικής συμφωνίας της 16ης 
Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους 
νέους ιδίους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη 
για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων22, για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

(25) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το Ταμείο, το 
οποίο θα αποτελέσει το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 18 
της διοργανικής συμφωνίας της 
16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους 
νέους ιδίους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη 
για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων22, για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί 
νέα πρωτοβουλία που δεν είχε προβλεφθεί 
κατά τη θέσπιση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την 
περίοδο 2021-2027. Προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση των 
ποσών που χορηγούνται σε άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που διατίθεται 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να αντλείται, 
στο μέτρο του δυνατού, από τα αδιάθετα 
περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια 
του ΠΔΠ ή να κινητοποιείται μέσω των 
μη θεματικών ειδικών μέσων του ΠΔΠ.

_________________ _________________
22 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28. 22 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους. Θα πρέπει να βρεθούν 
λύσεις για την κατάλληλη χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού προγράμματος για τη 
στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, πριν από την επόμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ.

Τροπολογία 31
Ilan De Basso
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο, το οποίο θα 
αποτελέσει το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 18 
της διοργανικής συμφωνίας της 16ης 
Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους 
νέους ιδίους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη 
για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων22, για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

(25) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το Ταμείο, το 
οποίο θα αποτελέσει το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 18 
της διοργανικής συμφωνίας της 
16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους 
νέους ιδίους πόρους, 
συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη 
για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων22, για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα 
ασφαλούς συνδεσιμότητας αποτελεί νέα 
πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει να 
υπονομεύει την υλοποίηση άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης και την 
επίτευξη των στόχων τους.

_________________ _________________
22 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28. 22 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.

Or. en

Τροπολογία 32
Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Η επόμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ 
θα πρέπει να προσφέρει επαρκή 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, ώστε 
να διασφαλιστούν η συνοχή, οι φιλοδοξίες 
και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή 
του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστούν η συνέχεια και η επιτυχία του παρόντος προγράμματος, η επικείμενη 
αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη χρηματοδότηση του 
προγράμματος.

Τροπολογία 33
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
θα διαθέσει ειδικό μερίδιο των 
συνιστωσών της ομάδας 4 σε 
δραστηριότητες Ε&Κ που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη  και επικύρωση του 
συστήματος ασφαλούς συνδεσιμότητας, 
μεταξύ άλλων για τις πιθανές τεχνολογίες 
που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του νέου 
διαστήματος·  Ο Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI) θα διαθέσει ειδικό μερίδιο των 
κονδυλίων της «Ευρώπης στον κόσμο» 
για δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη λειτουργία του συστήματος και την 
παγκόσμια παροχή υπηρεσιών που θα 
επιτρέψουν την παροχή μιας σειράς 
υπηρεσιών σε διεθνείς εταίρους. Το 
διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης θα 
διαθέσει ειδικό μερίδιο της συνιστώσας 
GOVSATCOM για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη του κόμβου 
GOVSATCOM, ο οποίος θα αποτελέσει 
μέρος της επίγειας υποδομής του 
συστήματος ασφαλούς συνδεσιμότητας. Η 
χρηματοδότηση που απορρέει από τα 
προγράμματα αυτά θα πρέπει να διατίθεται 
σύμφωνα με τους κανόνες των εν λόγω 
προγραμμάτων. Δεδομένου ότι οι εν λόγω 
κανόνες ενδέχεται να διαφέρουν 
σημαντικά από τους κανόνες του παρόντος 
κανονισμού, η ανάγκη αποτελεσματικής 
επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων 

(27) Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
θα διαθέσει ειδικό μερίδιο των 
συνιστωσών της ομάδας 4 σε 
δραστηριότητες Ε&Κ που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και επικύρωση του 
συστήματος ασφαλούς συνδεσιμότητας, 
μεταξύ άλλων για τις πιθανές τεχνολογίες 
που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του νέου 
διαστήματος· Το διαστημικό πρόγραμμα 
της Ένωσης θα διαθέσει ειδικό μερίδιο της 
συνιστώσας GOVSATCOM για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του κόμβου GOVSATCOM, ο 
οποίος θα αποτελέσει μέρος της επίγειας 
υποδομής του συστήματος ασφαλούς 
συνδεσιμότητας. Η χρηματοδότηση που 
απορρέει από τα προγράμματα αυτά θα 
πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τους 
κανόνες των εν λόγω προγραμμάτων. 
Δεδομένου ότι οι εν λόγω κανόνες 
ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από 
τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, η 
ανάγκη αποτελεσματικής επίτευξης των 
επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη 
απόφασης για τη χρηματοδότηση δράσεων 
τόσο από τα κονδύλια που διατίθενται από 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» όσο και 
από το ενωσιακό πρόγραμμα ασφαλούς 
συνδεσιμότητας.
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πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά τη λήψη απόφασης για τη 
χρηματοδότηση δράσεων τόσο από τα 
κονδύλια που διατίθενται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον 
NDICI όσο και από το ενωσιακό 
πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΜΓΑΔΣ αποτελεί το κύριο μέσο για την εξωτερική δράση της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πολλές αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, το μέσο θα πρέπει να 
επικεντρωθεί κυρίως στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι 
γείτονές μας, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Τροπολογία 34
Martina Dlabajová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος, 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών πόρων. 
Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταβάλλουν χρηματοδοτική συνεισφορά 
στο πρόγραμμα, επιπλέον του ποσού που 
διατίθεται μέσω του προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
καταβάλλουν συνεισφορές σε είδος στο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει επίσης να είναι 
δυνατές πρόσθετες χρηματοδοτικές 
συνεισφορές και συνεισφορές σε είδος 
από άλλα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα κράτη μέλη και τον 
ιδιωτικό τομέα. Η συνεισφορά του κράτους μέλους θα πρέπει να είναι εγγυημένη.
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Τροπολογία 35
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί 
εν μέρει από συνεισφορές των κρατών 
μελών και του ιδιωτικού τομέα, επιπλέον 
του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η 
επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος 
εξαρτάται από την επάρκεια των 
συνεισφορών αυτών. Οι συνεισφορές των 
κρατών μελών θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τη ζήτησή τους για 
υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανεπαρκείς συνεισφορές των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν οικονομικό κίνδυνο για την Ένωση. Ταυτόχρονα, τα διάφορα κράτη μέλη έχουν 
διαφορετικές ανάγκες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αντικατοπτρίζονται στο ποσό που επιθυμούν να συνεισφέρουν. Οι δύο αρνητικές γνώμες της 
επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής (SEC(2022) 77) υπογραμμίζουν την έλλειψη 
ανάλυσης σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της προσφοράς και της ζήτησης μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 36
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 α) Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 
προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την ενδιάμεση επανεξέταση 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα του προγράμματος και να 
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αποφευχθούν τυχόν περικοπές στα 
χρηματοδοτικά κονδύλια άλλων 
προγραμμάτων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 37
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 β) Διάφορα κράτη μέλη έχουν 
προγραμματίσει κονδύλια από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για διαστημικές 
δραστηριότητες. Προκειμένου να 
εξασφαλιστούν συνέργειες μεταξύ του 
τρέχοντος ΠΔΠ και του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να 
παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη 
πέραν του προβλεπόμενου 
δημοσιονομικού πλαισίου του 
προγράμματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν να ευθυγραμμίσουν τα 
εθνικά επενδυτικά τους σχέδια με τις 
ανάγκες του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 38
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 β) Για να μεγιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων και να προωθηθούν συνέργειες 
μεταξύ των εθνικών πρωτοβουλιών και 
των ενωσιακών προγραμμάτων, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
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συμπληρωματικότητα των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους με 
το πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον, για την προώθηση της μέγιστης αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτικών μας 
πόρων, καθώς και των συνεργειών μεταξύ εθνικών πρωτοβουλιών και ενωσιακών 
προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα των οικείων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του παρόντος 
προγράμματος.

Τροπολογία 39
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι συμβάσεις προμηθειών που θα 
συναφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς 
κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα 
πρέπει επίσης να είναι αρμόδια για τον 
καθορισμό των επιδιωκόμενων στόχων 
όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες.

(33) Οι συμβάσεις προμηθειών που θα 
συναφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς 
κανόνες και τις ειδικές αρχές που 
περιγράφονται στο άρθρο 17 του 
παρόντος κανονισμού. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Ένωση θα πρέπει επίσης να 
είναι αρμόδια για τον καθορισμό των 
επιδιωκόμενων στόχων όσον αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις. Η Ένωση θα πρέπει 
να προωθεί την ευρεία γεωγραφική 
συμμετοχή των οικονομικών φορέων σε 
όλα τα κράτη μέλη στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. Η αναθέτουσα 
αρχή θα πρέπει να ευνοεί τεχνικές λύσεις 
που είναι εφικτές μακροπρόθεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του εξαιρετικά εξειδικευμένου χαρακτήρα του εν λόγω τομέα, είναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ο στόχος της ευρείας γεωγραφικής συμμετοχής στο πρόγραμμα, με τον 
χαρακτηρισμό της διατύπωσης για την «ευρύτερη δυνατή» συμμετοχή στο άρθρο 17. Η 
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διαδικασία σύναψης συμβάσεων θα πρέπει επίσης να ευνοεί τεχνικές λύσεις εφικτές 
μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε οι επενδύσεις του προγράμματος να μπορούν να προσαρμόζονται 
όσο το δυνατόν περισσότερο στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία 40
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα είναι το καταλληλότερο μοντέλο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος. Το εν λόγω μοντέλο θα 
επιτρέψει την αξιοποίηση της υφιστάμενης 
ενωσιακής τεχνολογικής βάσης και της 
βάσης υποδομών δορυφορικών 
επικοινωνιών καθώς και την παροχή 
αξιόπιστων και καινοτόμων κυβερνητικών 
υπηρεσιών, και ταυτόχρονα θα δώσει τη 
δυνατότητα στον ιδιώτη εταίρο να 
συμπληρώσει την υποδομή του 
προγράμματος με πρόσθετες δυνατότητες 
ώστε να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες 
μέσω πρόσθετων ίδιων επενδύσεων. Το 
μοντέλο αυτό θα βελτιστοποιήσει 
περαιτέρω το κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας μέσω του επιμερισμού του 
κόστους ανάπτυξης και εγκατάστασης για 
τις συνιστώσες που είναι κοινές μεταξύ 
των κυβερνητικών και των εμπορικών 
υποδομών, καθώς και το λειτουργικό 
κόστος, μέσω της δυνατότητας υψηλού 
βαθμού αμοιβαίας αξιοποίησης της 
δυναμικότητας. Θα τονώσει την 
καινοτομία, ιδίως για το νέο διάστημα, 
παρέχοντας τη δυνατότητα επιμερισμού 
των κινδύνων έρευνας και ανάπτυξης 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών εταίρων.

(38) Η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα είναι το καταλληλότερο μοντέλο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος. Το εν λόγω μοντέλο θα 
επιτρέψει την αξιοποίηση της υφιστάμενης 
ενωσιακής τεχνολογικής βάσης και της 
βάσης υποδομών δορυφορικών 
επικοινωνιών καθώς και την παροχή 
αξιόπιστων και καινοτόμων κυβερνητικών 
υπηρεσιών, και ταυτόχρονα θα δώσει τη 
δυνατότητα στον ιδιώτη εταίρο να 
συμπληρώσει την υποδομή του 
προγράμματος με πρόσθετες δυνατότητες 
ώστε να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες 
μέσω πρόσθετων ίδιων επενδύσεων. Το 
μοντέλο αυτό θα βελτιστοποιήσει 
περαιτέρω το κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας μέσω του επιμερισμού του 
κόστους ανάπτυξης και εγκατάστασης για 
τις συνιστώσες που είναι κοινές μεταξύ 
των κυβερνητικών και των εμπορικών 
υποδομών, καθώς και το λειτουργικό 
κόστος, μέσω της δυνατότητας υψηλού 
βαθμού αμοιβαίας αξιοποίησης της 
δυναμικότητας. Θα τονώσει την 
καινοτομία, ιδίως για το νέο διάστημα, 
παρέχοντας τη δυνατότητα επιμερισμού 
των κινδύνων έρευνας και ανάπτυξης 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών εταίρων. Οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές 
συνθήκες, ο κίνδυνος καταστροφών και 
τα πιθανά μέτρα μετριασμού της 
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κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή προσδιορίζονται 
και λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου του έργου, από την 
ανάπτυξη και τον σχεδιασμό έως την 
υλοποίηση κάθε επιμέρους έργου. Τα έργα 
θα πρέπει να τηρούν την αρχή της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en

Τροπολογία 41
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Το μοντέλο υλοποίησης μπορεί να 
λάβει τη μορφή σύμβασης παραχώρησης ή 
άλλων συμβατικών ρυθμίσεων. 
Ανεξάρτητα από το μοντέλο υλοποίησης, 
θα πρέπει να εφαρμοστούν διάφορες 
βασικές αρχές. Η σύμβαση θα πρέπει να 
κατανέμει σαφώς τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες μεταξύ των δημόσιων και 
ιδιωτών εταίρων. Ως εκ τούτου, στο 
πλαίσιο της σύμβασης, θα πρέπει να 
αποφεύγεται τυχόν υπερβολική αμοιβή του 
ιδιώτη εταίρου για την παροχή 
κυβερνητικών υπηρεσιών, να επιτρέπεται η 
παροχή εμπορικών υπηρεσιών από τον 
ιδιωτικό τομέα και να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη ιεράρχηση των αναγκών των 
κυβερνητικών χρηστών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να αξιολογεί και να 
εγκρίνει τις εν λόγω υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι διαφυλάσσονται τα 
ουσιώδη συμφέροντα της Ένωσης και οι 
στόχοι του προγράμματος και 
εφαρμόζονται επαρκείς διασφαλίσεις για 
την αποτροπή δυνητικών στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού εξαιτίας της παροχής 
εμπορικών υπηρεσιών· οι εν λόγω 
διασφαλίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
την τήρηση χωριστών λογαριασμών 

(39) Το μοντέλο υλοποίησης μπορεί να 
λάβει τη μορφή σύμβασης παραχώρησης ή 
άλλων συμβατικών ρυθμίσεων, σύμφωνα 
με τους ενωσιακούς κανόνες. Ανεξάρτητα 
από το μοντέλο υλοποίησης, θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή διάφορες βασικές 
αρχές που συμπληρώνουν τους κανόνες οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και αφορούν 
ειδικά το παρόν πρόγραμμα. Η σύμβαση 
θα πρέπει να κατανέμει σαφώς τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτών εταίρων. Ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο της σύμβασης, θα 
πρέπει να αποφεύγεται τυχόν υπερβολική 
αμοιβή του ιδιώτη εταίρου για την παροχή 
κυβερνητικών υπηρεσιών, να επιτρέπεται η 
παροχή εμπορικών υπηρεσιών από τον 
ιδιωτικό τομέα και να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη ιεράρχηση των αναγκών των 
κυβερνητικών χρηστών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να αξιολογεί και να 
εγκρίνει τις εν λόγω υπηρεσίες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι διαφυλάσσονται τα 
ουσιώδη συμφέροντα της Ένωσης και οι 
στόχοι του προγράμματος και 
εφαρμόζονται επαρκείς διασφαλίσεις για 
την αποτροπή δυνητικών στρεβλώσεων 
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μεταξύ κυβερνητικών και εμπορικών 
υπηρεσιών και ανοικτή, δίκαιη και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές που 
είναι απαραίτητες για την παροχή των 
εμπορικών υπηρεσιών. Η σύμπραξη 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 
προωθεί τη συμμετοχή νεοφυών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ σε ολόκληρη την 
αξιακή αλυσίδα της παραχώρησης και στα 
κράτη μέλη, παρέχοντας, με τον τρόπο 
αυτόν, κίνητρα για την ανάπτυξη 
καινοτόμων και ανατρεπτικών 
τεχνολογιών.

του ανταγωνισμού εξαιτίας της παροχής 
εμπορικών υπηρεσιών· οι εν λόγω 
διασφαλίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
την τήρηση χωριστών λογαριασμών 
μεταξύ κυβερνητικών και εμπορικών 
υπηρεσιών και ανοικτή, δίκαιη και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στις υποδομές που 
είναι απαραίτητες για την παροχή των 
εμπορικών υπηρεσιών. Η σύμπραξη 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 
προωθεί τη συμμετοχή νεοφυών 
επιχειρήσεων και ΜΜΕ σε ολόκληρη την 
αξιακή αλυσίδα της παραχώρησης και στα 
κράτη μέλη, παρέχοντας, με τον τρόπο 
αυτόν, κίνητρα για την ανάπτυξη 
καινοτόμων και ανατρεπτικών 
τεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 42
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται 
εδώ και καιρό στον τομέα του 
διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, 
υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και 
φορείς που συνδέονται με το διάστημα. 
Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα 
μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον 
αφορά την υλοποίησή του. Θα μπορούσαν 
να συνεργαστούν με την Ένωση για την 
προώθηση των υπηρεσιών και των 
εφαρμογών του προγράμματος και τη 
διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των 
σχετικών εθνικών πρωτοβουλιών και του 
προγράμματος. Η Επιτροπή μπορεί να 
είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη, να επωφελείται 

(41) Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται 
εδώ και καιρό στον τομέα του 
διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, 
υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και 
φορείς που συνδέονται με το διάστημα. 
Συνεπώς, μπορούν να έχουν σημαντική 
συμβολή στο πρόγραμμα, ιδίως όσον 
αφορά την υλοποίησή του. Θα πρέπει, στο 
μέτρο των διαθέσιμων πόρων τους, να 
συνεργάζονται με την Ένωση για την 
προώθηση των υπηρεσιών και των 
εφαρμογών του προγράμματος και να 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των 
σχετικών εθνικών πρωτοβουλιών και του 
προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που 
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από τη συνδρομή τους και, υπό αμοιβαία 
συμφωνημένους όρους, να τους αναθέτει 
μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Επιπλέον, 
τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία της 
επίγειας υποδομής που είναι 
εγκατεστημένη στο έδαφός τους. Επίσης, 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους 
αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες 
συχνότητες για το πρόγραμμα είναι 
διαθέσιμες και προστατεύονται στο 
κατάλληλο επίπεδο, ώστε να καθίσταται 
εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση 
εφαρμογών που βασίζονται στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35.

διαθέτουν τα κράτη μέλη, να επωφελείται 
από τη συνδρομή τους και, υπό αμοιβαία 
συμφωνημένους όρους, να τους αναθέτει 
μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Επιπλέον, 
τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε 
να διασφαλίζεται η προστασία των 
επίγειων υποδομών που είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Επίσης, 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους 
αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες 
συχνότητες για το πρόγραμμα είναι 
διαθέσιμες και προστατεύονται στο 
κατάλληλο επίπεδο, ώστε να καθίσταται 
εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση 
εφαρμογών που βασίζονται στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35.

_________________ _________________
35 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 
προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

35 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς 
προγράμματος πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της διατύπωσης, με παράλληλη αναγνώριση του γεγονότος ότι τα διάφορα κράτη μέλη 
διαθέτουν διαφορετικούς πόρους όσον αφορά τις υποδομές, την ικανότητα και την τεχνογνωσία 
για διαστημικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 43
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (στο εξής: ΣΕΕ) και ως φορέας 
προώθησης του γενικού συμφέροντος της 
Ένωσης, είναι υπεύθυνη να υλοποιήσει το 
πρόγραμμα, να αναλάβει τη συνολική 
ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση του. 
Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των 
ικανοτήτων των διαφόρων 
ενδιαφερομένων μερών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει 
ορισμένα καθήκοντα σε άλλες οντότητες 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Δεδομένου 
ότι έχει τη συνολική ευθύνη για το 
πρόγραμμα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίσει τις κύριες τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της 
εξέλιξης των συστημάτων και των 
υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
πράξει τα ανωτέρω έπειτα από 
διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες, 
τους χρήστες και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη των κρατών μελών. 
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η άσκηση της 
αρμοδιότητας από την Ένωση δεν έχει ως 
αποτέλεσμα να κωλύεται η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. 
Ωστόσο, για την ορθή χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, δέον είναι η 
Επιτροπή να διασφαλίσει, στον βαθμό που 
είναι εφικτό, τη συνοχή των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος με τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών.

(42) Σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«ΣΕΕ») και ως φορέας προώθησης του 
γενικού συμφέροντος της Ένωσης, η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, την 
ανάληψη της συνολικής ευθύνης και την 
προώθηση της χρήσης του. Για τη 
βέλτιστη χρήση των πόρων και των 
ικανοτήτων των διαφόρων 
συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναθέτει ορισμένα 
καθήκοντα σε άλλες οντότητες σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Δεδομένου 
ότι η Επιτροπή φέρει τη συνολική ευθύνη 
του προγράμματος, θα πρέπει να 
καθορίσει τις βασικές τεχνικές και 
επιχειρησιακές απαιτήσεις που είναι 
αναγκαίες για την εξέλιξη των 
συστημάτων και των υπηρεσιών, αφού 
διαβουλευθεί με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών, χρήστες και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, η 
άσκηση αρμοδιότητας από την Ένωση δεν 
έχει ως αποτέλεσμα να κωλύονται τα 
κράτη μέλη να ασκούν τις αρμοδιότητές 
τους. Ωστόσο, για την ορθή χρήση των 
κονδυλίων της Ένωσης, είναι σκόπιμο η 
Επιτροπή να διασφαλίσει, στο μέτρο του 
δυνατού, τη συνοχή των δραστηριοτήτων 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος με τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο των οικείων σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 44
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
λειτουργία των κυβερνητικών υποδομών 
και να διευκολυνθεί η παροχή των 
κυβερνητικών υπηρεσιών, ο Οργανισμός 
θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει, μέσω 
συμφωνιών συνεισφοράς, συγκεκριμένες 
δραστηριότητες σε άλλες οντότητες, σε 
τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, υπό τους όρους της έμμεσης 
διαχείρισης που αφορούν την Επιτροπή.

(45) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
λειτουργία των κυβερνητικών υποδομών 
και να διευκολυνθεί η παροχή των 
κυβερνητικών υπηρεσιών, ο Οργανισμός 
θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει, μέσω 
συμφωνιών συνεισφοράς, συγκεκριμένες 
δραστηριότητες σε άλλες οντότητες, σε 
τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, υπό τους όρους της έμμεσης 
διαχείρισης που αφορούν την Επιτροπή και 
καθορίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 45
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Καταρχήν, οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
στους χρήστες των κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Εάν, κατόπιν ανάλυσης, η 
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει έλλειψη δυναμικοτήτων, θα πρέπει 
να επιτραπεί η ανάπτυξη πολιτικής 
τιμολόγησης στο πλαίσιο των εν λόγω 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς. Θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση 
της εν λόγω πολιτικής τιμολόγησης. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(64) Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα 
πρέπει, κατά κανόνα, να παρέχονται 
δωρεάν στους χρήστες των κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η ικανότητα 
παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι 
περιορισμένη. Εάν, κατόπιν ανάλυσης, η 
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει έλλειψη δυναμικοτήτων, θα πρέπει 
να επιτραπεί, αν είναι πλήρως 
αιτιολογημένη, η ανάπτυξη πολιτικής 
τιμολόγησης στο πλαίσιο των εν λόγω 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
αντιστοιχίσει την προσφορά και τη 
ζήτηση υπηρεσιών και να αποφευχθεί η 
στρέβλωση της αγοράς. Θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες για τη θέσπιση της εν λόγω 
πολιτικής τιμολόγησης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
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Τροπολογία 46
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Καταρχήν, οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
στους χρήστες των κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Εάν, κατόπιν ανάλυσης, η 
Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει έλλειψη δυναμικοτήτων, θα πρέπει 
να επιτραπεί η ανάπτυξη πολιτικής 
τιμολόγησης στο πλαίσιο των εν λόγω 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς. Θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση 
της εν λόγω πολιτικής τιμολόγησης. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(64) Καταρχήν, οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
στους χρήστες των κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η παροχή των 
υπηρεσιών αυτών θα μπορούσε να 
περιοριστεί. Εάν, μετά από διεξοδική 
ανάλυση και διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
έλλειψη δυναμικοτήτων, θα πρέπει να 
επιτραπεί η ανάπτυξη πολιτικής 
τιμολόγησης στο πλαίσιο των εν λόγω 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών προκειμένου να 
αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς. Θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση 
της εν λόγω πολιτικής τιμολόγησης. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αύξηση της προσφοράς σε 
περίπτωση υπερβολικής ζήτησης. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις για μια τέτοια 
τιμολογιακή πολιτική βασίζονται σε κατάλληλη ανάλυση, ενδελεχή προβληματισμό, και 
ανταλλαγές απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 47
Monika Hohlmeier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69 α) Στον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να καθορίζονται όλες οι βασικές 
οικονομικές και νομικές απαιτήσει, ώστε 
να εξασφαλίζεται η προβλεψιμότητα της 
υλοποίησης του προγράμματος. Είναι 
επίσης αναγκαίο να καθοριστεί το πεδίο 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των σχετικών εταίρων του κλάδου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει 
σαφές πλαίσιο για τα ορόσημα και τους 
στόχους του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 48
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 
διαθεσιμότητα παγκόσμιας αδιάλειπτης 
πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά 
αποδοτικές υπηρεσίες δορυφορικών 
επικοινωνιών σε κυβερνητικούς χρήστες, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 
3, η οποία υποστηρίζει την προστασία των 
υποδομών ζωτικής σημασίας, την 
επιτήρηση, τις εξωτερικές δράσεις, τη 
διαχείριση κρίσεων και τις εφαρμογές που 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, 
το περιβάλλον, την ασφάλεια και την 
άμυνα, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την 
ανθεκτικότητα των κρατών μελών·

α) να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 
διαθεσιμότητα παγκόσμιας αδιάλειπτης 
πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά 
αποδοτικές υπηρεσίες δορυφορικών 
επικοινωνιών σε κυβερνητικούς χρήστες, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 
3, η οποία υποστηρίζει την προστασία των 
υποδομών ζωτικής σημασίας, την 
επιτήρηση, τις εξωτερικές δράσεις, τη 
διαχείριση κρίσεων και τις εφαρμογές που 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, 
το κλίμα και το περιβάλλον, την ασφάλεια 
και την άμυνα, αυξάνοντας με τον τρόπο 
αυτόν την ανθεκτικότητα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 49
Ilan De Basso
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζει κριτήρια για την ανάθεση 
των συμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 διασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(στο εξής: ΜΜΕ) από ολόκληρη την 
Ένωση και σε ολόκληρη τη σχετική 
αξιακή αλυσίδα·

α) καθορίζει κριτήρια για την ανάθεση 
των συμβάσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 διασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(στο εξής: ΜΜΕ) από όλα τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειές τους, και σε ολόκληρη 
τη σχετική αξιακή αλυσίδα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογράμμιση του στόχου της ευρείας γεωγραφικής συμμετοχής.

Τροπολογία 50
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ζητά από τον ανάδοχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
να παράσχει σχέδιο σχετικά με την ένταξη 
νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ από 
ολόκληρη την Ένωση στις δραστηριότητες 
που προβλέπονται στις συμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 15·

β) ζητά από τον ανάδοχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
να παράσχει σχέδιο σχετικά με την ένταξη 
νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ από όλα 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους 
στις δραστηριότητες που προβλέπονται 
στις συμβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 15·

Or. en

Τροπολογία 51
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών 4. Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών 
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χρηματοδοτείται από τον ανάδοχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
παροχή εμπορικών υπηρεσιών 
προσδιορίζονται στις συμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 15. Πιο 
συγκεκριμένα, καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο η Επιτροπή θα αξιολογεί και θα 
εγκρίνει την παροχή εμπορικών υπηρεσιών 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφύλαξη των ουσιωδών συμφερόντων 
της Ένωσης καθώς και των γενικών και 
ειδικών στόχων του προγράμματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Επίσης, 
περιλαμβάνουν επαρκείς διασφαλίσεις για 
την αποτροπή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού όσον αφορά την παροχή 
εμπορικών υπηρεσιών, την αποφυγή τυχόν 
συγκρούσεων συμφερόντων, 
αδικαιολόγητων διακρίσεων και κάθε 
άλλου άδηλου έμμεσου πλεονεκτήματος 
για τον ανάδοχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2. Οι εν λόγω 
διασφαλίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού 
μεταξύ της παροχής κυβερνητικών 
υπηρεσιών και της παροχής εμπορικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
σύστασης μιας δομικά και νομικά 
χωριστής οντότητας από τον κάθετα 
ολοκληρωμένο φορέα εκμετάλλευσης για 
την παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών, 
και την παροχή ανοικτής, δίκαιης και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στις υποδομές 
που είναι απαραίτητες για την παροχή 
εμπορικών υπηρεσιών.

χρηματοδοτείται από τον ανάδοχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
παροχή εμπορικών υπηρεσιών 
προσδιορίζονται στις συμβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 15. Πιο 
συγκεκριμένα, καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει την παροχή 
εμπορικών υπηρεσιών προκειμένου 
να διασφαλίζεται η διαφύλαξη των 
ουσιωδών συμφερόντων της 
Ένωσης καθώς και των γενικών και 
ειδικών στόχων του προγράμματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Επίσης, 
περιλαμβάνουν επαρκείς διασφαλίσεις για 
την αποτροπή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού όσον αφορά την παροχή 
εμπορικών υπηρεσιών, την αποφυγή τυχόν 
συγκρούσεων συμφερόντων, 
αδικαιολόγητων διακρίσεων και κάθε 
άλλου άδηλου έμμεσου πλεονεκτήματος 
για τον ανάδοχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2.  Οι εν λόγω 
διασφαλίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν 
την υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού 
μεταξύ της παροχής κυβερνητικών 
υπηρεσιών και της παροχής εμπορικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
σύστασης μιας δομικά και νομικά 
χωριστής οντότητας από τον κάθετα 
ολοκληρωμένο φορέα εκμετάλλευσης για 
την παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών, 
και την παροχή ανοικτής, δίκαιης και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στις υποδομές 
που είναι απαραίτητες για την παροχή 
εμπορικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 52
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1



AM\1256452EL.docx 23/32 PE732.635v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δύναται, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ’ 
εξαίρεση, να καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, πολιτική 
τιμολόγησης.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δύναται, όταν είναι απολύτως 
αναγκαίο για την αντιστοίχιση 
προσφοράς και ζήτησης κυβερνητικών 
υπηρεσιών και μόνο σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να καθορίζει, 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, πολιτική 
τιμολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 53
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δύναται, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ’ 
εξαίρεση, να καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, πολιτική 
τιμολόγησης.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή δύναται, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ’ 
εξαίρεση, και μετά από διεξοδική 
ανάλυση και διαβουλεύσεις με τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, να καθορίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, πολιτική 
τιμολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική τιμολόγησης μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό των οικονομικών κινδύνων που 
απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
κατ’ εξαίρεση όταν είναι αναγκαίο να αντιστοιχιστεί η ανεπαρκής προσφορά με την υψηλή 
ζήτηση.

Τροπολογία 54
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμοί δύνανται να καταστούν 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σύμφωνα 
με το άρθρο 36.

3. Τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμοί δύνανται να καταστούν 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σύμφωνα 
με το άρθρο 36, με εξαίρεση τις χώρες 
που υπόκεινται σε ευρωπαϊκό καθεστώς 
κυρώσεων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ασφάλειας της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕ και 
των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κράτη που απειλούν το ευρωπαϊκό 
σύστημα ασφάλειας.

Τροπολογία 55
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από 
χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
ενωσιακού διαστημικού προγράμματος και 
του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) για 
μέγιστο ενδεικτικό ποσό 0,430 δισ. EUR, 
0,220 δισ. EUR και 0,150 δισ. EUR, 
αντίστοιχα. Η εν λόγω χρηματοδότηση 
διατίθεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/695, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/696 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2021/947, αντίστοιχα.

2. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από 
χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
ενωσιακού διαστημικού προγράμματος για 
μέγιστο ενδεικτικό ποσό 0,430 δισ. EUR 
και 0,220 δισ. EUR αντίστοιχα. Η εν λόγω 
χρηματοδότηση διατίθεται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695, τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/696 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/947, αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΜΓΑΔΣ αποτελεί το κύριο μέσο για την εξωτερική δράση της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πολλές αναδυόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, το μέσο θα πρέπει να 
επικεντρωθεί κυρίως στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι 
γείτονές μας, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.
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Τροπολογία 56
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δραστηριότητες πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εταιρικής επικοινωνίας, για τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
εφόσον συνδέονται άμεσα με τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού, με 
στόχο, ιδίως, τη δημιουργία συνεργειών 
με άλλες πολιτικές της Ένωσης·

διαγράφεται·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί με περιορισμένο προϋπολογισμό και δεν δικαιολογείται 
να διατεθούν μεγάλα χρηματικά ποσά για δραστηριότητες πέραν του αυστηρά τεχνικού μέρους 
του προγράμματος.

Τροπολογία 57
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα νόμιμα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών·

β) τα νόμιμα συμφέροντα των 
κρατών μελών και της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 58
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, σε 
ολόκληρη την Ένωση και σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη 
και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων, ιδίως των νεοφυών 
επιχειρήσεων, των νεοεισερχόμενων και 
των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης υπεργολαβίας από τους 
προσφέροντες·

α) προωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, σε 
ολόκληρη την Ένωση και σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη 
και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων των κρατών μελών, 
ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων, των 
νεοεισερχόμενων, και των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΕΕ και να στηρίξει την ανάπτυξη της 
διαστημικής βιομηχανίας, του καλύτερου τρόπου συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων 
ευρωπαϊκών φορέων σε ένα τόσο μεγάλο έργο.

Τροπολογία 59
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξασφαλίζει ουσιαστικό 
ανταγωνισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τους στόχους της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της 
συνέχειας των υπηρεσιών·

β) εξασφαλίζει ουσιαστικό 
ανταγωνισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τους στόχους της 
τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της 
συνέχειας των υπηρεσιών και της 
μακροπρόθεσμης τεχνολογικής 
σκοπιμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αναθέτων φορέας θα πρέπει επίσης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη μακροπρόθεσμη 
σκοπιμότητα των τεχνολογικών λύσεων που επιλέγονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος, 
προκειμένου να προωθηθεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων.
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Τροπολογία 60
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) πληροί τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια·

η) να πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 61
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή 
κατανομή των καθηκόντων και των 
ευθυνών μεταξύ των διάφορων οντοτήτων 
που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και 
συντονίζει τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων αυτών. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει επίσης ότι όλες οι 
εντεταλμένες οντότητες που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προστατεύουν τα συμφέροντα της 
Ένωσης, εγγυώνται τη χρηστή διαχείριση 
των κονδυλίων της Ένωσης και 
συμμορφώνονται με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό και τον παρόντα κανονισμό.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή 
κατανομή των καθηκόντων και των 
ευθυνών μεταξύ των διάφορων οντοτήτων 
που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και 
συντονίζει τις δραστηριότητες των 
οντοτήτων αυτών. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει επίσης ότι όλες οι 
εντεταλμένες οντότητες που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του προγράμματος 
προστατεύουν το συμφέρον της Ένωσης 
και των κρατών μελών, εγγυώνται τη 
χρηστή διαχείριση των κονδυλίων της 
Ένωσης και συμμορφώνονται με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. pl

Τροπολογία 62
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τρίτες χώρες, εκτός εκείνων των 
τρίτων χωρών που καλύπτονται στα 
στοιχεία α) και β).

γ) τρίτες χώρες, εκτός εκείνων των 
τρίτων χωρών που καλύπτονται στα 
στοιχεία α) και β)και των χωρών που 
υπόκεινται σε ευρωπαϊκό καθεστώς 
κυρώσεων.

.

Or. pl

Τροπολογία 63
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Or. en

Τροπολογία 64
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολογήσεις του προγράμματος κατά 
τρόπο έγκαιρο ώστε να τροφοδοτείται με 
στοιχεία η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε συνεχή 
παρακολούθηση και περιοδικές 
αξιολογήσεις του προγράμματος ώστε να 
τροφοδοτείται με στοιχεία η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να εξασφαλίζονται 
ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος και η 
πλέον αποτελεσματική και αποδοτική 
χρήση των πόρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την προθυμία των κρατών μελών και των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί συνεχώς την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους και την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων.

Τροπολογία 65
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΕΤΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ], και στη 
συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση όσον αφορά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζει:

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ], και στη 
συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση όσον αφορά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Κατά την 
αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων, 
τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Εξετάζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των ζητημάτων που τέθηκαν στις δύο αρνητικές γνώμες της επιτροπής ρυθμιστικού 
ελέγχου (SEC(2022) 77) και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις συνεισφορές των κρατών 
μελών και των εταιρειών, η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

Τροπολογία 66
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΕΤΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ], και στη 
συνέχεια ανά τετραετία, η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση όσον αφορά την 

Έως τις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2 ΕΤΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ], και στη 
συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή προβαίνει 
σε αξιολόγηση όσον αφορά την υλοποίηση 
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υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζει: του προγράμματος. Εξετάζει:

Or. en

Τροπολογία 67
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) η αξιολόγηση πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει εκτίμηση της πιθανής 
υπέρβασης των δαπανών, της έγκαιρης 
τήρησης των καθορισμένων προθεσμιών 
του έργου και της πιθανής 
κακοδιαχείρισης του έργου.

Or. en

Τροπολογία 68
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) την αποτελεσματικότητα, την 
αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή 
και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 69
Ilan De Basso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) τη συνέργεια και τη 
συμπληρωματικότητα του προγράμματος 
με σχετικές ενωσιακές, εθνικές και, κατά 
περίπτωση, περιφερειακές πρωτοβουλίες.

Or. en

Τροπολογία 70
Henrike Hahn
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην 
αξιολόγηση επισυνάπτεται κατάλληλη 
πρόταση.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στην 
αξιολόγηση επισυνάπτεται συναφής 
πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 71
Roberts Zīle
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν 
στον ενωσιακό προϋπολογισμό πιστώσεις 
για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την 
εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται 
στο άρθρο 3, ώστε να καταστεί εφικτή η 
διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
προγράμματος, καθώς και των δαπανών 
που καλύπτουν κρίσιμες επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εγγραφούν 
στον ενωσιακό προϋπολογισμό πιστώσεις 
για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την 
εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται 
στο άρθρο 3, ώστε να καταστεί εφικτή η 
διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
προγράμματος, καθώς και των δαπανών 
που καλύπτουν κρίσιμες επιχειρησιακές 
δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών.

Or. pl
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