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Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2020

H Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, η
δημιουργία του οποίου προτάθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου του 2018. Οι τριμερείς
διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, εν αναμονή της
τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το
διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα συγκεντρώσει όλες τις υφιστάμενες και τις νέες διαστημικές
δραστηριότητες της ΕΕ σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Χάρη στο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 13,202 δισεκατομμυρίων ευρώ που συμφωνήθηκε από τους
συννομοθέτες, το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα εξασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών εμβληματικών προγραμμάτων, του Copernicus για τη γεωσκόπηση και του
Galileo/EGNOS για τη δορυφορική πλοήγηση. Θα καταστήσει επίσης δυνατή τη δρομολόγηση
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) και της
επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα (SSA), με στόχο την προστασία των διαστημικών
υποδομών από διαστημικά απόβλητα.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για το
Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη διαστημική δύναμη στον κόσμο.
Ωστόσο, ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει. Με τη συμφωνία αυτή, διαθέτουμε πλέον τα
μέσα για την ανάπτυξη της ηγετικής μας θέσης στο διάστημα, εδραιώνοντας τα εμβληματικά
προγράμματά μας —Galileo και Copernicus— και διερευνώντας νέες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν
την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την ασφαλή συνδεσιμότητα.»

Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, σε συνδυασμό με τα προγράμματα
«Ορίζων Ευρώπη» και InvestEU, θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία, συμβάλλοντας
στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ικανοτήτων σε μεγάλες, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσουν την
ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Το πρόγραμμα δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στον κατάντη κλάδο του διαστήματος, στη διείσδυση στην
αγορά και στην αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για τη στήριξη της
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Σε συνέχεια της εν λόγω συμφωνίας, θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο ώστε να εγκριθεί επίσημα το κείμενο. Μετά τη μερική συμφωνία το 2019, η Επιτροπή
προετοιμάζεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συμφωνία θα μπορεί να εφαρμοστεί από τα τέλη
Ιανουαρίου του 2021.

Επόμενα βήματα
Στις 10 Νοεμβρίου 2020 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των
κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο και της Επιτροπής σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ και το πρόγραμμα NextGenerationEU. Ως επόμενο βήμα, είναι πλέον επιτακτική
ανάγκη να εκδοθεί η δέσμη μέτρων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παράλληλα με την
επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους. 

Μόλις εγκριθεί, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία
NextGenerationEU —ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για να καθοδηγήσει την ανάκαμψη της
Ευρώπης—, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ[1] θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της
Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Θα είναι μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική Ευρώπη.

Ιστορικό
Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα



στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών
στρατηγικών συμφερόντων. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων της ΕΕ έχει σημειωθεί
σημαντική πρόοδος που δεν θα μπορούσε να επιτύχει κανένα κράτος μέλος μόνο του.

Το πρόγραμμα Galileo έχει εισέλθει σε νέα φάση, περνώντας από την έρευνα και την ανάπτυξη στη
φάση της εκμετάλλευσης, ενώ παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο σε σχεδόν
1,3 δισεκατομμύρια χρήστες. Χάρη στα δεδομένα του Copernicus, η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει το
επίκεντρο της παρακολούθησης και την πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα. Είμαστε από τους
πρώτους στον κόσμο με ικανότητα ανίχνευσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλες πόλεις από το
διάστημα. Ειδικότερα όσον αφορά την ικανότητα αυτή, ο τελευταίος δορυφόρος Sentinel, ο Sentinel
5P, είναι εξαιρετικά καινοτόμος. Στο πλαίσιο της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος
(SST) προστατεύονται ήδη 148 ευρωπαϊκοί δορυφόροι από συγκρούσεις.

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, o κανονισμός έχει ως στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισμό
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη διαστημική πολιτική και των κανόνων για τη
διακυβέρνηση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Ο κανονισμός αναθέτει στην Επιτροπή τη
συνολική ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας, ενώ
ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) θα εξελιχθεί σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA), με αύξηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες
Διαστημική πολιτική της ΕΕ

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ

Σχέδιο ανάκαμψης

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

 

[1] Σε τιμές 2018.
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