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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unión belüli űripar a becslések szerint 53–62 milliárd EUR hozzáadott értéket 
képvisel, 231,000 szakembert foglalkoztat. Az Európai Unió űrprogramjának célkitűzései az 
Unió biztonságának fokozása és a technológiai függetlenség biztosítása, a legsürgetőbb 
globális kihívások – például az éghajlatváltozás elleni küzdelem – kezelése, a technológiai 
innováció ösztönzése, valamint az európai vállalkozások és emberek számára társadalmi-
gazdasági előnyök biztosítása. A program a jövőben is az EU három kiemelt projektjének – a 
Galileo (műholdas navigáció), a Kopernikusz (Föld-megfigyelés) és az EGNOS 
(„életbiztonsági” navigáció) – javítására összpontosít, valamint fejleszti az űrmegfigyelési és 
nyomon követési (SST) programot (űrbiztonság) és elindítja a „Govsatcom” kezdeményezést 
(biztonságos műholdas kommunikáció).

A 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretben a Bizottság 2018. évi (változatlan) áron 8.6 
(folyó áron 9,7) milliárd EUR összeget javasol a Galileo/Egnos finanszírozásához, a 
Kopernikusz programéhoz pedig 5,1 (folyó áron 5,8) milliárd EUR-t. Az STT és a Govsatcom 
részére 0.4 (folyó áron 0,5) milliárd EUR-t különítettek el. Összességében az űrprogram a 
2021–2027-es többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásainak 1,25%-át teszi ki. Ezeket a 
számokat a többéves pénzügyi keret folyamatának lezárásáig indikatív összegeknek kell 
tekinteni, és azokat változatlan árakon kell kifejezni az előző többéves pénzügyi kerettel való 
közvetlen összehasonlíthatóság érdekében. 

Az Európai Unió űrprogramja lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy olyan program 
technológiai előnyeit élvezhessék, amely túl nagy lenne egy tagállam számára az eredményes 
űrversenyhez. Amellett, hogy mindez közvetlen előnyökkel jár a foglalkoztatásban és 
támogatja a versenyképes űripart és az űrprogramban alkalmazott technológiát, az adatok és a 
szolgáltatások jelentős hozzáadott értéket biztosítanak az Európai Unió költségvetése 
számára, többek között – de nem kizárólag – a halászati politika, a környezetvédelmi és 
éghajlati programok, a precíziós gazdálkodás, a közlekedés és a forgalommodellezés/-
irányítás terén. Az EU-nak törekednie kell az űrprogramból származó információk 
kiaknázására, hogy ezek a jövőben jobb tájékoztatást adjanak a költségvetés tervezéséhez és a 
döntéshozatalhoz ezen és más területeken.

A Bizottság jelezte, hogy a meglévő Európai GNSS Ügynökségből az Európai Unió 
Űrprogramügynökségét kívánja létrehozni, amely „egységesíti és egyszerűsíti az irányítási 
rendszert”, míg az Európai Űrügynökség jár el továbbra is a program végrehajtásának fő 
partnere minőségében. Üdvözlendő a szándék, hogy az átnevezett ügynökségen keresztül 
nagyobb hangsúly kerüljön a program marketingjére, vezetésére és irányítására. Az új 
irányítási struktúra létrehozása természetszerűleg pénzügyi kockázattal jár, így a költségvetési 
kockázat csökkentése érdekében hangsúlyt kell fektetni a stratégia egyértelműségére, a 
feladatok megosztására, valamint az Európai Unió Űrprogramügynökségének irányításért 
vállalt felelősségre és annak felügyeletére. 

A program olyan technológiákra és készségekre támaszkodik, amelyek rendkívül 
specializáltak, esetenként egyedülállóak, és az új fejlesztések előnyeit élvezik. A programnak 
ezért egy olyan többéves pénzügyi kereten belül kell működnie, amely kellően rugalmas 
ahhoz, hogy kezelni tudja a költségeltéréseket és az új fejleményeket, valamint egy olyan 
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szabályozási kereten belül, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy az Unió, a program és a 
tagállamok érdekeit szolgálja. 

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Uniónak biztosítania kell, hogy 
szabadon, autonóm módon férjen hozzá a 
világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe 
vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a 
kritikus infrastruktúrára és technológiára, a 
közbiztonságra, valamint az Unió és az 
uniós tagállamok biztonságára –
alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, 
megbízható és költséghatékony módon 
férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a Bizottság a 
felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 
189. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse 
európai szinten mind saját célú 
felhasználásra, mind pedig a mások céljaira 
való igény szerinti felhasználásra, ideértve 
a tagállamok általi felhasználást is. 
Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió 
továbbra is modern, hatékony és rugalmas 
felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. 
A tagállamok és az Európai Űrügynökség 
intézkedésein túlmenően a Bizottságnak 
meg kell fontolnia ezen infrastruktúra 
támogatásának lehetőségeit. Ezen belül 
lehetővé kell tenni, hogy azokban az 
esetekben, amikor egyértelműen 
megállapítható az európai uniós hozzáadott 
érték, a program szükségleteivel 
összhangban végzett felbocsátásokhoz 
szükséges földi űrinfrastruktúra 
karbantartása és korszerűsítése a program 
keretében – a költségvetési rendelettel 
összhangban – részleges finanszírozásban 

(4) Az Uniónak biztosítania kell, hogy 
szabadon, autonóm módon férjen hozzá a 
világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe 
vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a 
kritikus infrastruktúrára és technológiára, a 
közbiztonságra, valamint az Unió és az 
uniós tagállamok biztonságára –
alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, 
megbízható és költséghatékony módon 
férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy a Bizottság a 
felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 
189. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse 
európai szinten mind saját célú 
felhasználásra, mind pedig a mások céljaira 
való igény szerinti felhasználásra, ideértve 
a tagállamok általi felhasználást is. 
Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió 
továbbra is modern, hatékony és rugalmas 
felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. 
A tagállamok és az Európai Űrügynökség 
intézkedésein túlmenően a Bizottságnak 
meg kell fontolnia ezen infrastruktúra 
támogatásának lehetőségeit. Ezen belül 
lehetővé kell tenni, hogy azokban az 
esetekben, amikor egyértelműen 
megállapítható az európai uniós hozzáadott 
érték, a program szükségleteivel 
összhangban végzett felbocsátásokhoz 
szükséges földi űrinfrastruktúra 
karbantartása és korszerűsítése a program 
keretében – a költségvetési rendelettel 
összhangban – részleges finanszírozásban 
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részesüljön, és ezáltal javuljon a program 
költséghatékonysága.

részesüljön, és ezáltal javuljon a program 
költséghatékonysága, egy olyan rugalmas 
többéves pénzügyi keretre támaszkodva, 
amely képes reagálni a változó 
körülményekre.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak érdekében, hogy az 
Uniónak a Párizsi Megállapodás 
végrehajtásával és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljainak megvalósításával 
kapcsolatos vállalásaival összhangban 
megfelelőképpen képviselje az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát,
a program elő fogja segíteni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések 
beépülését a különböző szakpolitikákba, 
valamint annak az általános célnak az 
elérését, hogy az EU költségvetési 
kiadásainak 25 %-a az 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célokat 
szolgáljon. A megfelelő fellépések 
kiválasztása a program előkészítése és 
végrehajtása során fog történni, és a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében értékelésre fog kerülni.

(13) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU – élen járva – elkötelezte 
magát az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása mellett, ez az egyedi program 
hozzá fog járulni az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és azon átfogó célkitűzés 
gyors eléréséhez, hogy az uniós
költségvetési kiadások 30%-át éghajlat-
politikai célok támogatására fordítsák, 
valamint a fenntartható fejlesztési célokat 
valamennyi uniós politikába érvényre 
juttassák. A megfelelő fellépések 
kiválasztása a program előkészítése és 
végrehajtása során fog történni, és a 
vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok 
keretében értékelésre fog kerülni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel arra, hogy a programot 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
program keretében kötött beszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós szabályokat. Ebben az 
összefüggésben az Unió feladataként kell 
meghatározni a közbeszerzések 

(15) Tekintettel arra, hogy a programot 
főszabályként az Unió finanszírozza, a 
program keretében kötött beszerzési 
szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az uniós szabályokat, valamint a 
környezeti, társadalmi és irányítási 
kritériumokat. Ebben az összefüggésben az 
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célkitűzéseinek meghatározását is. Unió feladataként kell meghatározni a 
közbeszerzések célkitűzéseinek 
meghatározását is. A program átfogó 
végrehajtásának – beleértve a 
közbeszerzési eljárásokat is – meg kell 
felelnie az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének, különösen a nemek 
közötti egyenlőség tekintetében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A program felelősségteljes központi 
irányítása szükségessé teszi, hogy az 
átfedések, valamint a költségtúllépések és 
a késedelmek elkerülése érdekében szigorú 
felelősség- és feladatmegosztás 
érvényesüljön a különböző érintett 
jogalanyok között.

(25) A program felelősségteljes központi 
irányítása szükségessé teszi, hogy a 
felesleges párhuzamos erőfeszítések, 
valamint a költségtúllépések és a 
késedelmek elkerülése érdekében szigorú 
felelősség- és feladatmegosztás 
érvényesüljön a különböző érintett 
jogalanyok, különösen az Európai Unió 
Űrprogramügynöksége és az Európai 
Űrügynökség között. A Bizottságnak a 
Lisszaboni Szerződésben1a, valamint 
Európai Közösség és az Európai 
Űrügynökség közötti 
keretmegállapodásban1b foglalt elvek 
alapján össze kell hangolnia és nyomon 
kell követnie a feladatokat és 
kommunikációt.

__________________

1aA Lisszaboni Szerződés 189. cikkének 
(3) bekezdése

1b„Mivel a felek felismerik, hogy bizonyos 
egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő 
képességekkel rendelkeznek, és 
elkötelezték magukat aziránt, hogy 
eredményes és kölcsönösen előnyös 
módon működjenek együtt, és elkerüljék, 
hogy egyes feladatokat szükségtelenül 
mindketten elvégezzenek.”
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A Galileo célja, hogy létrehozza és 
üzemeltesse az első olyan, kifejezetten 
polgári célokra tervezett globális műholdas 
navigációs és helymeghatározó 
infrastruktúrát, amelyet Európában és 
világszerte a köz- és a magánszektor 
különféle szereplői vehetnek igénybe. A 
Galileo függetlenül működik a már 
kialakított vagy potenciálisan kialakítandó 
más rendszerektől, így többek között 
hozzájárul az Unió stratégiai 
autonómiájához. A rendszer második 
generációja a tervek szerint még 2030 előtt 
fokozatosan kiépítésre kerül, kezdetben 
csökkentett üzemi kapacitással.

(39) A Galileo célja, hogy az Európai 
Űrügynökség előkészítő munkájára 
alapozva létrehozza és üzemeltesse az első 
olyan, kifejezetten polgári célokra tervezett 
globális műholdas navigációs és 
helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet 
Európában és világszerte a köz- és a 
magánszektor különféle szereplői vehetnek 
igénybe. A Galileo függetlenül működik a 
már kialakított vagy potenciálisan 
kialakítandó más rendszerektől, így többek 
között hozzájárul az Unió stratégiai 
autonómiájához. A rendszer második 
generációja a tervek szerint még 2030 előtt 
fokozatosan kiépítésre kerül, kezdetben 
csökkentett üzemi kapacitással.

Indokolás

A Galileo az Európai Űrügynökség előkészítő munkáján alapul, amely a Bizottság 
javaslatából nem derül ki egyértelműen.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „űrágazat”:

az „upstream ágazat” egy operatív 
űrrendszerhez vezető tevékenységeket és 
az űrkutatást foglalja magában;

a „downstream ágazat” a műholdas 
adatok hasznosításával kapcsolatos 
tevékenységeket foglalja magában, a 
világűrrel kapcsolatos termékek és 
szolgáltatások végfelhasználók számára 
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történő kifejlesztése érdekében.

Indokolás

Az űrágazatot pontosabban meg kell határozni, és különbséget kell tenni az upstream és a 
downstream ágazat között.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Emellett a program olyan intézkedéseket is 
magában foglal, amelyek hatékony 
hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a 
program számára, és támogatják az 
űrszektorban zajló innovációt.

Emellett a program olyan intézkedéseket is 
magában foglal, amelyek hatékony 
hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a 
program számára, és támogatják az 
űrszektorban zajló innovációt és az 
űrszektor versenyképességét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unió és tagállamai 
biztonságának, valamint az Unió cselekvési 
szabadságának és stratégiai 
autonómiájának garantálása, különösen a 
technológiákat és a tényeken alapuló 
döntéshozatalt illetően;

c) az Unió és tagállamai 
biztonságának, valamint az Unió cselekvési 
szabadságának és stratégiai 
autonómiájának garantálása, különösen a 
technológiákat és a tényeken alapuló 
eredményes és költségmegtakarító 
döntéshozatalt illetően;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron 
[16] milliárd EUR.

(1) A programnak a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 14 
816 938 000 EUR (folyó áron 16,7 
milliárd EUR).

Az első albekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő:

Az első albekezdésben említett összeg 
indikatív felosztása a következő: 

a) Galileo és EGNOS: [9,7] milliárd 
EUR

a) Galileo és EGNOS: 8 
606 245 580 EUR 2018. évi árakon (folyó 
áron 9,7 milliárd EUR)

b) Kopernikusz: [5,8] milliárd EUR b) Kopernikusz: 5 146 002 510 EUR 
2018. évi árakon (folyó áron 5,8 milliárd 
EUR)

c) Világűr-megfigyelés/Govsatcom: 
[0,5] milliárd EUR.

c) Világűr-megfigyelés/Govsatcom: 1 
064 689 910 EUR 2018. évi árakon (folyó 
áron 1,2 milliárd EUR)

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a 
kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keretről szóló, a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
szóló időközi jelentés tervezetében szereplő, programonkénti legutóbbi lebontást tükrözi.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk által előirányzott, több 
területet érintő tevékenységek a program 
komponenseinek finanszírozásából 
részesülnek.

(2) A 3. és 6. cikk által előirányzott, 
több területet érintő tevékenységek a 
program komponenseinek 
finanszírozásából részesülnek.

Indokolás

Egy erős, versenyképes és innovatív űrágazat fejlesztésének támogatása a célkitűzések 
egyikének kell lennie.



PE625.562v02-00 10/14 AD\1164723HU.docx

HU

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program komponenseiből 
származó bevételeket be kell fizetni az 
Unió költségvetésébe, és azon komponens 
finanszírozására kell használni, amely 
révén a bevétel keletkezett.

(1) A program komponenseiből 
származó bevételeket be kell fizetni az 
Unió költségvetésébe, és a program 
bármelyik komponensének 
finanszírozására kell használni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– meg kell állapítani az Európai 
Űrügynökség javadalmazásának elveit, 
amelynek arányosnak kell lennie az 
elvégzendő feladatok nehézségi fokával, 
összhangban kell lennie a piaci árakkal és 
a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb 
szervezetek, köztük az Unió által 
felszámított díjakkal, és megállapítása 
adott esetben teljesítménymutatók alapján 
is történhet; az említett díjak nem 
foglalhatnak magukban olyan általános 
költségeket, amelyek nem függenek össze 
az Unió által az Európai Űrügynökségre 
ruházott tevékenységekkel.

– meg kell állapítani az Európai 
Űrügynökség javadalmazásának elveit, 
amelynek arányosnak kell lennie az 
elvégzendő feladatok nehézségi fokával, 
összhangban kell lennie a feladatok 
elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, 
köztük az Unió által felszámított díjakkal, 
és megállapítása adott esetben 
teljesítménymutatók alapján is történhet; az 
említett díjak nem foglalhatnak magukban 
olyan általános költségeket, amelyek nem 
függenek össze az Unió által az Európai 
Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.

Indokolás

Számos szolgáltatás esetében nincs tényleges piaci ár.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kopernikusz végrehajtására 
előzetes uniós beruházások 
felhasználásával kerül sor, adott esetben a 
tagállamok nemzeti vagy regionális 
kapacitásaira építve és az összehasonlítható 
adatok és információk kereskedelmi 
szolgáltatóinak kapacitását, valamint a 
verseny és a piaci fejlődés előmozdításának 
szükségességét is figyelembe véve.

(1) A Kopernikusz végrehajtására 
előzetes uniós beruházások 
felhasználásával és az Európai 
Űrügynökség általi finanszírozással kerül 
sor, adott esetben a tagállamok nemzeti 
vagy regionális kapacitásaira építve és az 
összehasonlítható adatok és információk 
kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, 
valamint a verseny és a piaci fejlődés 
előmozdításának szükségességét is 
figyelembe véve.

Indokolás

A Kopernikusz finanszírozása az Európai Unió (70%) és az Európai Űrügynökség (30%) 
között oszlik meg.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Igazgatótanács a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből és a Bizottság négy 
képviselőjéből áll, akik valamennyien 
szavazati joggal rendelkeznek. Az 
Igazgatótanács egy, az Európai Parlament 
által kijelölt tagot is magában foglal, aki 
nem rendelkezik szavazati joggal.

(1) Az Igazgatótanács a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből, a Bizottság négy 
képviselőjéből és egy, az Európai 
Parlament által kijelölt képviselőből áll, 
akik valamennyien szavazati joggal 
rendelkeznek.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A Bizottság minden évben jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a program végrehajtásáról. A 
jelentés többek között a program és az 
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ügynökség kockázatkezelésére, általános 
költségeire, éves működési költségeire, 
ajánlati felhívásainak eredményeire, 
bevételeire, menetrendjére és 
teljesítményére vonatkozó információkat 
tartalmazza.
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