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RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt program hozzá kíván járulni az űrmegfigyelés és nyomon követés (SST) független 
európai képességének létrehozásához, amelynek célja az űrinfrastruktúrák és más űrjárművek 
vagy űrszemét közötti ütközések fokozott kockázatának megelőzése és nyomon követése. A 
tagállamok ehhez saját érzékelőeszközeikkel járulnának hozzá, míg az Unió biztosítaná ennek 
keretét és a pénzügyi hozzájárulást, így látva el a következő három legfontosabb feladatot: 
érzékelőhálózat létrehozása és működtetése; adatfeldolgozás; felhasználóknak nyújtott 
szolgáltatás. A program irányítását – elsősorban az SST-rendszer biztonsági szempontjai 
miatt – nem az Európai Űrügynökség, hanem az Unió látná el.

Az előadó javasolja e stratégiai projekt támogatását, mivel az fontos szerepet játszik a 
legfontosabb európai eszközök – mindenekelőtt két nagyléptékű uniós projekt, az 
EGNOS/Galileo és a Copernicus szerinti eszközök – függetlenségének és biztonságának 
megteremtésében.

Az előadó ugyanakkor az SST-támogatási program finanszírozását tartja a legfontosabb 
kérdésnek. A rendelettervezet szerint a finanszírozást más kapcsolódó programoktól kell 
elvonni, azok jogalapjával teljesen összeegyeztethető módon. Annak ellenére azonban, hogy a 
hozzájárulást nyújtók között jelölték meg a Galileo, a Horizont 2020 és a Copernicus 
programot, valamint a Belső Biztonsági Alapot, a jogszabálytervezet maga egyelőre nem tesz 
említést a Copernicus programról, valamint az egyes programok hozzájárulásának mértékét 
sem pontosítja. A jogszabálytervezet még a Bizottság indokolásában említett összeget, azaz a 
hét évre nyújtott 70 millió eurót sem tartalmazza. Végül nem határozza meg pontosan az 
uniós finanszírozás várható főbb feladatok közötti elosztását.

Az előadó a maximális összeg szövegbe való beillesztésével megkísérli e hiányosságok 
orvoslását, annak biztosítása mellett, hogy a létrehozandó képességhez elsősorban azon 
programok járuljanak hozzá, amelyek egyúttal annak legnagyobb nyertesei (így az 
EGNOS/Galileo és a Copernicus), míg a többi program hozzájárulásának másodlagosnak kell 
lennie. Fontos, hogy különösen a Horizont 2020 pénzügyi keretösszegének felhasználását 
szigorúan a program hatálya alá tartozó kérdésekre – az űr- és biztonsági kutatásra –
korlátozzák. Az előadó emellett javasolja a pénzügyi keretösszegnek az SST-program által 
ellátandó legfontosabb három funkció közötti elosztásának felvételét. Végül a finanszírozási 
megoldások és prioritások pontosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, és szükség esetén jelentősen 
eltérjen a megállapított elosztástól.
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MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, illetve tagállamai 
biztonságát. Ezért a megfelelő biztonsági 
szempontokat figyelembe kell venni az 
SST-érzékelők hálózatának létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok feldolgozását 
és kielemzését szolgáló kapacitások, illetve 
az SST-szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. Következésképpen, az 
említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK 
és az SST-szolgáltatások igénybevevői 
közötti biztonságos cseréjére vonatkozó 
általános rendelkezéseket. Ezenfelül, az 
Európai Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak meg kell határoznia 
az SST-támogatási programhoz kapcsolódó 
ügyek elintézéséhez szükséges 
koordinációs mechanizmust.

(12) A bizonyos űrobjektumok típusára, 
specifikációira és helyzetére vonatkozó 
pontos információk befolyásolhatják az 
Európai Unió, illetve tagállamai 
biztonságát. Ezért a megfelelő biztonsági 
szempontokat figyelembe kell venni az 
SST-érzékelők hálózatának létrehozása és 
működtetése, az SST-adatok feldolgozását 
és kielemzését szolgáló kapacitások, illetve 
az SST-szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. Következésképpen, az 
említett határozatban le kell fektetni az 
SST-adatok és -információk 
felhasználására és a tagállamok, az EUMK 
és az SST-szolgáltatások igénybevevői 
közötti biztonságos cseréjére vonatkozó 
általános rendelkezéseket. E tekintetben a 
meglévő infrastruktúrát és szakértelmet 
kell igénybe venni az átfedések elkerülése, 
illetve megtakarítások és szinergiák 
létrehozása érdekében. Ezenfelül, az 
Európai Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak meg kell határoznia 
az SST-támogatási programhoz kapcsolódó 
ügyek elintézéséhez szükséges 
koordinációs mechanizmust.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozását a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni. 

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozásának összegét folyó 
áron számított 70 millió euróban kell 
megállapítani. E finanszírozást elsősorban 
a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben szereplő, 
űrpolitikával foglalkozó programoktól, így 
az EGNOS/Galileo és a Copernicus 
programoktól és lehetőség szerint az e 
programokon belüli külön költségvetési 
sorokból kell elvonni, biztosítva 
ugyanakkor, hogy azok saját célkitűzései 
nem sérülnek. Bizonyos esetekben a Belső 
Biztonsági Alap és a Horizont 2020 
program is nyújthat hozzájárulást, de 
ezeket szigorúan az említett programok 
jogalapjában meghatározott, a kritikus 
infrastruktúrák védelméhez, valamint az 
űr- és biztonsági kutatáshoz kapcsolódó 
fellépésekre kell korlátozni. Az uniós 
hozzájárulás növelésére a Galileo és a 
Copernicus programokból kerülhet sor. 

______________ ________________
18 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 18 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az egyértelműség és az 
elszámoltathatóság érdekében meg kell 
állapítani a maximális összegnek a 
rendeletben foglalt célkitűzések szerinti 
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különböző kategóriák közötti elosztását. 
Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy –
ha az eltérés meghaladja az öt 
százalékpontot, úgy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján – a Bizottság 
forrásokat csoportosítson át a célkitűzések 
között. A Bizottságnak emellett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
kell elfogadnia, amelyekben részletezi 
azon finanszírozási megoldásokat és 
prioritásokat, amelyeket a 
munkaprogramnak tükröznie kell.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság: (1) A Bizottság:

a) kezeli az SST-támogatási program 
számára biztosítandó pénzeszközöket, és 
gondoskodik az SST-támogatási program 
végrehajtásáról;

a) kezeli az SST-támogatási program 
számára biztosítandó pénzeszközöket, és 
gondoskodik az SST-támogatási program 
végrehajtásáról, valamint a különböző 
finanszírozási források átláthatóságáról 
és egyértelműségéről;

b) meghozza a programhoz kapcsolódó 
kockázatok meghatározásához, 
ellenőrzéséhez, enyhítéséhez és nyomon 
követéséhez szükséges intézkedéseket;

b) meghozza a programhoz kapcsolódó 
kockázatok meghatározásához, 
ellenőrzéséhez, enyhítéséhez és nyomon 
követéséhez szükséges intézkedéseket;

c) az Európai Külügyi Szolgálattal 
együttműködve létrehozza a program 
biztonságának garantálásához szükséges 
koordinációs mechanizmust.

c) az Európai Külügyi Szolgálattal 
együttműködve létrehozza a program 
biztonságának garantálásához szükséges 
koordinációs mechanizmust.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság biztosítja az SST-
támogatási program, valamint az 
űrinfrastruktúrák védelméhez kapcsolódó, 
a(z) [elfogadását követően a 
Horizont 2020 rendeletre való hivatkozás 
beillesztése] által létrehozott 
Horizont 2020 program keretében 
folytatott kutatási tevékenységek közötti 
kiegészítő jelleget. Emellett elősegíti az e 
területre vonatkozó más európai és 
nemzetközi tevékenységekkel való 
kiegészítő jelleg megteremtését.

Indokolás

E módosítás a jogszabály rendelkező részébe is felvenne olyan elemeket, amelyeket jelenleg 
csak a preambulumbekezdések tartalmaznak.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió Műholdközpontja 
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

(1) Alap-jogiaktusának módosítása mellett 
az Európai Unió Műholdközpontja 
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés



PE519.703v02-00 8/13 AD\1009831HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az SST-támogatási program uniós
finanszírozását a 2014–2020 évekre
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni, azok jogi alapjával teljesen 
összeegyeztethető módon. Azon 
kapcsolódó programok közé, amelyektől 
finanszírozás vonható el, a következő 
aktusok által létrehozott programok 
tartoznak:

(1) Az SST-támogatási programhoz való
uniós hozzájárulás 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó összegét folyó áron 
számított 70 millió euróban kell 
megállapítani, és azt elsősorban és 
egyenlő arányban a következő 
jogszabályokkal létrehozott programoktól 
kell elvonni:

a) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről, 1., 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk;

a) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről, 1., 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk;

aa) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Copernicus 
program létrehozásáról, 5. cikk c) pontja.

b) A Tanács […] számú határozata a 
„Horizont 2020” végrehajtását szolgáló 
egyedi program létrehozásáról, 2. cikk
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja;

A hozzájárulás egy része – korlátozott 
mértékben és alap-jogiaktusukkal 
összhangban a Belső Biztonsági Alap 
részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 
[…]/[…]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel (3. cikk (2) bekezdés
b) pontja és (3) bekezdés e) pontja), 
valamint a „Horizont 2020” végrehajtását 
szolgáló egyedi program létrehozásáról
szóló […] tanácsi határozattal (2. cikk
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja) létrehozott 
programokból is lehívható.

c) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról, 3. cikk 
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(2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés 
e) pont.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az előirányzatoknak a 3. cikkben 
megállapított következő célkitűzéseket kell 
fedezniük:
a) érzékelő funkció [X]%;
b) feldolgozó funkció [X%];
c) szolgáltatási funkció [X%].

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ha egy különleges célkitűzés 
érdekében öt százalékpontot meghaladóan 
el kell térni az előirányzattól, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy ezen 
elosztás módosítására a 14a. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogadjon el.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
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hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amelyben részletezi azon 
finanszírozási megoldásokat és 
prioritásokat, amelyeket a 6. cikk szerinti 
munkaprogramoknak tükrözniük kell. A 
Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő első éven belül elfogad egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóságnak engedélyeznie kell az azon 
programok keretében erre a tevékenységre 
vonatkozóan előirányzott határértékek 
között, amelyektől finanszírozást vonnak 
el.

(2) Az éves előirányzatokat a költségvetési 
hatóságnak engedélyeznie kell az azon 
programok keretében erre a tevékenységre 
vonatkozóan előirányzott határértékek 
között, amelyektől finanszírozást vonnak 
el. Az uniós hozzájárulás növelésére a 
Galileo és a Copernicus programokból 
kerülhet sor.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomon követi az SST-
támogatási program végrehajtását. 

(1) A Bizottság nyomon követi az SST-
támogatási program végrehajtását, és 
évente tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
14 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására.
(2) A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására történő, 
11. cikkben említett felhatalmazása e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától 
szól.
(3) A 11. cikkben említett felhatalmazást 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.
(5) A 11. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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Indokolás

A módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza.
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