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RÖVID INDOKOLÁS

A világűrrel kapcsolatos politikának is új jogalapot teremtő Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése, illetve az újonnan felálló Bizottság részéről Barroso úr által az Európai 
Parlament előtt is bemutatott politikai prioritások következtében az űrpolitika az Európai 
Unió jövője szempontjából kulcsfontosságú szerepet kap. 

Politikai szempontból a GMES program hármas lehetőséget jelent az Európai Unió számára.

Először is követendő példaként szolgálhat arra, hogy konkrét projektekből kiindulva hogyan 
lehet kialakítani egy tényleges európai ipari stratégiát. A GMES ugyanis kidomborítja azt a 
hozzáadott értéket, amivel az EU hozzá tud járulni az olyan jelentős, egész világra kiterjedő 
célokat kitűző projektekhez, amelyek révén az Unió vezető szerephez juthat az űripar terén. 

Másodsorban azért, mert a proaktív ipari politika szimbólumaként a GMES konkrét hasznot 
hozhat az európai polgároknak a foglalkoztatás, a tudás, a biztonság és a környezetvédelem 
terén. A program egyébként teljes mértékben illeszkedik az „EU 2020” stratégiához a 
koppenhágai konferencia következményeihez. 

A program végül pozitív szinergiákat alakíthat ki az egyes gazdasági ágazatokkal, például a 
szolgáltatási szektorral, ezáltal lehetőséget biztosítva egy sor kis- és középvállalt piacra 
jutásához. 

A program stabilitásához és tartósságához alapvető fontosságú finanszírozást két szempont 
alapján kell vizsgálni: 

1) Rövid távon biztosítani kell a program végrehajtásának megkezdését

A rendeletre irányuló javaslat olyan jogalap megteremtését helyezi kilátásba, amely képes 
biztosítani az Európai Parlament kezdeményezésére indított előkészítő tevékenység 
folyamatosságát. Az előadó szerint rövid távon tehát az a legfontosabb tét, hogy biztosítva 
legyen a program operatív szakaszának elindításához szükséges minimális finanszírozás. 

Emlékeztetőül, a tíz éve indított GMES programot ezidáig a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogram keretében működtették, a 2007–2013 közötti időszakban 1,2 milliárd euró 
finanszírozással. Az Európai Űrügynökség a maga részéről 1,6 milliárd euróval járul hozzá a 
program fejlesztéséhez. Mivel a fejlesztési szakasz (a program legtöbb alkotóelemét tekintve) 
2011-ben befejeződik, az operatív szakasz finanszírozására más közösségi forrást kell találni. 
Erre a célra a Bizottság a K+F keretprogramon kívül 107 millió eurós kiegészítő költségvetést
javasol a program bizonyos operatív feladatainak finanszírozására (nevezetesen a 
magántulajdonban lévő szervezetek által irányított GMES-szolgáltatások, egyes SENTINELS 
A műveletek és a szolgáltatáshoz szükséges adatok megvásárlásának finanszírozására).

Azonban a második szakasz nem szerepel a 2007–2013 közötti többéves pénzügyi keret 
programjában, ezért alaposan meg kell vizsgálni a lehetséges források kérdését. 
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A bizottsági javaslat megállapítja, hogy „a pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átdolgozása 
szükséges”. Amennyiben szükség lesz az előirányzatok (például a fel nem használt összegek) 
átcsoportosítására, megfelelő feltételeket kell teremteni a kiegészítő finanszírozáshoz. Ezen 
kívül, a Bizottság becslései szerint a fejezet nagyon kevés mozgástérrel rendelkezik a 
kérdéses időszakban. A 2011-es év ugyan nem tűnik problematikusnak, de ez nem mondható 
el 2012-ről és 2013-ról. A kötelezettségvállalási előirányzatok ugyanis 41, illetve 56 millió 
euróra emelkedhetnek, ami jelentős többletköltséget jelentene az egyébként is túlterhet 
fejezetben. 

Fontos továbbá, hogy világosan azonosítani lehessen a fedezettel nem rendelkező 
szükségleteket, különösen ami a program űrkomponensét illeti, amelyekre nem vonatkozik a 
Bizottság finanszírozási javaslata, és amelyek költségei meg is növekedhetnek abban az 
esetben, ha a döntések nem születnek meg a megfelelő időben. Itt elsősorban a SENTINEL A 
műveletek fennmaradó részéről (az ESA becslése szerint 30 millió EUR), a SENTINEL B 
műholdak fellövéséről (165 millió EUR) és a SENTINEL C műveletek előzetes 
finanszírozásáról (140 millió EUR) van szó.

2) Közép- és hosszú távon ki kell alakítani a program 2013 utáni költségvetési 
stratégiáját

A következő többéves keretben egy különálló (vagyis önálló költségvetési sorként szereplő) 
GMES programra van szükség. Mindenki egyetért abban, hogy a program finanszírozási 
igénye meghaladja a jelenlegi előirányzatokat. A 2010-es év három olyan alkalmat biztosít, 
amikor érdemes újra megvizsgálni a szükséges összegeket: az „EU 2020” stratégia; a hetedik 
keretprogram félidei felülvizsgálata; valamint a pénzügyi keret félidei felülvizsgálata, amely 
kiterjed többek között a Lisszaboni Szerződésben szereplő új politikák finanszírozására is. A 
rugalmassági eszköz használata, valamint az intézményközi megállapodás 37. cikke szerinti 
jogalkotási rugalmasság alkalmazása szintén fontos lehetőséget jelent. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy átfedések vannak a rövidtávú, valamint a közép- és hosszú 
távú szempontok között. A 2014-2020 közötti időszak szilárd finanszírozása ugyanis 
nagyrészt attól függ, milyen döntések születnek a 2011-2013 közötti időszakra vonatkozóan. 
A javaslatban minden olyan elem megtalálható, ami egy közösségi program kialakításához 
szükséges: célkitűzések, irányítás, finanszírozás, harmadik országok részvétele. 

A stratégiának a következő kérdéseket kell vizsgálnia: az infrastruktúra tulajdona és 
adatkezelési politika; a GMES beszerzési politikája az űrinfrastruktúra vonatkozásában; a 
harmadik országokkal folytatott nemzetközi együttműködésre vonatkozó politika; a 
tagállamok kötelezettségvállalása a missziók folytatására. 

Az Európai Bizottság és az ESA között megfelelően működött az együttműködés a kutatási és 
fejlesztési szakaszban, azonban az operatív szakaszban érdemes kiterjeszteni a konzultációs 
folyamatot. E tekintetben megfelelő megoldásnak tűnik a rendeletre irányuló javaslatban 
szereplő Partnerek Tanácsának létrehozása, amelynek feladatköre kiegészítené a GMES-
bizottság tevékenységét, mivel ez egyrészt biztosíthatná a program irányításának átfogó 
koherenciáját, másrészt pedig több szinten összehangolt költségvetési politikát eredményezne. 
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Összegzésként elmondható tehát, hogy feltétlenül kiegészítő forrásokra van szükség a 
többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni a 
GMES-ben rejlő lehetőségeket, amihez tényleges elkötelezettségre van szükség a Bizottság és 
a tagállamok részéről. A Költségvetési Bizottság felkéri a Bizottságot, hogy pénzügyi keret 
ambiciózus, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz csatolt 1. nyilatkozatnak 
megfelelő felülvizsgálata keretében a szóban forgó tétnek megfelelő javaslatokat tegyen.  

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban megjelölt pénzügyi keret 
összhangban áll a 2007–2013-as 
időszakra szóló pénzügyi keret 1a. 
alfejezetében megállapított plafonértékkel, 
ugyanakkor az 1a. alfejezetben a 2011–
2013 közötti időszakra fennmaradó 
tartalékkeret igen szűkös; hangsúlyozza, 
hogy az éves összeget az éves költségvetési 
eljárás során, a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 37. 
pontjának megfelelően határozzák meg. 
Kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződésben 
foglalt új uniós hatáskörök, például az 
űrpolitika megfelelő finanszírozására 
megoldást kell találni; biztosítani kell a 
GMES programokhoz és különösen a 
GMES űrkomponenséhez szükséges 
finanszírozást; a Bizottságnak a jelenlegi 
többéves pénzügyi keret félidős 
felülvizsgálata keretében az első félév 
végéig be kell nyújtania a GMES 
középtávú pénzügyi stratégiáját, valamint 
a TPK kiigazítására és módosítására 
vonatkozó konkrét javaslatokat a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás, 
és különösen annak 21–23. pontja szerinti
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valamennyi eszköz igénybevételével. A 
Bizottságnak emellett 2010. december 31-
ig a jövőbeli TPK-ra vonatkozó hosszú 
távú pénzügyi stratégiát is be kell 
nyújtania.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 37. pontja értelmében vett 
elsődleges hivatkozási alapot képező 
107 millió eurós pénzügyi keretet kell 
létrehozni a GMES kezdeti üzemszerű 
működésének teljes időtartamára. Ezt a 
pénzügyi keretet terv szerint kiegészíti egy 
43 millió eurós összeg a hetedik kutatási 
keretprogram űrtechnológiai témaköréből a 
GMES kezdeti üzemszerű működéséhez 
kapcsolódó kutatási munkákra.

(16) A költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 37. pontja értelmében vett 
elsődleges hivatkozási alapot képező 
107 millió eurós pénzügyi keretet kell 
létrehozni a GMES kezdeti üzemszerű 
működésének teljes időtartamára. Ezt a 
pénzügyi keretet terv szerint kiegészíti egy 
209 000 000 eurós összeg a hetedik 
kutatási keretprogram űrtechnológiai 
témaköréből a GMES kezdeti üzemszerű 
működéséhez kapcsolódó kutatási 
munkákra. E két finanszírozási forrás 
kezelését úgy kell összehangolni, hogy 
valódi haladás történjen a GMES-
szolgáltatások alkalmazása terén. A 
hetedik keretprogramból származó 
pénzeszközöket a keretprogramban 
meghatározott célkitűzésekkel és 
feltételekkel összhangban kell 
felhasználni. 

Indokolás

Fontos megemlíteni a hetedik keretprogramon belül a GMES számára rendelkezésre álló 
költségvetés valamennyi elemét, vagyis a világűrrel kapcsolatos téma részét képező, 
átcsoportosítandó 43 millió eurót, valamint a keretprogram „GMES” sorában már 
rendelkezésre álló 166 millió eurót. Hangsúlyozni kell továbbá a két költségvetési forrás 
összehangolt kezelésének fontosságát.
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Amendment 3

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bizottságnak a pénzügyi tervezés 
során gondoskodnia kell arról, hogy az 
adatok folytonossága a GMES kezdeti 
üzemszerű működésének időtartama alatt 
(2011–2013) és annak lezárulta után is 
biztosítva legyen, és a szolgáltatásokat 
megszakítás és korlátozás nélkül igénybe 
lehessen venni. 

Indokolás

Az adatok folytonosságának megszakadását feltétlenül el kell kerülni, hogy a felhasználók 
számára a szolgáltatások igénybevétele megbízható legyen.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak stratégiát kell 
készítenie a GMES közép- és hosszú távú 
finanszírozására vonatkozóan, különösen 
a program űrkomponensét, vagyis a 
SENTINEL A műveletek fennmaradó 
részét, a SENTINEL B műholdak 
fellövését és a SENTINEL C műveletek 
előzetes finanszírozását illetően. E 
stratégiának meg kell vizsgálnia és 
értékelnie kell a GMES valamennyi 
finanszírozási lehetőségét. A végleges 
stratégia előterjesztése előtt a 
Bizottságnak konzultálnia kell a 
Partnerek Tanácsával.

Indokolás

Értékelni kell a GMES finanszírozására a 2007–2013 közötti pénzügyi kereten belül, illetve 
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annak lejárta után rendelkezésre álló forrásokat, valamint a Partnerek Tanácsával 
konzultálva hosszú távú stratégiát kell kialakítani. Azonosítani kell továbbá a fedezettel nem 
rendelkező szükségleteket, különösen a „Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés 
(GMES): Az űrkomponenssel kapcsolatos kihívások és következő lépések” című 
COM(2009)0589 dokumentumban leírt űrkomponenst illetően, amelyekre nem vonatkozik a 
Bizottság finanszírozási javaslata.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság munkáját a Partnerek 
Tanácsa segíti.

A Partnerek Tanácsa a tagállamok és a 
Bizottság közötti egyeztetésre szolgáló 
kiemelt testület. Tevékenysége kiegészíti a 
GMES-bizottság 11. cikkben említett 
feladatkörét, valamint garantálja a GMES 
általános koherenciáját. 

Megfigyelőként más érintett szereplők is 
meghívhatók.

A Partnerek Tanácsa az alábbi 
feladatokat látja el:

– a GMES általános keretének 
meghatározása és fejlődésének biztosítása, 

– a partnerek hozzájárulásainak –
adataik, termékeik vagy infrastruktúrájuk 
rendelkezésre bocsátása – tudomásul 
vétele, 

– a Bizottság támogatása a GMES közép-
és hosszú távú finanszírozásával 
kapcsolatos stratégia kidolgozásában, a
9a. cikknek megfelelően. 
A Partnerek Tanácsa elfogadja saját 
eljárási szabályzatát.

Indokolás
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A GMES-bizottságnak a rendeletre irányuló javaslat 11. cikke szerint meghatározott szerepe 
a GIO költségvetés végrehajtására korlátozódik. Létre kell hozni egy olyan állandó fórumot, 
amely lehetővé teszi többek között az Európai Bizottság és a tagállamok közötti, magas 
képviseleti szinten történő egyeztetést. A GMES megfelelő működése az átlátható irányítási 
szerkezettől, a jól kidolgozott közép- és hosszú távú stratégiától, valamint az összes érintett 
szereplő hatékony együttműködésétől függ.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Közösségi támogatás konkrét formában 
adható, mint például partnerségi 
keretmegállapodás, működési 
társfinanszírozás vagy tevékenységi 
támogatás formájában. Az általános 
európai érdekű célkitűzéseket szolgáló 
szervezetek számára nyújtott működési 
támogatás felmentést élvezhet a 
költségvetési rendelet fokozatos 
csökkentésre vonatkozó rendelkezései alól. 
Támogatás esetében a társfinanszírozás 
megengedett legnagyobb arányát a 11. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással kell 
elfogadni.

(2) A GMES-program megvalósításának 
pénzügyi eszközei közül a közbeszerzést 
kell előnyben részesíteni. Indokolt esetben
közösségi támogatás konkrét formában is 
adható, mint például partnerségi 
keretmegállapodás, működési 
társfinanszírozás vagy tevékenységi 
támogatás formájában. Az általános 
európai érdekű célkitűzéseket szolgáló 
szervezetek számára nyújtott működési 
támogatás felmentést élvezhet a 
költségvetési rendelet fokozatos 
csökkentésre vonatkozó rendelkezései alól. 
Támogatás esetében a társfinanszírozás 
megengedett legnagyobb arányát a 11. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással kell 
elfogadni.

Indokolás

A finanszírozási eljárások szokásos formájának a közbeszerzési szerződésnek kell lennie.
Indokolt esetekben a finanszírozás közbeszerzési eljárás alkalmazásával támogatásként is 
megvalósulhat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat 
9 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
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A Bizottság a jelenlegi többéves pénzügyi 
keret (TPK) félidős felülvizsgálata, 
valamint kiigazítása és módosítása 
keretében 2010 első féléve végéig 
javaslatot nyújt be a GMES program – és 
különösen annak űrkomponense –
további finanszírozására vonatkozóan. 
A Bizottság a Partnerek Tanácsával 
folytatott konzultációt követően 2010. 
december 31-ig meghatározza a GMES 
programnak a következő többéves 
pénzügyi keretre szóló, hosszú távú 
finanszírozási stratégiáját is. 
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