
AD\857808HU.doc PE456.900v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Bizottság

2009/2226(INI)

16.3.2011

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az európai műholdas rádiónavigációs programok félidős felülvizsgálatáról: a 
végrehajtás értékelése, a jövő kihívásai és finanszírozási kilátások
(2009/2226(INI))

A vélemény előadója: Edit Herczog



PE456.900v02-00 2/5 AD\857808HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\857808HU.doc 3/5 PE456.900v02-00

HU

JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza az űrpolitika – és különösen a két kiemelt program, a GMES és a műholdas 
rádiónavigációs program – stratégiai fontosságát azon törekvés szempontjából, hogy 
konkrét projektekre alapozva alakítsanak ki egy tényleges európai ipari stratégiát, amely 
projektek kézzelfogható eredményeket nyújtanak a polgároknak és vállalkozásoknak;

2. emlékeztet arra, hogy a globális rádiónavigációs műholdrendszer (GNSS) 
finanszírozásához kezdetben választott köz- és magánszféra közötti partnerség kudarca 
miatt 2007-ben olyan döntés született, hogy a programok megvalósítását a továbbiakban 
kizárólag az uniós költségvetésből finanszírozzák; emlékeztet továbbá arra, hogy ezzel 
összefüggésben és a jelenlegi többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló 
előirányzatok szűkössége miatt az 1a címsor felső határát 2,4 milliárd euróval felemelték a 
2007–2013-as időszakra; kiemeli, hogy az ITER-projekt finanszírozásának szűkössége 
miatt a Bizottság 2010-ben ismét a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát javasolta az 
1a címsor felső határának növelése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy az ilyen eseti, sürgősségi megoldások veszélyeztetik a stratégiai, 
nagyszabású uniós projektek sikerét és hozzáadott értékét, illetve aláássák az őket 
előrevivő politikai lendületet; úgy véli, hogy ehelyett hosszú távú, uniós szintű 
finanszírozást biztosító költségvetési megoldást kell kidolgozni, a programok 
helytállóságát és fenntarthatóságát biztosító technológiai követelmények és az ütemterv 
betartásával;

4. emlékeztet arra, hogy a 2007. november 23-i vonatkozó megállapodást követő, az európai 
GNSS-programok finanszírozásáról szóló együttes nyilatkozatban a Parlament és a Tanács 
megerősítette, hogy a Galileo globális navigációs műholdrendszer teljes műveleti 
képességéhez szükséges teljes becsült összeg a 2007 és 2013 közötti időszakban 3,4 
milliárd euró, és kijelentette, hogy ezt az összeget nem szabad túllépni a 2007–2013-as 
pénzügyi keret időtartama alatt; meggyőződése azonban, hogy a jelenlegi pénzügyi 
keretben becsült összegek nem elegendőek egy hatékony és versenyképes szolgáltatás 
2013-ig történő üzembe helyezéséhez és a technológiai felzárkózás biztosításához; ezzel 
összefüggésben helyteleníti, hogy a 2011 januárjában végzett félidős felülvizsgálatában a 
Bizottság egyáltalán nem javasolt kiegészítő finanszírozást a GNSS-programokra a 2013-
ig tartó időszakra, ami elfogadhatatlanul hátráltathatja e programok befejezését; kiemeli, 
hogy a jelenlegi többéves programokból történő átcsoportosítás nem tekinthető életképes 
alternatívának, amennyiben további finanszírozásra lesz szükség ebben az időszakban, és 
hogy elfogadhatatlan az 1a címsor alatti összegek további csökkentése, különösen a 7. 
keretprogram vonatkozásában;

5. hangsúlyozza, hogy a GNSS rendkívül fontos technológia, mely forradalmasíthatja az 
európai közlekedési infrastruktúrát és számos piaci ágazatot; hangsúlyozza, hogy 
középtávon más, nem európai GNSS-programok fogják megkezdeni működésüket, ezért 
bármiféle késés a nemzetközi versenyképesség csökkenését, a jelenlegi infrastruktúra 
elavulttá válását, a fejlesztés alatt álló technológiák és alkalmazások hasznosítási 
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képességének hiányát és a várható haszon akár 60%-kos csökkenését eredményezné;

6. kéri a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesítse a Parlamentet, amint 
további források válnak szükségessé a globális navigációs műholdrendszer időben történő 
befejezéséhez, és 2011 nyaráig – az új többéves pénzügyi keret előterjesztésével 
egyidőben – legalább nyújtson be egy aktualizált pénzügyi áttekintést;

7. hangsúlyozza, hogy azon túl, hogy a Galileo az első ilyen típusú uniós tulajdonú 
nagyszabású projekt, európai közérdekű célokat szolgál, így indokolt közpénzekből való 
finanszírozása; felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a projekt irányítását, biztosítsa a 30 
műholdból álló rendszer kínálta szolgáltatás versenyképességét és teljes 
működőképességét a lehető legrövidebb időn belül, oszlassa el a bizonytalanságokat és 
küldjön pozitív jelzést a piaci szereplőknek; hangsúlyozza, hogy jelentős különbségek 
mutatkozhatnak a jelenlegi beruházási költségek és a jövőbeli működtetési költségek 
között; ezért támogatja azt a javaslatot, hogy az ilyen nagyszabású projektek 
vonatkozásában a jövőben előre meghatározott éves összeget fedezzenek az uniós 
költségvetésből, és hogy a tagállamok elsősorban a további költségek finanszírozásáért 
legyenek felelősek úgy, hogy kiegészítő forrásokat bocsátanak az uniós költségvetés 
rendelkezésére, miközben azonosítják azokat a költségvetési területeket, ahol alulköltés 
tapasztalható, beleértve az innovatív finanszírozási formákat, melyek hozzájárulhatnának 
az ilyen nagyszabású projektek további szükségleteinek finanszírozásához;

8. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket a Galileo piaci tevékenyégéből 
származó bevételek elkülönítésére az uniós költségvetés számára;

9. kéri a Bizottságot, hogy ismertesse az Európai Parlamenttel, hogy a Galileo-rendszer 
üzembe helyezését követően miként lesz biztosítva karbantartásának 800 millió euróra 
becsült éves költsége;

10. kiemeli, hogy a 2013 utáni időszak félidős felülvizsgálatában található becsült összeg (1,9 
milliárd EUR) csupán tájékoztató jelleggel szerepel; úgy véli, hogy a Bizottságnak ezért ki 
kell dolgoznia a műholdas rádiónavigációs programok 2013 utáni időszakra vonatkozó, 
közép és hosszú távú finanszírozási stratégiáját, amely magában foglalja a 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó éves összeg meghatározása ötletének megvizsgálását is, mely 
összegnek fedeznie kellene a Galileo infrastruktúrájának befejezését és karbantartási 
költségeit 2020-ig.
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