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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU felel az európai globális navigációs rendszer (GNSS) felállításáért, továbbá a Galileo 
és az EGNOS rendszerek tulajdonosa. A Galileo és EGNOS program uniós tulajdonjogát és 
az értük vállalt uniós felelősséget számos alkalommal megerősítette az Európai Parlament és a 
Tanács. Sőt,a Galileo és EGNOS programot az Unió kiemelt projektjeinek tekintik, amelyek 
az Európa 2020 stratégia szerves részét képezik. Az előadó tehát teljes mértékben támogatja a 
Bizottság javaslatát, amely szerint tovább kell folytatni e programok finanszírozását a 2014–
2020 közötti következő többéves pénzügyi kereten belül.

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatában a Bizottság e programok vonatkozásában 2011-es állandó áron értendő 
legfeljebb 7 milliárd eurós kötelezettségvállalási előirányzatot említ (ami folyó áron 
hozzávetőleg 7,9 milliárd euró). Ugyanakkor azt is kihangsúlyozza, hogy az EU 
költségvetéséből nem bocsátanak rendelkezésre kiegészítő előirányzatokat. A költségkeretek 
túllépése esetén a programokat ki kell igazítani a rendelkezésre álló tényleges összegeknek 
megfelelően, illetve a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet kell módosítani az Európai 
Parlament egyetértésével meghozandó egyhangú tanácsi határozattal. Ezt az összeget tehát 
külön erre a célra elkülönítették az EU költségvetésében, ezért e programok esetében a 
fejezeteken belül nincs lehetőség rugalmasságra. 

Arra emlékeztetni kell, hogy a 2007–2013 közötti többéves pénzügyi keretet – az Európai 
Parlament és a Tanács közötti hosszú és kimerítő tárgyalásokat követően – a Galileo program 
vonatkozásában 1,3 milliárd euróra (folyó áron) módosították 2007 végén. Erre a 
felülvizsgálatra a program költségkereteinek jelentős túllépése miatt volt szükség, amit 
részben a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatával kellett fedezni. 

A jövőbeli költségtúllépések lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a jelenlegi 
bizottsági javaslat e programok pénzügyi keretösszegébe belefoglal egy 1,005 milliárd eurós 
(folyó áron) összeget a lehetséges kiépítési és üzemeltetési kockázatok fedezésére. Az előadó 
tudomásul veszi a Bizottság azon meggyőződését, hogy a kiépítési és üzemeltetési szakasz –
amelyet a Galileo program már elért – jellegéből adódóan kisebb költségtúllépési kockázatot 
von magával, mint a korábbi fejlesztési fázis. Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a 
további előre nem látható pénzügyi kötelezettségeket – a programok uniós identitásának 
megerősítése érdekében is – a többéves pénzügyi keret felső határai és a saját erőforrások 
felső határa közötti különbségből kellene fedezni. 

Az előadó a bizottsági javaslat tekintetében számos kiegészítő módosítást javasol, különösen 
azt, hogy a költségvetési hatóságot (nem csak a tagállami képviselők bizottságát) megfelelően 
tájékoztatni kell e rendelet több végrehajtási szakasza során is, hogy teljes mértékben 
gyakorolhassa költségvetési ellenőrzési és tervezési előjogait. E tekintetben különös hangsúlyt 
kell fektetni arra, hogy a Bizottság kellő időben előzetesen tájékoztassa az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot az olyan ellenőrizhetetlen kockázatokról, amelyek komoly 
eltéréseket okozhatnak a program költségei és ütemterve vonatkozásában. Az előadó 
meghatározza a Bizottság által az Európai Parlament és a Tanács számára a programok 
végrehajtásáról benyújtandó éves jelentés minimálisan szükséges elemeit, amelyek többek 
között magukban foglalják a kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozó frissítéseket, 
valamint a kockázatok lehetséges hatását a költségekre és az ütemtervre.
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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretet megállapító rendeletről 
szóló javaslatról megállapodás nem 
születik;

Indokolás

Az egyes szakpolitikai területek vagy a konkrét kérdések mentén végzett munka nem 
eredményezheti az átfogó szemlélet szem elől tévesztését, azt, hogy vannak átfogó tárgyalás 
tárgyát képező kérdések, és ennek értelmében semmi nem tekinthető elfogadottnak addig, 
amíg mindenről megállapodás nem születik. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 
elfogadását követően az Európai Parlament és a Tanács megállapodik az előttük folyamatban 
lévő egyedi jogalkotási javaslatokról – beleértve ezek pénzügyi keretösszegeit –, majd 
folytatja azok végleges elfogadását.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő kiegészítő forrást kell biztosítani 
a következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
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meglévő politikai prioritásait és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; felszólítja a Tanácsot, hogy 
amennyiben nem osztja ezt a 
megközelítést, határozza meg 
egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) ezeknek a programoknak megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani, tekintettel 
jelentőségükre, európai dimenziójukra és 
jellegükből fakadó európai hozzáadott 
értékükre.  

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, 
Euratom rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy megfelelő megállapodások 

(13) A Galileo program kiépítési és 
üzemeltetési szakaszát, valamint az 
EGNOS program üzemeltetési szakaszát 
főszabályként teljes mértékben az Uniónak 
kell finanszíroznia. Azonban [az Unió éves 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról szóló], 2012. ...-i 
XXX/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy megfelelő megállapodások 
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alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra.

alapján további pénzügyi forrásokat vagy 
természetbeni hozzájárulást bocsássanak a 
programok rendelkezésére a programok 
olyan többletelemeinek a 
finanszírozásához, melyeket ők kérnek: 
ilyen lehet például a rendszerek felépítése, 
vagy ilyenek lehetnek a biztonsággal 
összefüggő egyes többletigények. 
Harmadik országoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek is meg kell adni a 
lehetőséget a programokhoz történő 
hozzájárulásra a közös érdek elvével 
összhangban.

Indokolás

Összehangolás az új költségvetési rendelettel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A programok továbbfolytatásának 
szavatolása érdekében megfelelő pénzügyi 
keretet kell kialakítani azért, hogy az Unió 
továbbra is finanszírozhassa a 
programokat. Azt is meg kell jelölni, hogy 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban mekkora összeg 
szükséges a Galileo kiépítési szakasza 
befejezésének, valamint a rendszerek 
üzemeltetésének a finanszírozásához.

(14) Tekintettel a hosszú átfutási időkre és 
az e projektekre irányuló eddigi 
tőkebefektetések szintjére, több pénzügyi 
programozási időszakon keresztül is 
elegendő és következetes pénzügyi 
kötelezettségvállalásra van szükség a 
programok tervezési folytonosságának és 
szervezési stabilitásának biztosítása 
érdekében. A programok 
továbbfolytatásának szavatolása érdekében 
megfelelő pénzügyi keretet kell kialakítani 
azért, hogy az Unió továbbra is 
finanszírozhassa a programokat. Azt is
meg kell határozni, hogy a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakban 
mekkora maximális összeg szükséges a 
Galileo kiépítési szakasza befejezésének, 
valamint a rendszerek üzemeltetésének a 
finanszírozásához.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Fontos jelezni, hogy a rendszereknek a 
2014–2020 közötti időszakra becsült 
beruházási és üzemeltetési költségei nem 
számolnak azon előre nem látható 
pénzügyi kötelezettségekkel, melyek az 
Unióra hárulhatnak, nevezetesen a 
rendszerek köztulajdoni jellegéből adódó 
nem szerződéses felelősségi viszonyokkal 
és különösen a vis maior vagy katasztrófa 
miatt bekövetkező rendszerzavarokkal 
összefüggő kötelezettségekkel. E 
kötelezettségek a Bizottság részéről külön 
elemzés tárgyát képezik.

(17) Fontos jelezni, hogy a rendszereknek a 
2014–2020 közötti időszakra becsült 
beruházási és üzemeltetési költségei nem 
számolnak azon előre nem látható 
pénzügyi kötelezettségekkel, melyek az 
Unióra hárulhatnak, nevezetesen a 
rendszerek köztulajdoni jellegéből adódó 
nem szerződéses felelősségi viszonyokkal 
és különösen a vis maior vagy katasztrófa 
miatt bekövetkező rendszerzavarokkal 
összefüggő kötelezettségekkel. E 
kötelezettségek a Bizottság részéről külön 
elemzés tárgyát képezik. Minden ilyen 
előre nem látható pénzügyi kötelezettséget
a saját erőforrások és a többéves pénzügyi 
keret felső határai közötti különbségből 
kell fedezni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rendszerek által generált 
bevételeknek egyébként az Uniót kell 
illetniük; ez biztosítaná az Unió által 
előzetesen végrehajtott beruházások 
kompenzálását. Ezenfelül a 
magánvállalkozásokkal kötött 
szerződésekben bevételmegosztási 
mechanizmust lehet kikötni.

(19) A rendszerek által generált 
bevételeknek egyébként az Uniót kell 
illetniük; ez biztosítaná az Unió által 
előzetesen végrehajtott beruházások 
kompenzálását. Ezenfelül – az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
294. cikkével összhangban –
bevételmegosztási mechanizmust lehet 
elfogadni és a magánvállalkozásokkal 
kötött szerződésekben kikötni.



PE487.670v02-00 8/17 AD\904069HU.doc

HU

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A programok lebonyolítását az elmúlt 
években sújtó költségtúllépések és időbeli 
csúszások elkerülése érdekében fokozni 
kell az esetlegesen többletköltségekhez 
vezető kockázatok kézbentartását lehetővé 
tevő erőfeszítéseket, miként ezt a Tanács és 
a Parlament 2011. március 31-i 
következtetéseiben, illetve 2011. június 8-i 
állásfoglalásaiban kérte, és miként ez az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához intézett, „Költségvetés az 
Európa 2020 stratégiához” című, 
2011. június 29-i bizottsági közleményből 
is kitűnik .

(20) A programok lebonyolítását az elmúlt 
években sújtó költségtúllépések és időbeli 
csúszások elkerülése érdekében fokozni 
kell az esetlegesen többletköltségekhez 
vezető kockázatok kézbentartását lehetővé 
tevő erőfeszítéseket, miként ezt a Tanács és 
a Parlament 2011. március 31-i 
következtetéseiben, illetve 2011. június 8-i 
állásfoglalásaiban kérte, és miként ez az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók 
Bizottságához intézett, „Költségvetés az 
Európa 2020 stratégiához” című, 
2011. június 29-i bizottsági közleményből 
is kitűnik . A becslések szerint a kiépítési 
és üzemeltetési kockázatok (folyó áron) 
hozzávetőlegesen 1,005 milliárd eurót 
tesznek ki és ezt magában foglalja a 
programok pénzügyi keretösszege. 
Amennyiben e programok tekintetében 
további pénzügyi forrásokra lenne 
szükség, azokat nem az uniós 
költségvetésből finanszírozott kisebb, 
sikeres projektek kárára kell biztosítani. 
Az ilyen kockázatból eredő minden 
kiegészítő pénzügyi kötelezettséget a saját 
erőforrások és a többéves pénzügyi keret 
felső határai közötti különbségből kell 
fedezni.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az Uniónak az Európai 
Űrügynökséggel a technikai és a 
programozási vetületekre kiterjedő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást kell kötnie. Annak 
érdekében, hogy az Uniót képviselő
Bizottság teljes körűen gyakorolhassa 
ellenőrzési jogkörét, a hatáskör-átruházási 
megállapodásnak tartalmaznia kell az 
Európai Űrügynökségre bízott 
pénzeszközökkel való gazdálkodás 
általános feltételeit. Minthogy kizárólag az 
Unió által finanszírozott tevékenységekről 
van szó, e feltételeknek ahhoz hasonló 
szintű ellenőrzést kell szavatolniuk, mint 
amely akkor lenne előírás, ha az Európai 
Űrügynökség az Unió egyik ügynöksége 
volna. 

(24) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Unió nevében az Európai Űrügynökséggel 
a technikai és a programozási vetületekre 
kiterjedő többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást kössön. Annak érdekében, 
hogy a Bizottság teljes körűen 
gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásnak 
tartalmaznia kell az Európai 
Űrügynökségre bízott pénzeszközökkel 
való gazdálkodás általános feltételeit. 
Minthogy kizárólag az Unió által 
finanszírozott tevékenységekről van szó, e 
feltételeknek ahhoz hasonló szintű 
ellenőrzést kell szavatolniuk, mint amely 
akkor lenne előírás, ha az Európai 
Űrügynökség az Unió egyik ügynöksége 
volna. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A programokra előirányzott 
pénzeszközök elkülönítése érdekében, 
melyek olyan felső összeghatárt jelentenek, 
amelyet a Bizottság nem léphet túl, 
lényeges, hogy hatékony közbeszerzési 
eljárások alkalmazására kerüljön sor, és 
főként hogy a szerződési feltételek a 
források legjobb felhasználását, kielégítő 
szolgáltatásokat, a programok harmonikus 

(27) A programokra előirányzott 
pénzeszközök elkülönítése érdekében, 
melyek olyan, a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretről 
szóló rendeletjavaslat 14. cikkében 
meghatározott felső összeghatárt 
jelentenek, amelyet a Bizottság nem léphet 
túl, lényeges, hogy hatékony közbeszerzési 
eljárások alkalmazására kerüljön sor, és 
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továbbvitelét, a kockázatok megfelelő 
kezelését, továbbá a javasolt ütemterv 
betartását szavatoló módon legyenek 
meghatározva. Az ajánlatkérőnek 
törekednie kell ezen követelmények 
betartására.

főként hogy a szerződési feltételek a 
források legjobb felhasználását, kielégítő 
szolgáltatásokat, a programok harmonikus 
továbbvitelét, a kockázatok megfelelő 
kezelését, továbbá a javasolt ütemterv 
betartását szavatoló módon legyenek 
meghatározva.  Az ajánlatkérőnek 
törekednie kell ezen követelmények 
betartására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A programcélkitűzések teljesítése 
céljából foganatosított intézkedések 
hatékonyságának és hatásfokának 
értékelésére a Bizottságnak értékeléseket 
kell készítenie.

(36) A programcélkitűzések teljesítése 
céljából foganatosított intézkedések 
hatékonyságának és hatásfokának 
értékelésére a Bizottságnak – közösen 
elfogadott mutatók alapján – értékeléseket 
kell készítenie.

Indokolás

A program menetének megfelelő értékelésére alkalmas mutatókat kell kidolgozni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Többek között a következő mutatókat és 
célokat kell használni a Galileo program 
egyedi célkitűzései megvalósítási fokának 
mérésére:
a) működő műholdak összesített száma: 
2015-ig 18, 2019-ig 30;
b)terrestrial infrastructure deployed 
version: 2015-ig a 2. verzió;
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c) megvalósított szolgáltatások száma: 
2015-ig három kezdőszolgáltatás, 2020-ig 
öt szolgáltatás.

Indokolás

A program menetének megfelelő értékelésére alkalmas mutatókat és célokat kell kidolgozni. A 
javasolt mutatók megegyeznek a Bizottság által a pénzügyi kimutatásban megadott 
mutatókkal.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Többek között a következő mutatót és célt 
kell használni az EGNOS program egyedi 
célkitűzései megvalósítási fokának 
mérésére:
- a hitelesítési hatóságokkal ismertetett 
szolgáltatásváltoztatások száma: 3 in 
2014-2020.

Indokolás

A program menetének megfelelő értékelésére alkalmas mutatókat és célokat kell kidolgozni. A 
javasolt mutatók megegyeznek a Bizottság által a pénzügyi kimutatásban megadott 
mutatókkal.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a kiadások nem haladhatják meg a 
programokra elkülönített összes uniós 
előirányzat 1%-át.
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Indokolás

E feladatok elvégzéséhez 70 millió euró elegendő.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot az 
uniós pénzügyi forrásoknak az (1) és a 
(2) bekezdésben említett valamennyi 
tevékenység céljára történő elkülönítéséről.

(3) A programok és az egyes 
programszakaszok költségeinek 
egyértelmű azonosítása érdekében a 
Bizottság az átlátható gazdálkodás elvével 
összhangban évente tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot és a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságot az 
uniós pénzügyi forrásoknak az (1) és a 
(2) bekezdésben említett valamennyi 
tevékenység céljára történő elkülönítéséről.

(Ezt a módosítást a teljes szövegre 
alkalmazni kell a következő helyeken: 8. 
cikk – (2) bekezdés, 16. cikk – (4) bekezdés, 
az indokolás változatlan marad.)

Indokolás

A Bizottságot az Európai GNSS programokkal foglalkozó bizottság segíti. Mivel a 
felelősségteljes közirányításra való törekvés megköveteli a programok egységes kezelését, a 
döntéshozatal felgyorsítását és az információkhoz való egyenlő hozzáférést. Az Európai 
GNSS-programok Bizottságot az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és 
Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-I 683/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkével összhangban hozták létre.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előirányzatok végrehajtása e 
rendelet, valamint az 1605/2002/EK, 

(2) Az előirányzatok végrehajtása e 
rendelet, valamint az új XXX/2012/EU 



AD\904069HU.doc 13/17 PE487.670v02-00

HU

Euratom rendelet előírásainak megfelelően 
történik.

költségvetési rendelet előírásainak 
megfelelően történik.

Indokolás

Összehangolás az új költségvetési rendelettel.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A magánszektor vállalkozásaival kötött 
szerződések bevétel-megosztási 
mechanizmust írhatnak elő.

(2) A bevételmegosztási mechanizmusokat 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződás 294. cikkével összhangban kell 
elfogadni.  A magánszektor 
vállalkozásaival kötött szerződések 
előírhatnak ilyen bevétel-megosztási 
mechanizmust.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság által az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 54. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően elfogadott 
hatáskör-átruházási határozat alapján a 
Bizottság többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel. A megállapodás hatálya a 
programok megvalósítása keretében 
átruházott feladatok és költségvetés 
végrehajtására és különösen a Galileo 
program alapján létrehozott infrastruktúra 
kiépítésének befejezésére terjed ki.

(1) A Bizottság által az új XXX/2012/EU 
[költségvetési rendelet] XX. cikkének
megfelelően elfogadott hatáskör-átruházási 
határozat alapján a Bizottság –
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal –
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodást köt az Európai 
Űrügynökséggel. A megállapodás hatálya a 
programok megvalósítása keretében 
átruházott feladatok és költségvetés 
végrehajtására és különösen a Galileo 
program alapján létrehozott infrastruktúra 
kiépítésének befejezésére terjed ki.
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Indokolás

Az Európai Űrügynökséggel kötött megállapodás alapvető tényezője a programok sikeres 
megvalósításának. A megállapodás feltételei lefektethetőek a jogi aktusban, azonban – a 
jogalkotási gazdaságosság érdekében – helyénvaló ezt a hatáskört a Bizottságra ruházni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
hatáskör-átruházási határozatról a 
35. cikk (2) bekezdésében írt tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban 
konzultálni kell a 35. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottsággal. A 
bizottság tájékoztatást kap a Bizottság és 
az Európai Űrügynökség között kötendő 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodásról.

törölve

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus esetében nincs bizottsági eljárás.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról.

A Bizottság gondoskodik e rendelet 
végrehajtásáról. Minden évben, az előzetes 
költségvetési tervezet előterjesztése során 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a programok 
végrehajtásáról. A jelentés többek között a 
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következőket tartalmazza:
a) a programok megvalósítása, valamint 
az 1. cikk (4) és (5) bekezdése szerint 
kitűzött célok teljesítése terén elért 
haladás értékelése;
b) a kockázatok értékelésének és 
kezelésének frissítése, valamint a 
kockázatok által a költségekben és az 
ütemtervben okozott lehetséges eltérések 
értékelése;
c) a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) 
bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése és a 16. 
cikk (4) bekezdése értelmében a 
költésvetési hatósághoz benyújtott 
valamennyi információ összefoglalása;
d) a 16. cikk (1) bekezdése szerint kötött 
többéves hatáskör-átruházási 
megállapodás működésére vonatkozó 
értékelés.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai GNSS-programok 
megvalósításának szoros figyelemmel 
követése érdekében a Galileo 
intézményközi panelről szóló, 
2008. július 9-i együttes nyilatkozatnak 
megfelelően az Európai Parlament, a 
Tanács és az Európai Bizottság a Galileo 
intézményközi panelen belül rendszeresen 
tanácskozni fog. 
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság kellő időben előzetesen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
olyan ellenőrizhetetlen kockázatok, illetve 
egyéb tényezők merülhetnek fel, amelyek 
komoly eltéréseket okozhatnak a program 
költségei és ütemterve vonatkozásában.
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