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RÖVID INDOKOLÁS

I. A Bizottság által javasolt szöveg

Az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 
rendeletre irányuló jelenlegi javaslat rendelkezik a Galileo és EGNOS (európai 
geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás) programok irányítási rendszeréről és a 
programok 2014–2020 közötti finanszírozásáról.

A Galileo program célja, hogy létrehozza és üzemeltesse az első olyan globális műholdas 
rádiónavigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet kifejezetten polgári célokra 
terveztek. Ez magában foglal egy meghatározási szakaszt, amely már befejeződött, egy 
fejlesztési és tesztelési szakaszt, amelynek a tervek szerint 2013-ban kell befejeződnie; egy 
kiépítési szakaszt, amely 2008-ban kezdődött, és amelynek 2020-ban kell lezárulnia, valamint 
egy üzemeltetési szakaszt, amelynek 2014–15-ben kell fokozatosan elindulnia annak 
érdekében, hogy a rendszer 2020-ra teljesen üzemképessé váljon.

Az EGNOS program célja a meglévő globális műholdas rádiónavigációs rendszerekből 
érkező jelek minőségének javítása. Az EGNOS program már üzemeltetési szakaszba lépett 
azóta, hogy nyílt szolgáltatását és úgynevezett „Safety of Life” szolgáltatását 
2009 októberében, illetve 2011 márciusában működőképesnek nyilvánították.

II. Az előadó általános álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság új rendeletre irányuló javaslatát, amelynek célja, hogy fedezze 
a programok szükségleteit a következő többéves pénzügyi időszak során, különösen az 
irányítás és a helyes pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában, valamint hogy megújítsa az EU 
abbéli kötlezettségvállalását, hogy 2020-ig gondoskodik a rendszerek befejezéséről és 
üzemeltetéséről.

Ki kell hangsúlyozni, hogy az EGNOS és a Galileo által kínált sokrétű szolgáltatások az Unió 
teljes lakosságát hivatottak szolgálni. Jelenleg a műholdas navigáció európai felhasználói 
kénytelenek olyan rendszerek műholdas jeleit használni, amelyeket nem az EU szabályoz és 
amelyeket elsődlegesen nem uniós célokra terveztek. Az említett rendszerek elérhetősége a 
sűrűn lakott városi övezetekben sokszor nem megfelelő. Ezen túlmenően a végső felhasználók 
számára sem nyújtanak megfelelő biztosítékot a nyújtott szolgáltatás minőségére, 
pontosságára és folyamatosságára nézve.

Azt is meg kell jegyezni, hogy az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek kiépítése és 
üzembe helyezése várhatóan az Unió több száz vállalata – köztük a növekvő számú kkv-k –
számára fog közvetlen haszonnal járni és több ezer magas szakképzettséget igénylő 
munkahelyet fog teremteni. A rendszerek ugyancsak kifejezetten elengedhetetlenek a 
műholdas rádiónavigációs technológia terén szerzett uniós tudás gyarapításához és az 
űrpolitikai szaktudás Európa-szerte történő fenntartása érdekében. Az értékesítés későbbi 
szakaszaiban a műholdas rádiónavigációval kapcsolatos alkalmazások elterjedése egyedülálló 
lehetőséget kínál az uniós vállakozások és ipar növekedésére.
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A jogalkotási javaslat céljainak széles körű támogatottságára tekintettel az előadó korlátozott 
számú módosításra tesz javaslatot, amelyek általános célja, hogy megerősítsék és pontosítsák 
a programok közszféra általi irányítására és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseket és kiemeljék a programok jelentőségét a közlekedési ágazat 
tekintetében.

i. A programok közirányítása
A Galileo és EGNOS programok felelősségteljes irányítása egyrészt a Bizottság, az Európai 
GNSS Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti szigorú feladatmegosztást, másrészt az 
irányításnak a rendszerek üzemeltetési igényeihez való fokozatos hozzáigazítását követeli 
meg. A Bizottság a programok üzemeltetésének feladatát a 2014–2020 közötti időszakra az 
Európai GNSS Ügynökségre kívánja bízni. Az ügynökség kapacitásépítésének lehetővé tétele 
érdekében biztosítani kell, hogy az ügynökség rendelkezzen a rendelet értelmében kiterjesztett 
hatáskörei teljesítéséhez szükséges emberi erőforrásokkal. Ki kell emelni, hogy az ügynökség 
központjának közelgő áthelyezése nem fejthet ki kedvezőtlen hatást az emberi erőforrásokra 
és a szaktudás szintjére.

ii. A programok jelentősége a közlekedési ágazat számára
Az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek transzeurópai hálózatokként megalkotott 
infrastruktúrák, amelyek használata jóval túlterjed a tagállamok nemzeti határain. A 
programok várhatóan jelentős számú előnnyel járnak majd a közlekedési ágazat számára, 
amelyek többek között a következők:

a) Közúti közlekedés

- az útgazdálkodás javítása és a forgalmi torlódások csökkenése
- a reagálási idők javulása közúti forgalmi vészhelyzetek esetén
- a veszélyes áruk szállítása nyomon követésének elősegítése
- az útvonaltervek vezető általi elkészítésének segítése a pontosabb forgalmi információk 
biztosítása révén
- az úthasználati díjak beszedésének és az elektronikus díjbeszedés javulása
- az utazási idő és az üzemanyag-fogyasztás csökkenése

b) Vasúti közlekedés

- a pályaellenőrzés automatizálásának lehetővé tétele 
- segítségnyújtás az üzemeltetési korszerűsítés – például pályafejlesztés és általános 
biztonsági követelmények meghatározása – során
- a késések és üzemeltetési költségek csökkentése a pályakapacitás növelése mellett
- pontosabb tájékoztatás biztosítása a vonatérkezésekről az utasok számára

c) Tengeri közlekedés és belvízi hajózás

- forgalomirányítás javulása, különösen a kikötőkben és a nagyforgalmú közlekedési 
folyosókon
- a tengerbizonság fokozása
- a hajómegfigyelés és a mentési műveletek javulása
- pontos információ biztosítása az olajfoltok előfordulási helyéről
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d) Légi közlekedés 

- a kisebb, vagy peremterületen fekvő repülőterek polgári repülőgépek általi használatának 
fokozása és elősegítése
- fontos szerep betöltése az egységes európai égboltra vonatkozó szakpolitika és a SESAR 
kidolgozásában

- forgalomirányítás és a repülőterek üzembiztonságának javulása.

iii. Finanszírozás
A Bizottság az Unió hozzájárulását a 2014–2020 közötti időszakra 7,897 millió euróra 
becsüli. Ez főleg a Galileo program kiépítési és üzemeltetési szakaszának és az EGNOS 
rendszer üzemeltetésének költségeit fedezi. A programok lebonyolítását az elmúlt években 
sújtó költségtúllépések és időbeli csúszások elkerülése érdekében meg erősíteni kell a 
programok közirányítását és helyes pénzügyi gazdálkodását.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Galileo és az EGNOS program 
különösen fontos szerepet tölt be a 
közlekedési alkalmazásokban, ideértve az 
intelligens közlekedési rendszereket is. A 
közúti közlekedési ágazatban a két 
program elengedhetetlen a közúti 
biztonság és a forgalomirányítás 
javításához, valamint a forgalmi 
torlódások, az utazási idő és az 
üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez, 
valamint az állatszállítás nyomon 
követéséhez. A vasúti közlekedési 
ágazatban lehetővé tehetik a 
pályaellenőrzés automatizálását, a 
biztonság fokozását, a késések és az 
üzemköltségek csökkentését, valamint
pontosabb tájékoztatást biztosítanak az 
utasok számára. A tengeri közlekedési és 



PE483.662v02-00 6/26 AD\908432HU.doc

HU

belvízi hajózási ágazatban növelhetik a 
tengerbiztonságot, javíthatják a kikötők 
átengedési kapacitását, lehetővé teszi a 
tartályhajó-flották nyomon követését és 
pontos helymeghatározási információt 
nyújthatnak vészhelyzet esetén. A légi 
közlekedési ágazatban ösztönzik és 
lehetővé teszik a kis vagy peremterületi 
repülőterek polgári repülőgépek által 
történő használatát, továbbá fontos 
szerepet töltenek be az egységes európai 
égboltra vonatkozó szakpolitika 
kidolgozásában. Az űrszektorban ezek 
fokozhatják a navigáció pontosságát az 
indítási röppálya tervezése során. 
Tekintettel a hatékony és integrált európai 
közlekedési hálózatok iránti fokozott 
igényre elengedhetetlen annak biztosítása, 
hogy a Galileo és az EGNOS rendszer 
révén megvalósuló közlekedési 
alkalmazásokat továbbfejlesszék. Ezáltal 
lehetővé válik az Unió polgárai számára, 
hogy kiélvezzék a rendszerekből származó 
előnyöket, valamint annak biztosítása, 
hogy a nyilvánosság bizalma töretlen 
maradjon a programok iránt.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban. A műholdas 
rádiónavigációs rendszerek ezenfelül 
stratégiai vetületüknél fogva sebezhető 
infrastruktúrákat alkotnak, melyek 
rosszhiszemű felhasználásra is alkalmasak. 
Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió és tagállamainak 
biztonságát. A Galileo és EGNOS 
programok alapján megalkotott 

(8) Tekintettel a műholdas rádiónavigáció 
számtalan tevékenységi területen történő 
egyre elterjedtebb használatára, a 
szolgáltatásnyújtás megszakadása 
jelentékeny károkat okozhatna a modern 
társadalmakban és sok gazdasági szereplő 
számára okozhatna veszteségeket. A 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
ezenfelül stratégiai vetületüknél fogva 
sebezhető infrastruktúrákat alkotnak, 
melyek rosszhiszemű felhasználásra is 
alkalmasak. Az előbb említett tényezők 
veszélyeztethetik az Unió és tagállamainak 
biztonságát. A Galileo és EGNOS 
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infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a biztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni. A 
Galileo program áll: egy már lezárult 
meghatározási szakaszból;

programok alapján megalkotott 
infrastruktúrák tervezése, létrehozása és 
üzemeltetése során tehát a biztonsági 
követelményeket figyelembe kell venni. A 
Galileo program áll: egy már lezárult 
meghatározási szakaszból;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Szükségszerű az EGNOS program 
földrajzi lefedettségének az Unió egész 
területére, valamint – a műszaki és 
pénzügyi kötöttségek határain belül, 
illetve a nemzetközi megállapodásokkal 
összhangban – az Unióval szomszédos 
régiókra, különösen az egységes európai 
égbolt hatálya alá tartozó harmadik 
országok területére való folyamatos 
kiterjesztése.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nyújtott szolgáltatások 
kihasználásának optimalizálása érdekében 
a Galileo és az EGNOS program alapján 
megvalósított rendszereknek, hálózatoknak 
és szolgáltatásoknak egymás között, 
valamint lehetőség szerint más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel és 
hagyományos műholdas rádiónavigációs 
eszközökkel kompatibilisnek és 
interoperábilisnek kell lenniük.

(11) A nyújtott szolgáltatások 
kihasználásának optimalizálása érdekében 
a Galileo és az EGNOS program alapján 
megvalósított rendszereknek, hálózatoknak 
és szolgáltatásoknak egymás között, 
valamint más műholdas rádiónavigációs 
rendszerekkel és hagyományos műholdas 
rádiónavigációs eszközökkel 
kompatibilisnek és interoperábilisnek kell 
lenniük.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, rendelkezni kell arról, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak 
érdekében, hogy a piacok könnyen 
elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon 
élhessenek különösen a programok 
keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal.

(12) Mivel a programok teljes 
finanszírozását főszabályként az Unió 
biztosítja, ezért annak átláthatónak kell 
lennie és rendelkezni kell arról, hogy a 
programok keretében létrehozott vagy 
kifejlesztett valamennyi tárgyi eszköz vagy 
immateriális javak tulajdonjoga az Uniót 
illesse. A tulajdonjogi alapjogok teljes 
tiszteletben tartása érdekében, és különösen 
az infrastruktúrák lényeges részei és 
biztonsága vonatkozásában a jelenlegi 
tulajdonosokkal meg kell állapodni. Annak
érdekében, hogy a piacok könnyen 
elfogadják a műholdas rádiónavigációs 
rendszereket, biztosítani kell, hogy 
harmadik személyek főként gazdasági-
társadalmi téren optimális módon 
élhessenek különösen a programok 
keretében létrejövő és az Unió tulajdonát 
képező szellemi tulajdonjogokkal.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra 
elkülönített pénzeszközök által 
finanszírozott, például a rendszerek 
másodlagos alkalmazásainak fejlesztésével 
összefüggő munkákra. E munkák a 
programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 
beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az uniós vállalkozásoknak a 

(18) Azt is jelezni kell, hogy az e rendelet 
által előirányzott költségvetési források 
nem nyújtanak fedezetet a Horizont 2020 
Kutatási és Innovációs Keretprogramra 
elkülönített pénzeszközök által 
finanszírozott, például a rendszerek 
másodlagos alkalmazásainak fejlesztésével 
összefüggő munkákra. E munkák a 
programok keretében nyújtott 
szolgáltatások kihasználásának 
optimalizálását, az Unió által eszközölt 
beruházásoknak a társadalmi és gazdasági 
előnyök terén való megfelelő megtérülését, 
továbbá az európai vállalkozásoknak –
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műholdas rádiónavigációs technológia 
tekintetében meglévő tudásának 
gyarapítását teszik lehetővé.

különösen a kis- és 
középvállalkozásoknak – a műholdas 
rádiónavigációs technológia tekintetében 
meglévő tudásának gyarapítását teszik 
lehetővé. Ezért alapvető fontosságú, hogy 
a Horizont 2020 program keretében 
elegendő forrást irányozzunk elő a Galileo 
és az EGNOS rendszer révén lehetővé 
váló piacközpontú alkalmazások európai 
és nemzetközi használatra való 
kifejlesztése céljából.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mivel a Bizottság képviseli az Uniót, 
amely főszabály szerint egyedül biztosítja a 
programok finanszírozását, és amely a 
rendszerek tulajdonosa, a Bizottságnak kell 
felelnie a programok lebonyolításáért, 
melyek politikai felügyeletét is el kell 
látnia. A Bizottságnak így kezelnie kell az 
e rendelet értelmében a programokra 
elkülönített pénzeszközöket, és ügyelnie 
kell a programok valamennyi 
tevékenységének megvalósítására, továbbá 
az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség közötti világos 
feladatmegosztásra. Evégett az említett 
általános felelősségekkel összefüggő 
feladatokon, valamint az e rendelet 
értelmében a Bizottságra háruló egyéb 
feladatokon kívül a Bizottság részére egyes 
különleges, nem kimerítő módon felsorolt 
feladatokat is ki kell jelölni. A különböző 
érdekelt felek forrásainak és 
szakértelmének legjobb kihasználása 
érdekében a Bizottság számára lehetőséget 
kell nyújtani arra, hogy bizonyos 
feladatokat hatáskör-átruházási 
megállapodások útján, az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelettel és különösen ez utóbbi 
rendelet 54. cikkével összhangban 

(22) Mivel a Bizottság képviseli az Uniót, 
amely főszabály szerint egyedül biztosítja a 
programok finanszírozását, és amely a 
rendszerek tulajdonosa, a Bizottságnak kell 
felelnie a programok lebonyolításáért, 
melyek átfogó felügyeletét is el kell látnia. 
A Bizottságnak így kezelnie kell az e 
rendelet értelmében a programokra 
elkülönített pénzeszközöket, és ügyelnie 
kell a programok valamennyi 
tevékenységének megvalósítására, továbbá 
az Európai GNSS Ügynökség és az 
Európai Űrügynökség közötti világos 
feladatmegosztásra, a hatáskörök 
átfedésének elkerülése céljából. Evégett az 
említett általános felelősségekkel 
összefüggő feladatokon, valamint az e 
rendelet értelmében a Bizottságra háruló 
egyéb feladatokon kívül a Bizottság részére 
egyes különleges, nem kimerítő módon 
felsorolt feladatokat is ki kell jelölni. A 
különböző érdekelt felek forrásainak és 
szakértelmének legjobb kihasználása 
érdekében a Bizottság számára lehetőséget 
kell nyújtani arra, hogy bizonyos 
feladatokat hatáskör-átruházási 
megállapodások útján, az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelettel és különösen ez utóbbi 
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átruházhasson. rendelet 54. cikkével összhangban 
átruházhasson.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet14 módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 
megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a rendszerek 
kereskedelmi hasznosításához való 
hozzájárulásával összefüggő egyes 
feladatokat kell osztani. Ezenfelül az 
Ügynökségnek olyan feladatokat is el kell 
látnia, melyeket a Bizottság a 
programokkal kapcsolatos különböző más 
különleges feladatokra vonatkozó, egy 
vagy több hatáskör-átruházási 
megállapodás útján bízhat rá: ide tartozik a 
rendszerek üzemeltetési szakaszával 
összefüggő feladatok elősegítése, valamint 
az alkalmazásoknak és a szolgáltatásoknak 

(23) Az Európai GNSS Ügynökséget az 
Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról 
szóló 912/2010/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető 
struktúrák létrehozásáról szóló 
1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és a 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet14 módosításáról szóló, 
2010. szeptember 22-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet hozta létre a Galileo és 
EGNOS programok céljainak 
megvalósítása, valamint a programok 
lebonyolításával összefüggő egyes 
feladatok végrehajtása céljából. Az Európai 
GNSS Ügynökség az Unió egyik 
ügynöksége, amelyre az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 185. cikkében 
meghatározott szervként az uniós 
ügynökségekre alkalmazandó 
kötelezettségek vonatkoznak. Az 
Ügynökségre a programok biztonságával, a 
felelős PRS-hatóságként történő esetleges 
kijelölésével, valamint a rendszerek 
kereskedelmi hasznosításához való 
hozzájárulásával összefüggő egyes 
feladatokat kell osztani. Ezenfelül az 
Ügynökségnek olyan feladatokat is el kell 
látnia, melyeket a Bizottság a 
programokkal kapcsolatos különböző más 
különleges feladatokra vonatkozó, egy 
vagy több hatáskör-átruházási 
megállapodás útján bízhat rá: ide tartozik a 
rendszerek üzemeltetési szakaszával 
összefüggő feladatok elősegítése, valamint 
az alkalmazásoknak és a szolgáltatásoknak 
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a műholdas rádiónavigációs piacon történő 
népszerűsítése. Annak érdekében, hogy az 
Uniót képviselő Bizottság teljes körűen 
gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, a 
hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit.

a műholdas rádiónavigációs piacon történő
kidolgozása és népszerűsítése. Ezért 
biztosítani kell azt, hogy az ügynökség 
rendelkezzen az e rendelet értelmében 
kiterjesztett hatáskörei teljesítéséhez 
szükséges, megfelelő szakértelemmel bíró 
emberi erőforrásokkal. Annak érdekében, 
hogy az Uniót képviselő Bizottság teljes 
körűen gyakorolhassa ellenőrzési jogkörét, 
a hatáskör-átruházási megállapodásoknak 
tartalmazniuk kell az Európai GNSS 
Ügynökségre bízott pénzeszközökkel való 
gazdálkodás általános feltételeit.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A programok végrehajtásáról 
rendszeresen tájékoztatni kell az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot. Ezenkívül 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 tanácskozni 
fog.

(35) A programok végrehajtásáról –
ideértve a programok költségeit és 
kockázatait, a harmadik országokkal 
kötött nemzetközi megállapodásokat, a 
műholdas rádiónavigációs piacok 
előkészítését és az irányítási rendelkezések 
hatékonyságát –rendszeresen tájékoztatni 
kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 
Külön ki kell emelni a két programnak az 
„életbiztonsági szolgáltatás” tekintetében 
történő végrehajtását. Ezenkívül 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 tanácskozni 
fog. A panelnek tovább kell folytatnia a 
három intézmény közötti szoros 
együttműködés elősegítését a programok 
végrehajtása nyomon követésének 
céljából. A Bizottságnak továbbra is hozzá 
kell járulnia a panel üléseinek 
előkészítéséhez és – adott esetben – az 
intézmények kérésére részletes 
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tájékoztatást kell nyújtania.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EGNOS és Galileo programok 
magukban foglalnak minden olyan 
tevékenységet, amely a két európai 
műholdas rádiónavigációs rendszer, azaz 
az EGNOS rendszer és a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer 
meghatározása, fejlesztése, tesztelése, 
megépítése, üzemeltetése, megújítása, 
javítása, valamint biztonságának 
szavatolása érdekében szükséges.

(1) Az EGNOS- és a Galileo programok 
magukban foglalnak minden olyan 
tevékenységet, amely a két európai
műholdas navigációs rendszer, azaz az 
EGNOS rendszer és a Galileo program 
keretében megvalósuló rendszer 
meghatározása, fejlesztése, tesztelése, 
megépítése, üzemeltetése, megújítása, 
javítása, valamint biztonságának és 
interoperabilitásának szavatolása 
érdekében szükséges.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen. Ez a 
szolgáltatás az egyes ágazatok számára 
fontos folyamatosság, hozzáférhetőség és 
pontosság követelményét is kielégíti, 
valamint olyan integritásinformációs 
funkcióval rendelkezik, amely a rendszer 
működési zavarai esetén képes 
figyelmeztetni a felhasználót;

b) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen. Ez a 
közvetlen felhasználók számára díjtalan 
szolgáltatás az egyes ágazatok számára 
fontos folyamatosság, hozzáférhetőség és 
pontosság követelményét is kielégíti, 
valamint olyan integritásinformációs 
funkcióval rendelkezik, amely a rendszer 
működési zavarai esetén képes 
figyelmeztetni a felhasználót;
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) részvétel a COSPAS-SARSAT rendszer 
„keresési és mentési szolgáltatásában” 
(Search and Rescue Support Service vagy 
SAR), ami a jeladók által kibocsátott 
vészjelzések érzékelését és a jeladók felé 
válaszüzenetek küldését jelenti.

e) részvétel a COSPAS-SARSAT rendszer 
„keresési és mentési szolgáltatásában” 
(Search and Rescue Support Service vagy 
SAR), ami a jeladók által kibocsátott 
vészjelzések érzékelését és helyének 
meghatározását, valamint a jeladók felé 
válaszüzenetek küldését jelenti.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „életbiztonsági szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen. Ez a 
szolgáltatás az egyes ágazatok számára 
fontos folyamatosság, hozzáférhetőség és 
pontosság követelményét is kielégíti, 
valamint olyan integritásinformációs 
funkcióval rendelkezik, amely a rendszer 
által lefedett területen a rendszer működési 
zavarai esetén képes figyelmeztetni a 
felhasználót.

c) „életvédelmi szolgáltatás” (Safety-of-
LIFE Service vagy SoL) nyújtása, mely 
olyan felhasználókat céloz meg, akik 
számára a biztonság elengedhetetlen; ez a 
közvetlen felhasználók számára díjtalan 
szolgáltatás különösen az egyes ágazatok 
számára fontos folyamatosság, 
hozzáférhetőség és pontosság 
követelményét kielégíti, valamint olyan 
integritásinformációs funkcióval 
rendelkezik, amely a rendszer működési 
zavarai esetén képes figyelmeztetni a 
felhasználót.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az európai műholdas 
rádiónavigációs programok keretében 
létrejövő rendszerek létrehozására és 
üzemeltetésére, közöttük az uniós 

E rendelet az európai műholdas 
rádiónavigációs programok keretében 
létrejövő rendszerek uniós területen 
történő létrehozására és üzemeltetésére, 
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irányításra és pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokat állapítja meg.

közöttük az uniós irányításra és pénzügyi 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) üzemeltetési szakasz, amely magában 
foglalja az infrastruktúra irányítását, a 
rendszer karbantartását, folyamatos 
tökéletesítését, megújítását és védelmét, a 
programhoz kapcsolódó hitelesítési és 
szabványosítási műveleteket, a 
szolgáltatások nyújtását és forgalmazását, 
továbbá minden egyéb, a rendszer 
fejlesztéséhez és a program megfelelő 
lefolytatásához szükséges tevékenységet; 
ez a szakasz a tervek szerint 2014. és 2015. 
között fokozatosan, a kezdeti 
szolgáltatások nyújtásával indul.

d) üzemeltetési szakasz, amely biztosítja az 
alkalmazások sikeres kiépítését. Ez
magában foglalja az infrastruktúra 
irányítását, a rendszer karbantartását, 
folyamatos tökéletesítését, megújítását és 
védelmét, a programhoz kapcsolódó 
hitelesítési és szabványosítási műveleteket, 
a szolgáltatások kidolgozását, nyújtását és 
forgalmazását, továbbá minden egyéb, a 
rendszer és alkalmazásai fejlesztéséhez, 
valamint a program megfelelő 
lefolytatásához szükséges tevékenységet; e 
szakasz célja, hogy 2014. és 2015. között 
fokozatosan megkezdje a kezdeti 
szolgáltatások nyújtását, valamint, hogy 
2020-ig sz összes szolgáltatást elérhetővé 
tegye.

Indokolás

Külön hangsúlyt kell helyezni az alkalmazás kifejlesztésére, ami az üzemeltetési szakasz 
alapvető fontosságú eleme.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Galileo és az EGNOS program 
keretében létrehozott rendszerek, hálózatok 
és szolgáltatások lehetőség szerint 

(2) A Galileo és az EGNOS program 
keretében létrehozott rendszerek, hálózatok 
és szolgáltatások kompatibilisek és 
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kompatibilisek és interoperábilisak más 
műholdas rádiónavigációs rendszerekkel, 
valamint hagyományos rádiónavigációs 
eszközökkel.

interoperábilisak más műholdas 
rádiónavigációs rendszerekkel, valamint 
hagyományos rádiónavigációs 
eszközökkel.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak a Galileo programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat a 
Galileo programra.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak az EGNOS programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat az 

(2) A tagállamok további finanszírozást 
nyújthatnak az EGNOS programhoz. Az 
ilyen hozzájárulásokból származó 
bevételek a 2002/1605/EK, Euratom 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, célhoz kötött bevételeknek 
minősülnek. A Bizottság az átlátható 
gazdálkodás elvének megfelelően 
tájékoztatja az Európai Parlamentet, a 
Tanácsot és az e rendelet 35. cikkének 
(1) bekezdésében említett bizottságot 
azokról a hatásokról, melyeket jelen 
bekezdés alkalmazása gyakorolhat az 
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EGNOS programra. EGNOS programra.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok irányításának általános 
kerete

törölve

A programok közirányítása a különböző 
érintett szervek, név szerint a Bizottság, az 
Európai GNSS Ügynökség és az Európai 
Űrügynökség közötti szigorú 
feladatmegosztás elvén alapul.

Indokolás

Ezeket a rendelkezéseket beillesztették az (új) 12b. cikkbe.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A programok általános irányítási kerete

A programok általános irányítási kerete a 
következőképpen alakul:
a) az e rendelet értelmében feladatot ellátó 
szerv – a Bizottságon túl – különösen az 
Európai GNSS Ügynökség és az Európai 
Űrügynökség lesz;
b) a programok kapcsán a teljes körű 
felelősséget a Bizottság viseli. Kezeli az e 
rendelet értelmében elkülönített 
pénzeszközöket, felügyeli a programok 
valamennyi tevékenységének 
megvalósítását, továbbá ellátja az e 
rendelet 13. cikkében és egyéb 
rendelkezéseiben említett különleges 
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feladatokat;
c) az Európai GNSS Ügynökség 
gondoskodik a 15. cikkben említett 
feladatokról és felel a végrehajtásukért. A 
programok operatív irányítása a Bizottság 
és az Európai GNSS Ügynökség közötti 
hatáskör-átruházási megállapodásokon 
alapul;
d) az Európai Űrügynökséget a 16. ciknek 
megfelelően – a Bizottság és az Európai 
GNSS Ügynökség közötti megfelelő 
megállapodások révén – kötelezni kell a 
programok végrehajtásával és 
üzemeltetésével összefüggő tervezéshez, 
kidolgozáshoz és közbeszerzéshez 
kapcsolódó bizonyos feladatok 
elvégzésére.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
A programok irányításának elvei

A programok közirányítása a következő 
elveken alapszik:
a) a feladatok szigorú megosztása a 
különböző érintett szervek között, a 
Bizottság teljes körű felelőssége mellett;
b) konstruktív együttműködés a 12a. 
cikkben említett szervek és a tagállamok 
között;
c) a programok végrehajtásának teljes 
körű ellenőrzése, ideértve a költségvetésre 
és a határidőkre vonatkozó ütemterv 
szigorú betartását az összes érintett szerv 
által.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programok lebonyolításáért a 
Bizottság felel. A Bizottság kezeli a 
programokra e rendelettel összhangban 
elkülönített pénzeszközöket, és ügyel a 
programokkal összefüggő valamennyi 
tevékenység elvégzésére.

törölve

Indokolás

Ezeket a rendelkezéseket beillesztették az (új) 12a. cikkbe.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt általános 
feladatokon és az e rendelet más 
rendelkezéseiben előírt feladatokon kívül a 
Bizottság e rendelet keretében a következő 
különleges feladatokat látja el:

(2) A 12a. cikkben előírt teljes körű 
felelősségen és az e rendelet más 
rendelkezéseiben előírt feladatokon kívül a 
Bizottság a következő különleges 
feladatokat látja el:

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) gondoskodik arról, hogy a 
programokat az előirányzott forrásokon 
belül, az 1. cikkben említett 
célkitűzésekkel és ütemtervvel 
összhangban és időben hajtsák végre;
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendszerek földi infrastruktúrái 
elhelyezésének meghatározása és 
működésének biztosítása;

a) a rendszerek földi infrastruktúrái 
elhelyezésének meghatározása nyílt és 
átlátható eljárás révén és ezek
működésének biztosítása;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendszerek üzemeltetésének keretében 
– többek között a szükséges piacelemzések 
elvégzése révén – hozzájárul a 
szolgáltatások forgalomba hozatalához;

c) a rendszerek üzemeltetésének keretében 
– többek között a szükséges piacelemzések 
elvégzése révén – hozzájárul a 
szolgáltatások kidolgozásához és
forgalomba hozatalához;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a műholdas rádiónavigációs piacon az 
alkalmazások és szolgáltatások 
népszerűsítése.

ii. a műholdas rádiónavigációs piaci
alkalmazások és szolgáltatások 
kidolgozásának népszerűsítése és nyomon 
követése, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
tudatosítás;
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hatáskör-átruházási megállapodás 
az (1) bekezdés szerint átruházott 
feladatok és költségvetés végrehajtásához 
szükséges mértékben szabályozza az 
Európai GNSS Ügynökségre bízott 
pénzeszközök kezelésének általános 
feltételeit és különösen az elvégzendő 
feladatokat, a kapcsolódó finanszírozást, 
az irányítási eljárásokat, a 
nyomonkövetési és ellenőrző 
intézkedéseket, a szerződéseknek a 
költségek, a határidőkre vonatkozó 
ütemterv és a teljesítés tekintetében 
történő nem megfelelő teljesítése esetén 
alkalmazandó intézkedéseket, továbbá az 
összes tárgyi és immateriális eszköz 
tulajdonjogát szabályozó jogviszonyokat.
A nyomonkövetési és ellenőrző 
intézkedések különösen rendelkeznek egy 
előzetes költségvetési becslésről, a 
Bizottság rendszeres tájékoztatásáról a 
költségek és az ütemterv alakulására 
vonatkozóan, továbbá a költségvetési 
előirányzat, a teljesítés és a határidőkre 
vonatkozó ütemterv közötti eltérés esetén 
az elkülönített költségvetés keretein belül 
az infrastruktúrák megvalósítását 
garantáló korrigáló intézkedések 
meghozataláról.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Szükség esetén az Európai GNSS 
Ügynökség megfelelő megállapodást 
köthet az Európai Űrügynökséggel az e 
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rendelet értelmében ellátandó vonatkozó 
feladataik teljesítése érdekében a 
programok üzemeltetési szakaszára.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) el kell kerülni az erőfölénnyel való 
esetleges visszaéléseket és az egyetlen 
beszállítótól való tartós függést;

b) el kell kerülni az erőfölénnyel való 
esetleges visszaéléseket és az egyetlen 
beszállítótól való függést;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben törekedni kell a kettős 
forrásból való beszerzésre a kizárólagos 
beszállítótól való függés csökkentése, 
továbbá a program, a költségek és az 
ütemterv teljes körű ellenőrzésének jobb 
biztosítása érdekében; ezt a módszert –
lehetőség szerint és adott esetben – külön 
kiválasztási feltételként kell meghatározni 
az ajánlati felhívásban. 

Indokolás

A kettős forrásból való beszerzés alkalmazását egyértelműen meg kell határozni az ajánlati 
felhívásban – annak hivatalos közzétételekor –, hogy valamennyi érdekelt és pályázó számára 
biztosuljon az átláthatóság legmagasabb szintje.
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Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérőnek következetesen 
törekednie kell az (1) bekezdésben említett 
célkitűzések figyelembevételére az ajánlati 
felhívásban és azokat kiválasztási 
feltételként kell alkalmaznia.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A feltételhez kötött sávos közbeszerzési 
szerződés egy költségvetési 
kötelezettségvállalással kísért rögzített 
sávból, továbbá egy vagy több, feltételhez 
kötött sávból áll. A pályázati feltételek 
megjelölik a feltételhez kötött sávos 
szerződésekhez tartozó elemeket. A kiírás 
minden egyes sávra meghatározza annak 
tárgyát, árát vagy az ár kialakításának 
módozatait, valamint a szolgáltatások 
teljesítésének részleteit.

(2) A feltételhez kötött sávos közbeszerzési 
szerződés egy költségvetési 
kötelezettségvállalással és az adott sávra 
szerződött munkák és szolgáltatások 
teljesítésére vonatkozó biztos 
kötelezettségvállalással kísért rögzített 
sávból, továbbá egy vagy több, feltételhez 
kötött költségvetési és teljesítési sávból áll. 
A pályázati feltételek megjelölik a 
feltételhez kötött sávos szerződésekhez 
tartozó elemeket. A kiírás minden egyes 
sávra meghatározza annak tárgyát, árát 
vagy az ár kialakításának módozatait, 
valamint a szolgáltatások teljesítésének 
részleteit.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben egy adott sáv 
tekintetében az ajánlatkérő megjegyzi, 
hogy az adott sávra vállalt munkák és 
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szolgáltatások nem teljesültek, kártérítést 
követelhet és felmondhatja a szerződést.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő minden egyes 
ajánlattevőt felkérhet arra, hogy a 
közbeszerzés egy részét adja ki különböző 
szintű alvállalkozásba olyan gazdasági 
társaságoknak, amelyek nem tartoznak 
ahhoz a vállalatcsoporthoz, melynek 
tagjai közül valamelyik a fővállalkozó. Ez 
a minimális alvállalkozási rész egy 
minimumarányt és egy maximumarányt 
tartalmazó skála formájában nyer 
kifejezést. A skála a beszerzés tárgyával és 
értékével, valamint az érintett 
tevékenységi ágazat jellegével, 
nevezetesen a megfigyelt versenyhelyzettel 
és szakmai potenciállal arányos. 

törölve

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az ajánlattevő az ajánlatában 
feltünteti, hogy a szerződés semmilyen 
részét sem szándékozik alvállalkozásba 
adni, kkv-knak vagy új piaci belépőknek 
sem, illetve hogy csupán az (1) 
bekezdésben említett minimumaránynál 
kisebb részt szándékozik alvállalkozásba 
adni, ezt meg kell indokolnia az 
ajánlatkérő számára. Az ajánlatkérő 
továbbítja ezt az információt a Bizottság 
számára.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (2) bekezdésében írt technikai 
jellegű feladatok ellátásához a Bizottság 
kellő segítséget vehet igénybe, főként az 
űrtechnika területén szakértelemmel bíró 
nemzeti ügynökségek és független 
szakértők, továbbá olyan szervek 
segítségét, melyek a programok menetéről 
képesek elfogulatlan elemzések és 
vélemények összeállítására.

A 13. cikk (2) bekezdésében írt technikai 
jellegű feladatok ellátásához a Bizottság 
kellő segítséget vehet igénybe, főként az 
űrtechnika területén szakértelemmel bíró 
nemzeti ügynökségek és független 
szakértők, továbbá olyan szervek 
segítségét, melyek illetékesek a programok 
menetére vonatkozó elfogulatlan 
elemzések és vélemények 
összeállításában.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

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. Az előzetes költségvetési 
tervezet előterjesztése során – azzal egy 
időben vagy egyidejűleg– jelentést nyújt be 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
programok végrehajtásáról, amely többek 
között a programok költségeire és 
kockázataira, a harmadik országokkal 
kötött nemzetközi megállapodásokra, a 
műholdas rádiónavigációs piacok 
előkészítésére és az irányítási 
rendelkezések hatékonyságára vonatkozó 
információkat tartalmaz.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelés ezenkívül megvizsgálja 
valamennyi célkitűzés egyszerűsítési 
lehetőségeit, belső és külső koherenciáját 
és releváns voltát, továbbá az intézkedések 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési 
prioritásaihoz. Az értékelés figyelembe 
veszi a korábbi intézkedések hosszú távú 
hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit is.

Az értékelés ezenkívül megvizsgálja az e 
területen elért technológiai fejlődést,
valamennyi célkitűzés egyszerűsítési 
lehetőségeit, belső és külső koherenciáját 
és releváns voltát, továbbá az intézkedések 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedési 
prioritásaihoz. Az értékelés figyelembe 
veszi a korábbi intézkedések hosszú távú 
hatásaira vonatkozó értékelések 
eredményeit is.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap az 5. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől kezdve 
ötéves időtartamra szóló felhatalmazást 
kap az 5. és a 14. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak lejárta előtt 
jelentést készít a hatáskör-átruházás 
vonatkozásában. A felhatalmazás 
automatikusan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács a meghosszabbodás időpontja 
előtt legalább három hónappal nem emel 
kifogást az ellen.
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