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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ocenjuje se, da ima vesoljska industrija v Evropski uniji 53–62 milijard EUR dodane 
vrednosti ter zaposluje 231.000 strokovnjakov. Namen vesoljskega programa Evropske unije 
je povečati varnost v Uniji in doseči tehnološko neodvisnost, pomagati reševati nekatere 
najbolj pereče svetovne izzive, kot je boj proti podnebnim spremembam, spodbuditi 
tehnološke inovacije in ustvariti družbeno-ekonomske koristi za evropska podjetja in narode. 
Program se bo še naprej osredotočal na izboljšanje treh vodilnih projektov EU: Galileo 
(satelitska navigacija), Copernicus (opazovanje Zemlje) in EGNOS (navigacija za „varno 
življenje“), razvoj programa za nadzor in sledenje v vesolju ter uvedbo pobude za varne 
vladne satelitske komunikacije.

Komisija predlaga, da bi za programa Galileo in Egnos v času trajanja večletnega finančnega 
okvira od leta 2021 do 2027 namenili sredstva v višini 8,6 milijarde EUR v (stalnih) cenah 
(9,7 milijarde EUR v tekočih cenah), za Copernicus pa 5,1 (5,8) milijarde EUR. Za program 
za nadzor in sledenje v vesolju ter vladne satelitske komunikacije je namenjenih 0,4 milijarde 
EUR (0,5 milijarde v tekočih cenah). Prevzete obveznosti za vesoljski program znašajo skupaj 
1,25 % večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–27. Dokler postopek za večletni 
finančni okvir še ni končan, so te številke zgolj okvirne in so na tem mestu izražene v stalnih 
cenah, da bi omogočili neposredno primerjavo s prejšnjim obdobjem večletnega finančnega 
okvira. 

Vesoljski program Evropske unije državam članicam omogoča iskanje tehnoloških rešitev s 
programom, ki je preobsežen, da bi ga katera od držav članic lahko vodila sama. Poleg 
neposrednih koristi za zaposlovanje in podpore konkurenčnemu vesoljskemu sektorju imajo 
tehnologija, podatki in storitve v okviru vesoljskega programa veliko dodano vrednost za 
različne proračune Evropske unije, med drugim na področju ribiške politike, okoljskih in 
podnebnih programov, preciznega kmetovanja in prometa ter njegovega modeliranja in 
upravljanja. EU bi si morala prizadevati, da bi informacije iz vesoljskega programa uporabila 
za bolj utemeljeno proračunsko načrtovanje in odločanje na tem in drugih področjih.

Komisija je nakazala, da namerava iz sedanje Agencije za evropski GNSS spremeniti v 
Agencijo Evropske unije za vesoljski program, ki bo zagotavljala enoten in poenostavljen 
sistem upravljanja, medtem ko bo glavna partnerica pri izvajanju programa še naprej ostala 
Evropska vesoljska agencija. Dobrodošla je namera, da bi se s preimenovano agencijo bolj 
usmerili v trženje, upravljanje in vodenje programa. Za nove upravljavske strukture je 
značilno finančno tveganje, zato je za obvladovanje proračunskega tveganja pomembno pri 
upravljanju Agencije Evropske unije za vesoljski program imeti jasno strategijo, dobro 
porazdeljene naloge, odgovornost in nadzor. 

Program temelji na visoko specializirani in včasih edinstveni tehnologiji ter znanjih in 
spretnostih, ki izkoriščajo nove razvojne dosežke. Zato bi moral program delovati znotraj 
večletnega finančnega okvira, ki bo dovolj prožen, da bo zajel spremembe stroškov in 
najnovejši razvoj, ter znotraj regulativnega okvira, ki bo dovolj prožen, da o deloval v 
najboljšem interesu Unije, programa in držav članic. 

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Unija si mora zagotoviti svobodo 
delovanja in samostojnost pri dostopu do 
vesolja in ga biti sposobna varno 
uporabljati. Zato je bistveno, da ohranja
avtonomen, zanesljiv in stroškovno 
učinkovit dostop do vesolja, zlasti z vidika 
ključne infrastrukture in tehnologije, javne 
varnosti ter varnosti Unije in njenih držav 
članic. Komisija bi zato morala imeti 
možnost, da v skladu z določbami člena 
189(2) Pogodbe združi izstrelitvene 
storitve na evropski ravni, in sicer tako za 
lastne potrebe kot tudi za potrebe drugih 
subjektov, vključno z državami članicami. 
Bistveno je tudi, da ima Unija še naprej 
sodobne, učinkovite in prilagodljive 
izstrelitvene infrastrukturne zmogljivosti. 
Poleg ukrepov, ki so jih sprejele države 
članice in Evropska vesoljska agencija, bi 
morala Komisija razmisliti o načinih 
zagotavljanja podpore za take zmogljivosti. 
Zlasti kadar je treba zemeljsko 
infrastrukturo za dostop do vesolja, ki je 
potrebna za izvajanje izstrelitev v skladu s 
potrebami vesoljskega programa, 
vzdrževati ali posodobiti in kadar je 
ugotovljena jasna dodana vrednost za EU, 
bi bilo treba omogočiti, da se take 
prilagoditve v okviru programa delno 
financirajo v skladu s finančno uredbo, da 
se doseže večja stroškovna učinkovitost 
vesoljskega programa.

(4) Unija si mora zagotoviti svobodo 
delovanja in samostojnost pri dostopu do 
vesolja in ga biti sposobna varno 
uporabljati. Zato je bistveno, da ohrani
avtonomen, zanesljiv in stroškovno 
učinkovit dostop do vesolja, zlasti z vidika 
ključne infrastrukture in tehnologije, javne 
varnosti ter varnosti Unije in njenih držav 
članic. Komisija bi zato morala imeti 
možnost, da v skladu z določbami člena 
189(2) Pogodbe združi izstrelitvene 
storitve na evropski ravni, in sicer tako za 
lastne potrebe kot tudi za potrebe drugih 
subjektov, vključno z državami članicami. 
Bistveno je tudi, da bo Unija še naprej
imela sodobne, učinkovite in prilagodljive 
izstrelitvene infrastrukturne zmogljivosti. 
Poleg ukrepov, ki so jih sprejele države 
članice in Evropska vesoljska agencija, bi 
morala Komisija razmisliti o načinih 
zagotavljanja podpore za te zmogljivosti. 
Zlasti kadar je treba zemeljsko 
infrastrukturo za dostop do vesolja, ki je 
potrebna za izvajanje izstrelitev v skladu s 
potrebami vesoljskega programa, 
vzdrževati ali posodobiti in kadar je 
ugotovljena jasna dodana vrednost za EU, 
bi bilo treba omogočiti, da se prilagoditve 
v okviru programa delno financirajo v 
skladu s finančno uredbo, da se doseže 
večja stroškovna učinkovitost vesoljskega 
programa, osnova pa bi moral biti prožen 
večletni finančni okvir, ki se bo lahko 
odzival na spremenjene okoliščine.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
vesoljski program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in doseganju skupnega
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov EU namenjenih za podnebne 
cilje. Zadevni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni med zadevnimi postopki 
ocenjevanja in pregleda.

(13) Glede na to, kako pomemben je boj 
proti podnebnim spremembam v skladu z 
obveznostmi Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in zavezami glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
vodilno vlogo Unije pri tem, bo ta program 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in prizadevanju za hitro 
doseganje splošnega cilja, da bi bilo 30 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podpiranju podnebnih ciljev ter 
vključevanju ciljev trajnostnega razvoja v 
vse politike Unije. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa ter ponovno ocenjeni med 
ustreznimi postopki ocenjevanja in 
pregleda.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ker program načeloma financira 
Unija, bi morala biti javna naročila, oddana 
v okviru vesoljskega programa, v skladu s 
pravili Unije. V tem okviru bi morala biti 
Unija odgovorna tudi za opredelitev ciljev 
na področju javnih naročil.

(15) Ker program načeloma financira 
Unija, bi morala biti javna naročila, oddana 
v okviru vesoljskega programa, v skladu s 
pravili Unije in upoštevati okoljska in 
socialna merila ter merila korporativnega 
upravljanja. V tem okviru bi morala biti 
Unija odgovorna tudi za opredelitev ciljev 
na področju javnih naročil. V splošnem bi 
moralo biti izvajanje programa, vključno s 
postopki za oddajo naročil, zlasti v zvezi z 
enakostjo spolov, skladno z načeli 
preglednosti, nediskriminacije in enakega 
obravnavanja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Za dobro javno upravljanje 
vesoljskega programa je potrebna stroga 
porazdelitev odgovornosti in nalog med 
različne udeležene subjekte, da bi se 
izognili podvajanju ter zmanjšale 
prekoračitve stroškov in zamude.

(25) Za dobro javno upravljanje 
vesoljskega programa je potrebna stroga 
porazdelitev odgovornosti in nalog med 
različne udeležene subjekte, zlasti med 
Agencijo Evropske unije za vesoljski 
program in Evropsko vesoljsko agencijo, 
da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju 
prizadevanj ter zmanjšale prekoračitve 
stroškov in zamude. Komisija bi morala 
usklajevati in spremljati naloge in 
komunikacijo na podlagi načel iz 
Lizbonske pogodbe1a in Okvirnega 
sporazuma med Evropsko skupnostjo in 
Evropsko vesoljsko agencijo1b.

__________________

1a Člen 189.3 Lizbonske pogodbe

1b „Ker pogodbenici priznavata, da se 
njune prednosti dopolnjujejo in vzajemno 
krepijo, da sta zavezani k učinkovitemu 
sodelovanju v medsebojno korist in k 
izogibanju vsakemu nepotrebnemu 
podvajanju.“

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Cilj sistema Galileo je vzpostavitev
in upravljanje prve globalne 
infrastrukture za satelitsko navigacijo in 
določanje položaja, ki je posebej 
zasnovana za civilne namene in ki jo lahko 
uporablja cela vrsta javnih in zasebnih 
akterjev v Evropi in po vsem svetu. Galileo 
deluje neodvisno od drugih obstoječih ali 
načrtovanih sistemov in s tem med drugim 
prispeva k strateški avtonomnosti Unije. 

(39) Cilj sistema Galileo je, da na 
podlagi pripravljalnega dela Evropske 
vesoljske agencije vzpostavi in upravlja 
prvo globalno infrastrukturo za satelitsko 
navigacijo in določanje položaja, ki je 
posebej zasnovana za civilne namene in ki 
jo lahko uporablja cela vrsta javnih in 
zasebnih akterjev v Evropi in po vsem 
svetu. Galileo deluje neodvisno od drugih 
obstoječih ali načrtovanih sistemov in s 
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Druga generacija sistema bi morala biti 
postopno uvedena pred letom 2030, sprva z 
zmanjšano operativno zmogljivostjo.

tem med drugim prispeva k strateški 
avtonomnosti Unije. Druga generacija 
sistema bi morala biti postopno uvedena 
pred letom 2030, sprva z zmanjšano 
operativno zmogljivostjo.

Obrazložitev

Galileo se opira na pripravljalno delo Evropske vesoljske agencije, kar iz predloga Komisije 
ni jasno razvidno.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) „vesoljski sektor“ pomeni:

„sektor višje v verigi“, ki zajema 
dejavnosti, ki vodijo do delujočega 
vesoljskega sistema, ter raziskovanje 
vesolja;

„sektor nižje v verigi“, ki zajema 
dejavnosti v zvezi z uporabo satelitskih 
podatkov za razvoj izdelkov in storitev, 
povezanih z vesoljem, za končne 
uporabnike.

Obrazložitev

Vesoljski sektor bi bilo treba dodatno opredeliti in ga ločiti na sektor nižje in sektor višje v 
verigi.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega vključuje vesoljski program 
ukrepe za zagotavljanje učinkovitega 
dostopa do vesolja v okviru vesoljskega 
programa ter za spodbujanje inovativnega 

Poleg tega vključuje vesoljski program 
ukrepe za zagotavljanje učinkovitega 
dostopa do vesolja v okviru vesoljskega 
programa ter za spodbujanje inovativnega 
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vesoljskega sektorja. in konkurenčnega vesoljskega sektorja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečati varnost Unije in njenih 
držav članic, njeno svobodo delovanja in 
njeno strateško neodvisnost, zlasti kar 
zadeva tehnologije in odločanje na podlagi 
dokazov;

(c) povečati varnost Unije in njenih 
držav članic, njeno svobodo delovanja in 
njeno strateško neodvisnost, zlasti kar 
zadeva tehnologije ter učinkovito in 
stroškovno ugodno odločanje na podlagi 
dokazov;

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
vesoljskega programa za obdobje 2021–
2027 znašajo [16] milijard EUR v tekočih 
cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
14 195 869 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (16,7 milijarde EUR v tekočih 
cenah).

Okvirna razdelitev zneska iz prvega 
pododstavka je:

Okvirna razdelitev zneska iz prvega 
pododstavka je: 

(a) za Galileo in EGNOS: [9,7]
milijarde EUR;

(a) za Galileo in EGNOS: 8 606 245 
580 EUR v cenah iz leta 2018 (9,7 
milijarde EUR v tekočih cenah);

(b) za Copernicus: [5,8] milijarde 
EUR;

(b) za Copernicus: 5 146 002 510 EUR 
v cenah iz leta 2018 (5,8 milijarde EUR v 
tekočih cenah); 

(c) za SSA/GOVSATCOM: [0,5]
milijarde EUR.

(c) za SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 
910 EUR v cenah iz leta 2018 (1,2
milijarde EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Ta kompromisni predlog spremembe v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13. 
septembra 2018 odraža najnovejšo razčlenitev večletnega finančnega okvira po programih, 
kakor je bilo opredeljeno v osnutku vmesnega poročila o predlogu uredbe Sveta o večletnem 
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finančnem okviru za obdobje 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Medsektorske dejavnosti iz člena 3 
se financirajo v okviru komponent 
vesoljskega programa.

2. Medsektorske dejavnosti iz členov
3 in 6 se financirajo v okviru komponent 
vesoljskega programa.

Obrazložitev

Eden od ciljev bi moralo biti podpiranje razvoja močnega, konkurenčnega in inovativnega 
vesoljskega sektorja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemki, ki jih ustvarijo 
komponente vesoljskega programa, se 
vplačajo v proračun Unije in porabijo za 
financiranje komponente, ki je ustvarila 
prihodek.

1. Prejemki, ki jih ustvarijo 
komponente vesoljskega programa, se 
vplačajo v proračun Unije in porabijo za 
financiranje katere koli komponente 
programa.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– določa načela za plačila Evropski 
vesoljski agenciji, ki so sorazmerna z 
zahtevnostjo nalog, ki jih je treba opraviti, 
v skladu s tržnimi cenami in provizijami 
drugih udeleženih subjektov, vključno z 
Unijo, ter lahko po potrebi temeljijo na 
kazalnikih uspešnosti; te provizije ne 

– določa načela za plačila Evropski 
vesoljski agenciji, ki so sorazmerna z 
zahtevnostjo nalog, ki jih je treba opraviti, 
v skladu s provizijami drugih udeleženih 
subjektov, vključno z Unijo, ter lahko po 
potrebi temeljijo na kazalnikih uspešnosti; 
te provizije ne zajemajo splošnih stroškov, 
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zajemajo splošnih stroškov, ki niso 
povezani z dejavnostmi, ki jih je Unija 
zaupala Evropski vesoljski agenciji.

ki niso povezani z dejavnostmi, ki jih je 
Unija zaupala Evropski vesoljski agenciji.

Obrazložitev

Številne storitve nimajo dejanskih „tržnih cen“.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Copernicus se izvaja na podlagi 
predhodnih naložb Unije in se po potrebi 
opira na nacionalne ali regionalne 
zmogljivosti držav članic, pri čemer 
upošteva zmogljivosti komercialnih 
dobaviteljev primerljivih podatkov in 
informacij ter potrebo po spodbujanju 
konkurence in razvoja trga.

1. Copernicus se izvaja na podlagi 
predhodnih naložb Unije in financiranja 
Evropske vesoljske agencije ter se po 
potrebi opira na nacionalne ali regionalne 
zmogljivosti držav članic, pri čemer 
upošteva zmogljivosti komercialnih 
dobaviteljev primerljivih podatkov in 
informacij ter potrebo po spodbujanju 
konkurence in razvoja trga.

Obrazložitev

Financiranje programa Copernicus si delita Evropska unija (70 %) in Evropska vesoljska 
agencija (30 %).

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice in štirje 
predstavniki Komisije, od katerih imajo 
vsi glasovalno pravico. Upravni odbor ima 
tudi enega člana, ki ga imenuje Evropski 
parlament in nima glasovalne pravice.

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice, štirje 
predstavniki Komisije in en predstavnik, 
ki ga imenuje Evropski parlament, vsi pa 
imajo glasovalno pravico.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija vsako leto predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o izvajanju tega programa. Poročilo med 
drugim vsebuje informacije glede 
obvladovanja tveganja, skupnih stroškov, 
letnih operativnih stroškov, rezultatov 
razpisnih postopkov, prihodkov, 
časovnega razporeda in učinkovitosti 
programa in agencije.
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