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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vesoljska politika je postala z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, v kateri je 
oblikovana nova pravna podlaga „vesolje“, in s prednostnimi političnimi nalogami nove 
Komisije, ki jih je predsednik Barroso predstavil Evropskemu parlamentu, eden od glavnih 
sektorjev v prihodnosti Evropske unije. 

Program GMES pomeni s političnega stališča trojno priložnost za Evropsko unijo.

Kot prvo bi bil lahko zgled v odločenosti, da se na podlagi konkretnih projektov oblikuje 
resnična evropska industrijska strategija. Program GMES pomeni dejansko dodano vrednost, 
ki jo lahko EU prispeva k vodenju projektov svetovnih razsežnosti, s katerim bi Unija postala 
ena od vodilnih sil v vesoljski industriji. 

Kot drugo lahko kot simbol odločne industrijske politike evropskim državljanom vidno koristi 
bodisi pri zaposlovanju, znanju, varnosti ali varstvu okolja. Poleg tega je popolnoma skladen s 
strategijo EU 2020 in sklepi po konferenci v Köbenhavnu. 

Kot tretje bo ustvarjal pozitivno sinergijo v gospodarskih sektorjih, kot so na primer storitve, s 
čimer bodo številna mala in srednje velika podjetja dobila priložnost za vstop na trg. 

Vprašanje financiranja programa, ki je bistveno za zagotovitev njegove trdnosti in trajnosti, je 
treba obravnavati na dveh ravneh: 

1) kratkoročno: zagotovitev začetka izvajanja programa

Predlog uredbe predvideva oblikovanje pravne podlage, ki bo zagotavljala kontinuiteto 
pripravljalnih ukrepov, oblikovanih na pobudo Evropskega parlamenta. Po mnenju 
pripravljavca mnenja je glavni kratkoročni cilj zagotoviti minimalno financiranje za začetek 
operativne faze programa. 

Spomnimo naj, da je program GMES, ki se izvaja že deset let, do sedaj spadal v okvir 
sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj ter je za obdobje 2007–2013 prejel 
finančna sredstva v višini 1,2 milijard EUR. Evropska vesoljska agencija je za razvoj 
programa namenila 1,6 milijarde EUR. Ker se bo razvojna faza končala leta 2011 (za večino 
komponent programa), bo treba za zagotovitev njegove operativne faze najti drug vir 
finančnih sredstev Skupnosti. Komisija zato predlaga, da bi izven sedmega okvirnega 
programa za raziskave in razvoj poiskali dodatna sredstva v višini 107 milijonov EUR, s 
katerimi bi financirali nekatere operativne dejavnosti programa (zlasti storitve GMES, ki jih 
upravljajo zasebne strukture, del operativnih dejavnosti s sateliti Sentinel A in nakup 
podatkov, potrebnih za storitve).

Ker ta druga faza ni bila zajeta pri finančnem načrtovanju večletnega finančnega okvira 2007–
2013, je treba vire za njeno financiranje temeljito preučiti. 

Komisija v svojem predlogu ugotavlja, da uredba „[zahteva] ponovno načrtovanje ustreznega 
razdelka v finančni perspektivi“. Če bo treba sredstva – zlasti neuporabljena – prerazporediti, 
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bomo morali ustvariti pogoje za dodatno financiranje. Poleg tega bo po ocenah Komisije 
razpoložljiva razlika do zgornje meje iz razdelka 1a v tem obdobju zelo omejena. Za leto 
2011 ne bi smelo biti posebnih težav, kar pa ne velja za leti 2012 in 2013. Odobritve za 
prevzem obveznosti bi se morale namreč v teh letih povečati za 41 milijonov EUR in 
56 milijonov EUR, kar pomeni znatne dodatne izdatke za razdelek, ki je že tako 
preobremenjen. 

Jasno je treba opredeliti tudi nepokrite potrebe, zlasti glede vesoljske komponente programa, 
ki niso zajete v predlogih Komisije za financiranje in katerih izdatki bi se lahko povečali, če 
sklepi ne bi bili pravočasno sprejeti. Predvsem gre za preostali del operativnih dejavnosti s 
sateliti Sentinel A (po ocenah Evropske vesoljske agencije v višini 30 milijonov EUR), 
lansiranje satelitov Sentinel B (165 milijonov EUR) in predhodno oskrbo satelitov Sentinel C 
(140 milijonov EUR).

2) srednje- in dolgoročno: opredelitev proračunske strategije programa po letu 2013

Program GMES (in torej ustrezna proračunska vrstica) naj bi bil v celoti vzpostavljen v 
naslednjem večletnem finančnem okviru. Vsakdo se strinja, da potrebe po financiranju 
programa presegajo trenutno dodeljena sredstva. Primerneje bi bilo, da bi se potrebni zneski 
ponovno preučili v okviru treh večjih srečanj v letu 2010 v zvezi s strategijo EU za leto 2020, 
vmesnim pregledom sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj ter vmesnim 
pregledom finančnega okvira, zlasti glede financiranja novih politik, ki jih predvideva 
Lizbonska pogodba. Pomembna je tudi uporaba instrumenta prilagodljivosti in zakonodajne 
prilagodljivosti, ki je opredeljena v členu 37 medinstitucionalnega sporazuma. 

Pripravljavec mnenja poudarja povezanost kratkoročnih in srednjeročnih dejavnosti. Tako je 
trdna finančna strategija za obdobje 2014–2020 močno odvisna od odločitev za obdobje 
2011–2013. V tem predlogu so vse prvine, ki so potrebne za oblikovanje programa Skupnosti, 
in sicer cilji, upravljanje, financiranje ter sodelovanje tretjih držav. 

Ta strategija bi morala obravnavati naslednja vprašanja: lastništvo infrastrukture in politiko 
upravljanja podatkov, politiko nakupa za vesoljsko infrastrukturo GMES, politiko 
mednarodnega sodelovanja s tretjimi državami in obveznost držav članic, da nadaljujejo 
aktivnosti. 

V fazi raziskav in razvoja je sodelovanje med Evropsko komisijo in Evropsko vesoljsko 
agencijo zadostovalo, v operativni fazi pa je treba postopek posvetovanja razširiti. Ustrezna 
rešitev za to je ustanovitev sveta partnerjev, katerega pristojnosti bi dopolnjevale pristojnosti 
odbora GMES, navedenega v predlogu uredbe, in ki bi zagotavljal usklajenost celotnega 
upravljanja programa, po drugi strani pa bi vzpostavil proračunsko strategijo, ki bi bila 
dogovorjena na več ravneh. 

Neizogibno je torej, da se na podlagi pregleda večletnega finančnega okvira dodelijo dodatna 
sredstva za izkoriščanje potenciala, ki ga predstavlja program GMES, pri čemer je potrebna 
resnična zavezanost Komisije in držav članic. Odbor za proračun poziva Komisijo, naj pri 
vmesnem pregledu finančnega okvira, ki je opredeljen v izjavi št. 1, priloženi 
medinstitucionalnemu sporazumu z dne 17. maja 2006, predstavi predloge za uresničitev 
sprejetih izzivov.  
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a )meni, da so finančna sredstva, 
navedena v zakonodajnem predlogu, v 
skladu z zgornjo mejo podrazdelka 1a 
finančnega okvira 2007–2013, vendar je 
rezerva v razdelku 1a za obdobje 2011–
2013 je zelo majhna; poudarja, da bo letni 
znesek določen v okviru letnega 
proračunskega postopka v skladu s točko 
37 medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006; poudarja tudi, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za 
financiranje novih pristojnosti, kot je 
vesoljska politika, ki jih je EU dobila po 
Lizbonski pogodbi; poleg tega je treba 
zagotoviti potrebna sredstva za 
financiranje programa GMES, zlasti 
njegove vesoljske komponente; Komisija 
mora predložiti srednjeročno finančno 
strategijo za GMES v okviru vmesnega 
pregleda sedanjega večletnega finančnega 
okvira, skupaj s konkretnimi predlogi za 
njegovo prilagoditev in revizijo do konca 
prvega polletja, in pri tem uporabiti vse 
razpoložljive mehanizme iz 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006, zlasti iz točk 21 do 23; do 
31. decembra 2010 mora predložiti tudi 
dolgoročno strategijo za prihodnji večletni 
finančni okvir.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Finančna sredstva za celotno trajanje 
začetnih operativnih dejavnosti GMES je 
treba določiti v višini 107 milijonov EUR 
kot glavni referenčni okvir v smislu 
točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. Poleg teh 
finančnih sredstev je za raziskovalne 
ukrepe, ki spremljajo začetne operativne 
dejavnosti GMES, predvidenih dodatnih 
43 milijonov EUR iz tematskega področja 
za vesolje Sedmega okvirnega programa.

(16) Finančna sredstva za celotno trajanje 
začetnih operativnih dejavnosti GMES je 
treba določiti v višini 107 milijonov EUR 
kot glavni referenčni okvir v smislu 
točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju. Poleg teh 
finančnih sredstev je za raziskovalne 
ukrepe, ki spremljajo začetne operativne 
dejavnosti GMES, predvidenih dodatnih 
209.000.000 EUR iz tematskega področja 
za vesolje Sedmega okvirnega programa. 
Ta dva vira financiranja bi bilo treba 
upravljati usklajeno, da bi bil dosežen 
resničen napredek pri izvajanju storitev 
GMES. Sredstva iz Sedmega okvirnega 
progama je treba uporabiti ob popolnem 
upoštevanju ciljev in meril iz okvirnega 
programa. 

Obrazložitev

Navesti je treba vsa finančna sredstva, ki so na voljo za program GMES v sedmem okvirnem 
programu za raziskave in razvoj, in sicer 43 milijonov EUR iz tematskega področja za 
vesolje, ki jih je treba prerazporediti, ter 166 milijonov EUR, ki so že na voljo v vrstici GMES 
okvirnega programa za raziskave in razvoj. Poleg tega je treba poudariti pomembnost 
usklajenega upravljanja teh dveh proračunskih sredstev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Komisija bi morala pri finančnem 
načrtovanju poskrbeti za ohranitev 
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kontinuitete podatkov v obdobju začetnih 
operativnih dejavnosti GMES (2011–
2013) in po njem ter za neprekinjeno in 
neomejeno uporabo storitev.

Obrazložitev

Nujno se je treba izogniti prekinitvi kontinuitete podatkov, zato da bi lahko uporabniki z 
zanesljivostjo uporabljali storitve.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Komisija mora predložiti srednje- in 
dolgoročno strategijo za financiranje 
programa GMES, zlasti njegove vesoljske 
komponente, in sicer preostalega dela 
operativnih dejavnosti s sateliti Sentinel 
A, lansiranje satelitov Sentinel B in 
predhodne oskrbe za satelite Sentinel C. V 
strategiji bi morala preučiti in oceniti vse 
možnosti za financiranje programa 
GMES. Preden predloži končno strategijo, 
se mora posvetovati s svetom partnerjev.

Obrazložitev

Treba je oceniti sredstva, ki so na voljo za financiranje programa GMES v okviru finančnega 
okvira za obdobje 2007–2013 in po njem ter po posvetovanju s svetom partnerjev oblikovati 
dolgoročno strategijo. Opredeliti je treba tudi nepokrite potrebe, zlasti glede vesoljske 
komponente, navedene v sporočilu Komisije z naslovom Globalno spremljanje okolja in 
varnosti (GMES): izzivi in naslednji koraki za vesoljsko komponento (KOM(2009)0589).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisiji pomaga svet partnerjev.
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Svet partnerjev je prednosti posvetovalni 
organ med državami članicami in 
Komisijo ter dopolnjuje pristojnosti 
odbora GMES iz člena 11 in zagotavlja 
splošno usklajenost programa GMES: 

Drugi pristojni akterji so lahko povabljeni 
kot opazovalci. 

Svet partnerjev je zlasti pristojen za 
naslednje naloge: 

– določitev splošnega okvira programa 
GMES in zagotovitev njegovega razvoja, 

– upoštevanje prispevkov partnerjev, da bi 
se uporabili njihovi podatki, proizvodi ali 
infrastruktura, 

– pomoč Komisiji pri opredelitvi srednje-
in dolgoročne strategije za financiranje 
programa GMES, navedene v členu 9a. 
Svet partnerjev sprejme svoj poslovnik.

Obrazložitev

Vloga odbora GMES, predvidena v členu 11 predloga uredbe, je omejena na izvrševanje 
proračuna GIO. Zlasti – ne pa izključno – je treba ustanoviti trajni posvetovalni forum med 
Evropsko komisijo in državami članicami, ki bo imel visoko raven zastopanosti. Za dobro 
delovanja programa GMES so potrebni jasna struktura upravljanja, natančno opredeljena 
srednje- in dolgoročna strategija in dobro sodelovanje med vsemi pristojnimi akterji.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nepovratna sredstva so lahko v 
posebnih oblikah, npr. v obliki okvirnega 
sporazuma o partnerstvu, ali v obliki 
sofinanciranja dejavnosti ali nepovratnih 
sredstev za ukrepe. Za nepovratna sredstva 
za poslovanje organov, ki si prizadevajo za 
doseganje ciljev v splošnem evropskem 
interesu, določbe Finančne uredbe o 

2. Javna naročila bi morala biti 
prednostni instrument za financiranje 
izvajanja programa GMES. Kadar je to 
utemeljeno, so lahko nepovratna sredstva 
so v posebnih oblikah, npr. v obliki 
okvirnega sporazuma o partnerstvu, ali v 
obliki sofinanciranja dejavnosti ali 
nepovratnih sredstev za ukrepe. Za 
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postopnem zmanjševanju ne veljajo. 
Največji delež sofinanciranja pri 
nepovratnih sredstvih je sprejet v skladu s 
postopkom iz člena 11(3).

nepovratna sredstva za poslovanje organov, 
ki si prizadevajo za doseganje ciljev v 
splošnem evropskem interesu, določbe 
Finančne uredbe o postopnem 
zmanjševanju ne veljajo. Največji delež 
sofinanciranja pri nepovratnih sredstvih je 
sprejet v skladu s postopkom iz 
člena 11(3).

Obrazložitev

Java naročila bi morala biti običajni postopek za financiranje. V utemeljenih primerih bi 
lahko financiranje potekalo s subvencijami v okviru javnih postopkov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe 
Člen 9 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Komisija v okviru vmesnega pregleda 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
ter njegovih prilagoditev in revizij do 
konca prvega polletja 2010 predloži 
predlog za nadaljnje financiranje 
programa GMES, zlasti njegove vesoljske 
komponente. 
Po posvetovanju z odborom partnerjem do 
31. decembra 2010 pripravi tudi 
dolgoročno finančno strategijo za 
program GMES za naslednji večletni 
finančni okvir. 
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