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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава стратегическото значение на космическата политика по отношение на 
волята за създаването на истинска европейска промишлена стратегия, основана на 
конкретни проекти, които носят осезаеми ползи за гражданите и предприятията, и 
по-специално нейните две водещи програми, ГМОСС и ГНСС;

2. припомня, че неуспехът на първоначалната формула на публично-частно 
партньорство, възприета за финансирането на програмите за ГНСС, доведе през 
2007 г. до решението за продължаване на изпълнението на тези програми чрез 
финансиране изключително от бюджета на Съюза; припомня, че в този контекст и 
предвид недостатъчните средства по текущата МФР, беше взето решение за 
увеличаване на тавана по функция 1а с 2,4 милиарда евро за периода 2007–2013 г.; 
подчертава освен това, че през 2010 г. Комисията отново предложи преразглеждане 
на МФР с цел увеличаване на тавана по функция 1а поради недостиг на средства за 
проекта „ITER“;

3. подчертава, че такива специални спешни решения биха могли да застрашат успеха и 
добавената стойност на мащабни проекти на ЕС със стратегическо значение и да 
отслабят съпътстващия ги политически импулс; счита, че е по-добре да се намери 
дългосрочно финансово решение, способно да осигури финансиране на равнище 
ЕС, при спазване на технологичните изисквания на тези програми и съобразно 
график, който гарантира тяхната целесъобразност и жизнеспособност;

4. припомня, че в съвместното изявление относно финансирането на европейските 
програми за ГНСС след съответното споразумение от 23 ноември 2007 г. 
Парламентът и Съветът потвърдиха, че общата предвидена сума, необходима за 
привеждане в пълна експлоатационна готовност на проекта за ГНСС „Галилео“, е в 
размер на 3 400 милиона евро за периода 2007–2013 г. и заявиха, че тази сума не 
следва да се превишава за срока на финансовата рамка за периода 2007–2013 г.; 
счита при все това, че тези средства, предвидени в настоящата финансова рамка, са 
недостатъчни за привеждането в действие на една ефективна и конкурентоспособна 
услуга и за осигуряване на необходимите технически връзки до 2013 г.; по тази 
причина изразява съжаление за факта, че в рамките на своя междинен преглед през 
януари 2011 г. Комисията не предложи никакви допълнителни средства за 
програмите за ГНСС за периода до 2013 г., което може да доведе до недопустими 
закъснения в тяхното изпълнение; посочва, че в случай че през този период се 
окажат необходими допълнителни средства, преразпределянето на средства от 
действащите многогодишни програми не може да се разглежда като възможно 
решение и че нови намаления по функция 1а, и по-специално по отношение на 
Седмата рамкова програма, са неприемливи;

5. подчертава, че ГНСС е технология с първостепенно значение, която може да 
революционизира европейската транспортна инфраструктура и различни пазарни 
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сектори; подчертава, че в средносрочен план ще бъдат приведени в действие други, 
неевропейски програми за ГНСС и че поради това всяко забавяне би довело до 
загуба на конкурентоспособност в международен план, морално остаряване на 
съществуващата инфраструктура, неспособност да се използват технологиите и 
приложенията в процес на разработка и загуба на до 60 % от очакваните ползи;

6. изисква от Комисията да информира Парламента във възможно най-кратък срок за 
евентуалната необходимост от допълнително финансиране с оглед на 
своевременното завършване на ГНСС, най-малко като представи актуализиран 
финансов преглед до лятото на 2011 г., когато ще бъде внесено предложението за 
новата МФР;

7. подчертава, че освен че е първият голям проект от този род, разработван от ЕС, 
„Галилео“ е и отговор на императив, който е от обществен интерес на равнището на 
ЕС, и следователно е основателно да се използват публични средства; призовава 
Комисията да подобри управлението на проекта, да гарантира 
конкурентоспособността и достигането в рамките на възможно най-кратък срок на 
пълен експлоатационен капацитет на услуга, основаваща се на мрежа от 30 
спътника, за да се избегне несигурността и да се изпрати положително послание към 
участниците на пазара; подчертава, че може да се окаже, че има съществени разлики 
между сегашните инвестиционни разходи и бъдещите текущи разходи; по тази 
причина подкрепя предложението в бъдеще, за мащабни проекти като този, суми с 
предварително определен годишен размер да бъдат покривани от бюджета на ЕС, а 
държавите-членки да отговарят предимно за финансирането на евентуалните 
допълнителни разходи чрез предоставяне на средства в допълнение към средствата 
от бюджета на ЕС, като се установят областите от този бюджет с недостатъчна 
степен на усвояване на средствата, наред с други източници на финансиране, в това 
число и новаторски форми на финансиране, чрез които би могло да се допринесе за 
финансирането на допълнителни потребности, възникващи вследствие на такива 
мащабни проекти;

8. приканва Комисията да разгледа възможността средствата от търговската дейност 
на „Галилео“ да се заприхождават в бюджета на ЕС;

9. изисква от Комисията да представи на Парламента сведения за финансирането на 
годишните разходи за поддръжка на „Галилео“, чийто размер се оценява на 800 
милиона евро, след влизането му в експлоатация;

10. посочва, че прогнозната сума от 1,9 милиарда евро, включена в междинния преглед 
за периода след 2013 г., е посочена само като примерна; счита, че по тази причина 
Комисията следва да изготви стратегия за средносрочното и дългосрочното 
финансиране на програмите за ГНСС след 2013 г., включително като разгледа 
идеята за определянето на годишна сума за периода 2014–2020 г., необходима за 
покриване на завършването на инфраструктурата на ГНСС и разходите за нейната 
поддръжка до 2020 г.
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