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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje strategický význam kosmické politiky ve snaze o zavedení skutečné evropské 
průmyslové strategie založené na konkrétních projektech, které přinášejí hmatatelné 
výhody občanům a podnikům, zejména zdůrazňuje význam dvou stěžejních iniciativ: 
programu GMES a programu pro globální družicové navigační systémy (GNSS);

2. připomíná, že neúspěch původního pojetí partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
které bylo zvolen při financování programů pro GNSS, byl v roce 2007 důvodem 
k rozhodnutí pokračovat v realizaci těchto programů s využitím financování výhradně 
z rozpočtu Unie; připomíná, že v této souvislosti a vzhledem k tomu, že v současném 
víceletém finančním rámci nejsou k dispozici potřebné prostředky, bylo rozhodnuto zvýšit 
strop okruhu 1a na období 2007–2013 o 2,4 miliardy EUR; poukazuje na to, že vzhledem 
k nedostatku prostředků na projekt ITER navrhla Komise v roce 2010 opět revizi 
víceletého finančního rámce s cílem zvýšit strop okruhu 1a;

3. zdůrazňuje, že pravděpodobným důsledkem takových nouzových řešení vypracovaných 
ad hoc je ohrožení úspěchu a přínosu strategických a rozsáhlých projektů EU a oslabení 
vhodného politického okamžiku pro tyto projekty; domnívá se, že je vhodnější nalézt 
dlouhodobé rozpočtové řešení, které umožní zajistit financování na úrovni EU 
odpovídající technologickým požadavkům těchto programů a harmonogramu, jenž zaručí 
jejich relevantnost a životaschopnost;

4. připomíná, že ve společném prohlášení o financování evropských programů GNSS 
navazujícím na příslušnou dohodu ze dne 23. listopadu 2007 Parlament a Rada potvrdily, 
že celková odhadovaná částka potřebná k zajištění plné provozuschopnosti projektu 
GNSS Galileo na období 2007–2013 činí 3 400 milionů EUR, a prohlásily, že by tato 
částka neměla být po dobu platnosti finančního rámce na období 2007–2013 překročena; 
je ovšem přesvědčen, že odhady prostředků v současném finančním rámci jsou 
nedostatečné k tomu, aby byla do roku 2013 uvedena do provozu efektivní 
a konkurenceschopná služba a byly zajištěny potřebné technologické souvislosti; lituje 
proto skutečnosti, že Komise ve svém posouzení v polovině období vypracovaném 
v lednu 2011 nenavrhla přidělení dodatečných prostředků na financování programů GNSS 
v období do roku 2013, což může vést k nepřijatelnému zpoždění jejich dokončení; 
upozorňuje, že pokud by byly v průběhu tohoto období zapotřebí další prostředky, nelze 
za reálnou možnost považovat přesun prostředků ze současných víceletých programů, a že 
další snižování v rámci okruhu 1a, obzvláště v souvislosti se sedmým rámcovým 
programem, jsou nepřijatelná;

5. vyzdvihuje fakt, že GNSS představují technologii klíčového významu, která by mohla 
revolučním způsobem změnit evropskou dopravní infrastrukturu a různé oblasti trhu; 
upozorňuje, že ve střednědobém horizontu zahájí činnost jiné, neevropské programy 
GNSS, a jakékoliv zpoždění by proto vedlo ke ztrátě konkurenceschopnosti na 
mezinárodní úrovni, k zastarání současné infrastruktury, k nevyužité příležitosti 
uplatňovat vyvíjené technologie a aplikace a ke ztrátě více než 60 % očekávaných 
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přínosů;

6. žádá Komisi, aby Parlament co nejdříve informovala v případě další finanční potřeby pro 
včasné dokončení GNSS a aby alespoň předložila aktualizovaný finanční přehled do léta 
2011, kdy bude předkládán návrh na nový víceletý finanční rámec; 

7. zdůrazňuje dále, že Galileo je v podstatě nejen prvním významným projektem tohoto 
druhu, který EU vlastní, ale rovněž projektem, jenž reaguje na požadavky vycházející 
z veřejného zájmu celé EU, a odůvodňuje tak využívání veřejných finančních prostředků;
vyzývá Komisi, aby zlepšila řízení projektu a co nejdříve zajistila konkurenceschopnost 
a kompletní funkčnost služby využívající 30 družic, a zabránila tak nejistotám a vyslala 
pozitivní signál subjektům působícím na trhu; poukazuje na to, že se mohou vyskytnout 
značné rozdíly mezi současnými investičními náklady a budoucími provozními náklady; 
podporuje proto návrh, aby ve spojitosti s rozsáhlými projekty tohoto typu byla 
v budoucnu předem určená roční částka hrazena z rozpočtu EU a aby členské státy 
odpovídaly především za financování případných dodatečných nákladů, a to uvolněním 
dalších finančních prostředků pro rozpočet EU, a aby byly současně zmapovány ty části 
tohoto rozpočtu, které nebyly vyčerpány, a rovněž vyhledány další zdroje financování, 
včetně inovativních forem financování, které by mohly pomoci hradit další potřebné 
náklady vznikající v souvislosti s tak rozsáhlými projekty;

8. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost odvádět příjem pocházející z tržní činnosti Galilea 
do rozpočtu EU;

9. žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla podrobnosti o způsobu, jak bude 
zajišťováno financování ročních nákladů na údržbu Galilea, až bude v provozu, které se 
odhadují na 800 milionů EUR;

10. upozorňuje na to, že odhadovaná částka (1,9 miliardy EUR) uvedená v posouzení 
v polovině období provedeném na dobu po roce 2013 je předložena jako čistě orientační; je 
toho názoru, že Komise by proto měla předložit střednědobou a dlouhodobou strategii 
financování programů GNSS po roce 2013 a rovněž se zabývat myšlenkou stanovení roční 
částky na období 2014–2020, která by měla pokrýt dokončení infrastruktury projektu 
Galileo a náklady na jeho údržbu do roku 2020.
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