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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η διαστημική πολιτική στο πλαίσιο της 
βούλησης να θεσπιστεί μια γνήσια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική που θα βασίζεται 
σε συγκεκριμένα έργα τα οποία προσκομίζουν απτά οφέλη στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τα δύο εμβληματικά της προγράμματα, το πρόγραμμα GMES και το 
πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης·

2. υπενθυμίζει ότι η αποτυχία της αρχικής λύσης για εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα που προκρίθηκε για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων συστημάτων 
ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου οδήγησε το 2007 στην απόφαση να συνεχιστεί η 
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών με την προσφυγή σε χρηματοδότηση αποκλειστικά 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό και λόγω της 
ανεπάρκειας των πιστώσεων που διατίθενται στο ισχύον ΠΔΠ αποφασίστηκε να αυξηθεί 
το ανώτατο όριο για την κατηγορία 1α κατά 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013·
επισημαίνει εξάλλου ότι και πάλι το 2010 η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση του ΠΔΠ για 
αύξηση του ανωτάτου ορίου της κατηγορίας 1α λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης του 
σχεδίου ΙΤΕR·  

3. τονίζει με έμφαση ότι παρόμοιες ad hoc λύσεις έκτακτης ανάγκης είναι πιθανόν να 
θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία στρατηγικών βιομηχανικών 
προγραμμάτων της ΕΕ μεγάλης κλίμακας και να κλονίσουν τη σχετική πολιτική δυναμική 
τους· εκτιμά ότι είναι προτιμότερο να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη δημοσιονομική λύση 
ικανή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ, που θα σέβεται στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις και ένα χρονοδιάγραμμα που θα εγγυάται την ορθότητα και τη σκοπιμότητα 
των προγραμμάτων αυτών·

4. υπενθυμίζει ότι στην κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων GNSS (μετά τη σχετική συμφωνία της 23ης Νοεμβρίου 2007, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιβεβαίωσαν ότι το κατ΄ εκτίμηση απαιτούμενο συνολικό 
ποσό για την πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα του προγράμματος GNSS Galileo για την 
περίοδο 2008-2013 είναι 3,4 δισ. ευρώ και δήλωσαν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει 
υπέρβαση του ποσού αυτού στη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· είναι, 
ωστόσο, πεπεισμένο ότι αυτές οι εκτιμήσεις στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι 
ανεπαρκείς για τη δραστηριοποίηση μίας αποδοτικής και ανταγωνιστικής υπηρεσίας για 
την εξασφάλιση της αναγκαίας τεχνολογικής σύνδεσης έως το 2013· εκφράζει, συνεπώς, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ενδιάμεση εξέτασή της του Ιανουαρίου 2011 η 
Επιτροπή δεν πρότεινε κάποια πρόσθετη χρηματοδότηση για τα προγράμματα GNSS για 
την περίοδο έως το 2013, με αποτέλεσμα να υπάρξουν, ενδεχομένως, απαράδεκτες 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που απαιτηθούν 
επιπλέον κεφάλαια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αναδιάταξη από τρέχοντα 
πολυετή προγράμματα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη επιλογή και ότι περαιτέρω 
μειώσεις στο πλαίσιο της κατηγορίας 1α, ιδίως σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, 
είναι απαράδεκτες·
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5. τονίζει με έμφαση ότι τα GNSS συνιστούν τεχνολογία κρίσιμης σημασίας που θα
μπορούσε να προκαλέσει επανάσταση στην ευρωπαϊκή υποδομή μεταφορών και στους 
διάφορους τομείς της αγοράς· επισημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα θα τεθούν σε λειτουργία 
άλλα, μη ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε 
καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα εφόσον η 
σημερινή υποδομή θα καταστεί παρωχημένη, θα καταστεί αδύνατο να χρησιμοποιηθούν 
νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στην αναπτυξιακή διαδικασία και θα υπάρξουν απώλειες 
έως και 60% των αναμενόμενων ωφελειών·

6. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό σε 
περίπτωση που προκύψουν ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης  με στόχο την έγκαιρη 
ολοκλήρωση του GNSS, υποβάλλοντας τουλάχιστον μια επικαιροποιημένη οικονομική 
επισκόπηση έως το καλοκαίρι του 2011, όταν υποβληθεί η νέα πρόταση για το ΠΔΠ·

7. τονίζει ότι το πρόγραμμα Galileo δεν αποτελεί μόνο για την ΕΕ το πρώτο δικό της αυτού 
του είδους μεγάλης κλίμακας σχέδιο, αλλά αποτελεί απάντηση σε μία επιταγή δημοσίου 
συμφέροντος που δικαιολογεί την προσφυγή στη δημόσια χρηματοδότηση· ζητεί από την 
Επιτροπή να βελτιώσει τη διαχείριση του προγράμματος και να διασφαλίσει το 
συντομότερο δυνατό την ανταγωνιστικότητα και την πλήρη λειτουργικότητα μιας 
υπηρεσίας με σχηματισμό 30 δορυφόρων για να αποφευχθούν τυχόν αβεβαιότητες και να 
σταλεί ένα θετικό μήνυμα στους φορείς της αγοράς· επισημαίνει εν προκειμένω ότι 
ενδέχεται να ανακύψουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του σημερινού επενδυτικού 
κόστους και των μελλοντικών λειτουργικών δαπανών· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση ότι στο μέλλον, όταν πρόκειται για σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως το παρόν, ένα 
προκαθορισμένο ετήσιο ποσό θα πρέπει να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
ενώ τα κράτη μέλη θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση οιουδήποτε πρόσθετου κόστους, με 
συμπληρωματική χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, προσδιορίζοντας 
συγχρόνως τομείς του προϋπολογισμού με χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων παράλληλα 
με άλλες χρηματοδοτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μορφών 
χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν πρόσθετες ανάγκες που θα 
προέκυπταν από σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως αυτό.·

8. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο να διατεθούν στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ τα έσοδα που θα προκύψουν από τις εμπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
προγράμματος Galileo·

9. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο στοιχεία σχετικά με τον τρόπο 
διασφάλισης της χρηματοδότησης του ετήσιου κόστους συντήρησης του Galileo, αφού 
πλέον τεθεί σε λειτουργία, που υπολογίζονται σε 800 εκατ. ευρώ·

10. επισημαίνει ότι το κατ' εκτίμηση ποσό (1,9 δισ. ευρώ) που συμπεριλαμβάνεται στην 
ενδιάμεση εξέταση για την περίοδο μετά το 2013 παρουσιάζεται ως εντελώς ενδεικτικό·  
φρονεί ότι θα πρέπει, επομένως , να υποβάλει η Επιτροπή στρατηγική για τη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης 
μέσω δορυφόρου μετά το 2013, διερευνώντας την ιδέα θέσπισης ενός ετήσιου ποσού για 
την περίοδο 2014-2020 με στόχο την κάλυψη της ολοκλήρωσης της υποδομής του Galileo
και του κόστους συντήρησής του έως το 2020.
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