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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab kosmosepoliitika ja eelkõige kahe peamise algatuse – ülemaailmse keskkonna- ja 
turvaseire (GMES) ning ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) programmide 
– strateegilist tähtsust seoses püüdlusega rakendada tõelist Euroopa tööstuspoliitikat, mis 
põhineb üldsusele ja ettevõtetele käegakatsutavat kasu toovatel praktilistel projektidel;

2. tuletab meelde, et GNSSi programmide rahastamiseks kohandatud avaliku ja erasektori 
partnerluse algse valemi läbikukkumine tõi 2007. aastal kaasa otsuse jätkata programmide 
elluviimist eranditult Euroopa Liidu eelarvest rahastamise abil; tuletab meelde, et sellega 
seoses ja võttes arvesse praeguses mitmeaastases finantsraamistikus kasutada olevate 
rahaliste vahendite ebapiisavust, otsustati tõsta rubriigi 1a ülemmäära ajavahemikuks 
2007–2013 2,4 miljardi euro võrra; juhib tähelepanu sellele, et komisjon tegi 2010. aastal 
veel kord ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks, et suurendada 
rubriigi 1a ülemmäära seoses ITERi projekti rahastamiseks vajalike vahendite nappusega;

3. rõhutab, et selliste ajutiste ja erakorraliste lahendustega võidakse seada ohtu ELi 
suuremahuliste strateegiliste projektide edu ja lisandväärtus ning pidurdada sellekohase 
poliitilise tegevuse hoogu; on seisukohal, et eelarve jaoks tuleb pigem kavandada
pikaajalist lahendust ELi tasandil rahastamiseks, võttes arvesse nende programmide 
tehnilisi nõudeid ja ajakava, et tagada programmide asjakohasus ja jätkusuutlikkus;

4. tuletab meelde, et Euroopa GNSSi programmide rahastamist käsitlevas ühisavalduses, mis 
tehti 23. novembri 2007. aasta vastava kokkuleppe järel, kinnitasid Euroopa Parlament ja 
nõukogu, et GNSSi projekti Galileo täielikuks töövõimeks vajalik hinnanguline 
kogusumma ajavahemikuks 2007–2013 on 3400 miljonit eurot, ja teatasid, et seda summat 
ei tohi 2007–2013. aasta finantsraamistiku vältel ületada; on siiski veendunud, et 
praeguses finantsraamistikus tehtud eelarvestused ei ole piisavad selleks, et rakendada 
tõhusat ja konkurentsivõimelist teenust ja säilitada vajalikku tehnoloogilist pidevust
2013. aastaks; taunib seetõttu asjaolu, et 2011. aasta jaanuaris esitatud vahearuandes ei 
teinud komisjon ettepanekut GNSSi programmide täiendava rahastamise kohta 
2013. aastani kestvaks ajavahemikuks, mistõttu võib programmide lõpuleviimises tekkida 
lubamatuid viivitusi; juhib tähelepanu sellele, et kui kõnealuseks ajavahemikuks peaks 
olema vaja täiendavaid rahalisi vahendeid, ei saa vahendite ümberpaigutamist 
käimasolevatest mitmeaastastest programmidest pidada arvestatavaks võimaluseks ja 
täiendavaid kärpeid rubriigis 1a, eriti seitsmenda raamprogrammi osas, ei saa 
aktsepteerida;

5. rõhutab, et GNSS on murranguline tehnoloogia, mis võib kaasa tuua suuri muutusi 
Euroopa transpordiinfrastruktuuris ja mitmetes turusektorites; juhib tähelepanu sellele, et 
keskpikas perspektiivis saavutavad töövõime teised, väljastpoolt Euroopat pärit GNSSi 
programmid ning mis tahes viivitus tooks seetõttu kaasa rahvusvahelise konkurentsivõime 
vähenemise, olemasoleva infrastruktuuri aegumise, väljatöötamisel olevate tehnoloogiate 
ja rakenduste kasutamisvõimaluse kadumise ning vähendaks oodatavat kasu kuni 60%;
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6. palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti võimalikult kiiresti sellest, kui GNSSi 
õigeaegseks valmimiseks peaks olema vaja mis tahes täiendavat rahastamist, ning 
edastada vähemalt uuendatud finantsülevaate 2011. aasta lõpuks, mil esitatakse uus 
mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek;

7. rõhutab, et Galileo ei ole mitte üksnes esimene seda liiki ELile kuuluv suurprojekt, vaid 
vastab ka ELi üldsuse huvidele ning seetõttu on avaliku sektori rahastamisvahendite 
kasutamine õigustatud; kutsub komisjoni üles parandama projektijuhtimist, tagama 
võimalikult kiiresti 30 satelliidist koosneva teenuse konkurentsivõime ja täieliku 
töövõime, vältima ebakindlust ning edastama turuosalistele positiivse sõnumi; viitab 
sellele, et praegused investeerimiskulud ja tulevased jooksvad kulud võivad oluliselt 
erineda; toetab seetõttu ettepanekut, et edaspidi tuleks taoliste suuremahuliste projektide 
puhul eelnevalt kindlaks määratud aastane summa katta ELi eelarvest ja liikmesriigid 
vastutaksid peamiselt võimalike lisakulude rahastamise eest, tehes ELi eelarve jaoks 
kättesaadavaks täiendavaid vahendeid, leides seejuures ELi eelarves alakasutatud 
vahendeid ja muid rahastamisallikaid, sealhulgas innovaatilisi rahastamisvorme, mis 
võiksid aidata kaasa selliste suuremahuliste projektide lisavajaduste rahastamisele;

8. palub Euroopa Komisjonil kaaluda võimalust kanda Galileo äritegevusest saadav tulu ELi 
eelarvesse;

9. palub komisjonil anda Euroopa Parlamendile üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas 
kaetakse Galileo hinnanguliselt 800 miljoni euroni ulatuvad aastased hoolduskulud, kui 
süsteem on saavutanud töövõime;

10. juhib tähelepanu sellele, et vahearuandes sisalduv hinnanguline summa (1,9 miljardit 
eurot) 2013. aastale järgnevaks perioodiks on esitatud üksnes orienteerivalt; on 
seisukohal, et komisjon peaks seetõttu koostama 2013. aasta järgse strateegia GNSSi 
programmide rahastamiseks keskmises ja pikas perspektiivis ning kaaluma seejuures
võimalust määrata ajavahemikuks 2014–2020 kindlaks aastase summa, mis peaks katma 
Galileo infrastruktuuri valmimise ja hoolduskulud aastani 2020.
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