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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa avaruuspolitiikan strategista merkitystä, kun pyritään luomaan aidosti 
eurooppalainen teollisuusstrategia, joka perustuu kansalaisille ja yrityksille konkreettista 
hyötyä tuottaviin konkreettisin hankkeisiin, kuten varsinkin lippulaivahankkeet GMES-
järjestelmä ja satelliittinavigointijärjestelmä;

2. muistuttaa, että satelliittinavigointiohjelmien alun perin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen perustuneen rahoitusmallin epäonnistumisen vuoksi vuonna 2007 tehtiin 
päätös, jonka mukaan ohjelmien toteutusta jatkettaisiin yksinomaan unionin 
talousarviorahoituksen turvin; muistuttaa, että koska silloisessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ei ollut käytettävissä riittävästi määrärahoja, otsakkeen 1 a 
enimmäismäärää päätettiin korottaa 2,4 miljardilla eurolla ajanjaksolla 2007−2013; 
painottaa, että komissio ehdotti taas vuonna 2010 monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamista otsakkeen 1 a enimmäismäärän nostamiseksi ITER-hankkeen puutteellisen 
rahoituksen vuoksi;

3. painottaa, että tällaiset tilapäiset hätäratkaisut saattavat vaarantaa Euroopan unionin 
laajojen strategisten teollisuushankkeiden menestymisen ja niiden tarjoaman lisäarvon 
sekä heikentää niiden poliittista dynaamisuutta; katsoo, että olisi löydettävä pitkän 
aikavälin talousarvioratkaisu, jonka avulla voidaan turvata unionin tason rahoitus 
teknisten tarpeiden ja aikataulun osalta niin, että varmistetaan ohjelmien asianmukaisuus 
ja toteuttamiskelpoisuus;

4. palauttaa mieliin, että 23. marraskuuta 2007 tehdyn sopimuksen yhteydessä annetussa 
yhteisessä lausumassa Euroopan GNSS-ohjelmien rahoittamisesta Euroopan parlamentti 
ja neuvosto vahvistivat, että tarvittavan kokonaismäärän arvioidaan olevan 
3 400 miljoonaa euroa vuosien 2007–2013 Galileo-satelliittinavigointihankkeen täyttä 
toimintakapasiteettia varten, ja ilmoittivat, ettei tämä määrä saisi ylittyä vuosia 2007–2013 
koskevan rahoituskehyksen aikana; on kuitenkin vakuuttunut siitä, että nykyisessä 
rahoituskehyksessä talousarvioon otetut varat eivät riitä tehokkaan ja kilpailukykyisen 
palvelun käyttöön ottamiseen ja teknologisen kytköksen varmistamiseen vuoteen 2013 
mennessä; pitää tässä yhteydessä valitettavana, ettei komissio ehdottanut 
tammikuussa 2011 antamassaan väliarvioinnissa GNSS-ohjelmille lainkaan lisärahoitusta 
vuoteen 2013 päättyvälle ajanjaksolle, mikä saattaa viivästyttää ohjelmien loppuun 
saattamista kohtuuttomasti; toteaa, että jos ajanjaksolle tarvitaan lisärahoitusta, nykyisille 
monivuotisille ohjelmille osoitettujen varojen uudelleenkohdentamista ei voida pitää 
varteenotettavana vaihtoehtona eikä otsakkeen 1 a määrärahojen vähentämistä voida 
hyväksyä, varsinkaan seitsemännen puiteohjelman osalta;

5. painottaa, että GNSS on tärkeä tekninen järjestelmä, joka saattaa mullistaa Euroopan 
liikenneinfrastruktuurin ja useita markkina-aloja; huomauttaa, että keskipitkällä aikavälillä 
otetaan käyttöön muita Euroopan ulkopuolisia GNSS-ohjelmia ja että siksi mahdolliset 
viivästykset johtaisivat kansainvälisen kilpailukyvyn heikentymiseen, nykyisen 
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infrastruktuurin vanhentumiseen, kyvyttömyyteen käyttää kehitteillä olevia teknologioita 
ja sovelluksia sekä odotettujen hyötyjen vähenemiseen jopa 60 prosentilla;

6. pyytää komissiota ilmoittamaan parlamentille mahdollisimman pian, jos tarvitaan 
lisärahoitusta GNSS-ohjelmien saattamiseksi loppuun aikataulun mukaisesti, ja esittämään 
ainakin päivitetyn rahoituskatsauksen vuoden 2011 kesään mennessä, kun ehdotus 
uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi annetaan;

7. korostaa, että Galileo ei ole vain ensimmäinen EU:n omistama tämän kaltainen hanke, 
vaan myös ehdottomasti Euroopan yleisen edun mukainen hanke, minkä vuoksi julkisen 
rahoituksen käyttö on perustelua; kehottaa komissiota tehostamaan hankkeen 
hallinnointia, varmistamaan tämän 30 satelliittia käsittävän palvelun kilpailukyvyn ja 
mahdollisimman pikaisen toimintavalmiuden, välttämään epävarmuustekijöitä ja 
antamaan markkinatoimijoille positiivisen signaalin; toteaa, että nykyisten 
investointikustannusten ja tulevien juoksevien kulujen välillä voi ilmetä suuria eroja; 
kannattaa siksi ehdotusta, että tulevaisuudessa tämänkaltaisille laajoille hankkeille 
myönnetään EU:n talousarviosta ennalta määritetty vuosittainen summa ja että 
jäsenvaltioiden olisi pääasiassa rahoitettava mahdollinen ylitys maksamalla lisää unionin 
talousarvioon yksilöiden samalla talousarvion alikäytettyjä alueita ja muita 
rahoituslähteitä, kuten innovatiivisia rahoitusmuotoja, joilla voitaisiin auttaa rahoittamaan 
näin laajojen hankkeiden aiheuttamia lisäkustannuksia;

8. pyytää komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta huomioida unionin talousarviossa 
Galileon markkinataloudellisista toiminnoista saatavat tulot;

9. kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille, miten on tarkoitus turvata Galileon 
vuosittaiset käyttömenot, jotka ovat järjestelmän käyttöönoton jälkeen arviolta 
800 miljoonaa euroa;

10. huomauttaa, että väliarvioinnissa vuoden 2013 jälkeiselle ajanjaksolle esitetty summa 
(1,9 miljardia euroa) on esitetty vain suuntaa antavana; katsoo, että komission olisi siksi 
luotava GNSS-ohjelmille keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitusstrategiat vuoden 2013 
jälkeiselle ajanjaksolle ja harkittava ajatusta Galileo-infrastruktuurin valmistumiseen ja 
vuoteen 2020 asti ulottuviin ylläpitokuluihin tarvittavan vuosittaisen summan 
varaamisesta ajanjaksolle 2014–2020.
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