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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia strateginę kosmoso politikos ir visų pirma dviejų pavyzdinių iniciatyvų – GMES 
programos ir palydovinės navigacijos sistemos programos – svarbą siekiant sukurti tikrą 
Europos pramonės politiką, pagrįstą konkrečiais projektais, duodančiais apčiuopiamų 
rezultatų piliečiams ir įmonėms;

2. primena, kad dėl to, jog iš pradžių nepavyko sukurti viešojo ir privataus sektorių 
partnerytės Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (angl. GNSS, Global Navigation 
Satellite System) programoms finansuoti, 2007 m. priimtas sprendimas programų 
įgyvendinimą toliau finansuoti tik iš Sąjungos biudžeto; primena, kad šiomis 
aplinkybėmis ir atsižvelgiant į lėšų, numatytų pagal dabartinę DFP, trūkumą, nuspręsta 
2,4 mlrd. eurų padidinti 1a išlaidų kategorijos didžiausią viršutinę ribą 2007–2013 m. 
laikotarpiui; be to, pažymi, kad 2010 m. Komisija pasiūlė vėl persvarstyti DFP ir padidinti 
1a išlaidų kategorijos didžiausią viršutinę ribą, nes trūksta lėšų ITER projektui 
įgyvendinti;

3. pabrėžia, kad tokie kritiniu atveju priimami ad hoc sprendimai gali sukliudyti sėkmingai 
gyvendinti strateginius didelės apimties ES projektus ir sumažinti su jais susijusią 
pridėtinę naudą ir politinį impulsą; mano, kad geriausia būtų rasti ilgalaikį su biudžetu 
susijusį sprendimą numatant ES lygmens finansavimą, laikantis su šiomis programomis 
susijusių techninių reikalavimų ir tvarkaraščio, kuris padeda užtikrinti jų aktualumą ir 
įvykdomumą;

4. primena, kad Europos Parlamentas ir Taryba bendrame pareiškime dėl Europos GNSS 
programų finansavimo sudarius atitinkamą susitarimą 2007 m. lapkričio 23 d. patvirtino, 
kad bendra nustatyta suma, reikalinga visiškam GNSS projekto GALILEO operaciniam 
pajėgumui pasiekti, 2007–2013 m. yra 3 400 mln. eurų, ir nurodė, kad ši suma neturėtų 
būti viršyta 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpiu; vis dėlto yra įsitikinęs, jog 
dabartinėje finansinėje programoje numatytų lėšų nepakanka, kad iki 2013 m. būtų 
pradėtos teikti veiksmingos ir konkurencingos paslaugos ir užtikrintos būtinos 
technologinės sąsajos; taigi apgailestauja dėl to, kad Komisija 2011 m. sausio mėn. 
atlikusi laikotarpio vidurio peržiūrą nepasiūlė jokių papildomų lėšų GNSS programoms 
įgyvendinti laikotarpiu iki 2013 m., todėl gali būti nepriimtinai vėluojama jas užbaigti; 
pažymi, kad tuo atveju, jei šiuo laikotarpiu prireiktų papildomų lėšų, dabartinėms 
daugiametėms programoms numatytų lėšų perskirstymas nėra tinkama pasirinktis ir kad 
nepriimtina toliau mažinti lėšų, numatytų pagal 1a išlaidų kategoriją, ypač susijusių su 
Septintąja bendrąja programa;

5. pabrėžia, kad GNSS yra itin svarbi technologija, kuri galėtų iš pagrindų pakeisti Europos 
transporto infrastruktūrą ir įvairius rinkos sektorius; pažymi, kad vidutinės trukmės 
laikotarpiu kitos ne Europos GNSS programos bus pradėtos naudoti ir kad dėl bet kokios 
delsos galėtų sumažėti konkurencingumas tarptautiniu mastu, taptų atgyvenusi dabartinė 
infrastruktūra, nebūtų galima panaudoti technologijas ir šiuo metu kuriamas taikomąsias 
programas ir nauda, kurios tikimasi, sumažėtų net 60 proc.;
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6. prašo Komisiją kuo greičiau informuoti Europos Parlamentą, jei prireiktų papildomo 
finansavimo siekiant laiku užbaigti GNSS projektą ir iki 2011 m. vasaros, kai bus 
pateiktas naujas pasiūlymas dėl DFP, pateikti bent atnaujintą finansinę apžvalgą;

7. taigi pabrėžia, kad GALILEO – tai ne tik pirmasis didžiulis tokio pobūdžio ES projektas, 
bet ir projektas, įgyvendinamas Europos lygmens viešojo intereso tikslais, todėl 
finansavimas naudojantis viešosiomis lėšomis yra pateisinamas; ragina Komisiją pagerinti 
projekto valdymą ir užtikrinti, kad paslaugos, apimančios 30 palydovų sistemą, būtų 
konkurencingos ir per kiek galima trumpiausią laikotarpį būtų pradėtos teikti visu 
pajėgumu, siekiant išvengti netikrumo ir duoti rinkos dalyviams teigiamą žinią; atkreipia
dėmesį į tai, kad gali susidaryti didelis einamųjų investicinių išlaidų ir būsimų 
eksploatacinių išlaidų skirtumas; taigi pritaria pasiūlymui, kad ateityje įgyvendinant tokios 
didelės apimties projektus kaip šis iš anksto numatytos metinės sumos būtų padengiamos 
iš ES biudžeto ir kad valstybės narės pirmiausia būtų atsakingos už bet kokių papildomų 
išlaidų finansavimą užtikrinant papildomų lėšų ES biudžete, ir kad taip pat būtų nustatytos 
ES biudžeto sritys, kuriose panaudojamos ne visos lėšos, ir kiti finansavimo šaltiniai, 
įskaitant naujoviškus finansavimo būdus, nes šios lėšos padėtų patenkinti papildomus 
tokių didelės apimties projektų finansavimo poreikius;

8. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įplaukas, gautas vykdant su GALILEO susijusią 
komercinę veiklą, įtraukti į ES biudžetą;

9. ragina Komisiją informuoti Parlamentą, kaip bus užtikrinamas metinių su GALILEO 
susijusių eksploatacinių išlaidų, kurios, kaip nustatyta, sieks 800 mln. eurų, finansavimas, 
kai sistema bus pradėta naudoti;

10. pažymi, kad apskaičiuota suma (1,9 mlrd. eurų) laikotarpiu po 2013 m., nustatyta atliekant 
laikotarpio vidurio peržiūrą, yra tik orientacinė; todėl mano, kad Komisija turėtų parengti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikę GNSS programų finansavimo po 2013 m. strategiją, taip pat 
apsvarstyti sumanymą 20142020 m. laikotarpiui nustatyti metines sumas, kuriomis iki 
2020 m. būtų dengiamos GALILEO infrastruktūros užbaigimo ir jos aptarnavimo išlaidos.
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