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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver kosmosa politikas stratēģisko nozīmi, lai īstenotu patiesu Eiropas industriālo 
stratēģiju, kas balstītos uz konkrētiem projektiem, no kuriem taustāmu labumu gūtu 
iedzīvotāji un uzņēmumi, it īpaši no divām galvenajām programmām: GMES un satelītu 
radionavigācijas programmas;

2. atgādina, ka sākotnējā GNSS navigācijas programmu finansēšanai izvēlētā publiskā un 
privātā sektora partnerattiecību formula izrādījās neveiksmīga, un tāpēc 2007. gadā nācās 
pieņemt lēmumu par šo programmu turpmāku veikšanu, tās finansējot tikai no Savienības 
budžeta; atgādina, ka, ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un ņemot vērā apropriāciju 
nepietiekamību pašreizējajā daudzgadu finanšu shēmā, tika nolemts palielināt 
1.a izdevumu kategorijas maksimālo robežu 2007.–2013. gada laikposmam par 
EUR 2,4 miljardiem; norāda, ka 2010. gadā Komisija atkal ierosināja pārskatīt daudzgadu 
finanšu shēmu, palielinot 1.a izdevumu kategorijas maksimālo robežu, lai nodrošinātu 
pietiekamu finansējumu ITER projektam;

3. uzsver, ka šādi vienreizēji un steidzami risinājumi var apdraudēt Eiropas Savienības 
stratēģisko lielmēroga industriālo projektu panākumus un pievienoto vērtību, kā arī 
mazināt attiecībā uz šiem projektiem pastāvošo politisko labvēlību; uzskata, ka būtu 
vēlams rast budžeta līdzekļus ilgtermiņā, — šāds risinājums varētu nodrošināt ES līmeņa 
finansējumu, ievērojot tehnoloģiskās prasības un grafiku, kas garantē šo programmu 
atbilstību un dzīvotspēju;

4. atgādina, ka kopīgajā paziņojumā par Eiropas GNSS programmu finansējumu pēc tam, 
kad 2007. gada 23. novembrī tika noslēgta attiecīgā vienošanās, Eiropas Parlaments un 
Padome apstiprināja, ka kopējais plānotais līdzekļu apjoms, lai varētu nodrošināt GNSS
Galileo projekta īstenošanu pilnībā, ir EUR 3 400 miljoni laikaposmā no 2007. līdz 
2013. gadam, un paziņoja, ka šī summa nedrīkstētu pieaugt 2007.–2013. gada finanšu 
shēmas darbības laikā; tomēr ir pārliecināts, ka patlabanējā finanšu shēmā prognozētie 
līdzekļi ir nepietiekami, lai nodrošinātu efektīva un konkurētspējīga projekta darbības 
uzsākšanu un lai garantētu nepieciešamo tehnoloģisko saikni līdz 2013. gadam; tāpēc pauž 
nožēlu, ka Komisija 2011. gada janvārī sagatavotajā termiņa vidusposma pārskatā nav 
piedāvājusi papildu finansējumu GNSS programmām laikposmā līdz 2013. gadam, kas var 
nepieļaujami aizkavēt to pabeigšanu; norāda, ka līdzekļu pārvietojums no pašreizējās 
daudzgadu programmas nebūs noturīgs risinājums, ja šajā laikposmā būs vajadzīgi papildu 
līdzekļi, un ka turpmāki samazinājumi 1.a izdevumu kategorijā ir nepieņemami, jo īpaši 
attiecībā uz Septīto pamatprogrammu;

5. uzsver, ka GNSS ir ārkārtīgi svarīga tehnoloģija, kas var radikāli izmainīt Eiropas 
transporta infrastruktūru un vairākus tirgus sektorus; norāda, ka vidējā termiņā sāks 
darboties citas, ar Eiropu konkurējošās GNSS programmas, un tāpēc jebkādas vilcināšanās 
dēļ var mazināties konkurētspēja starptautiskajā arēnā, novecojot esošajai infrastruktūrai, 
tiks kavēta jaunu tehnoloģiju un tehnisko paņēmienu izmantošana un iespējamie ieguvumi 
var samazināties pat par 60 %;
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6. aicina Komisiju cik vien iespējams drīz informēt Parlamentu  par vajadzībām pēc papildu 
finansējuma, lai GNSS pabeigtu laikus, vai vismaz līdz 2011. gada vasarai iesniegt 
atjauninātu finanšu pārskatu, kad tiks saņemta jaunā daudzgadu finanšu shēma;

7. uzsver, ka Galileo pašlaik ir ne tikai pirmais lielais šāda veida projekts, kuru patstāvīgi 
īsteno ES, bet arī atbilst prasībai, ka tam ir jāatbilst plašām ES mēroga sabiedrības 
interesēm, tādējādi attaisnojot publisko finanšu izmantošanu; aicina Komisiju uzlabot 
projekta vadību, lai jau tuvākajā laikā nodrošinātu tāda projekta konkurētspēju un darbību 
pilnā apmērā, kurā pārvalda 30 satelītus, novērst nenoteiktību un nomierināt tirgus 
dalībniekus; norāda, ka varētu rasties ievērojamas atšķirības starp pašreizējo ieguldījumu 
izmaksām un nākotnē paredzamajām darbības izmaksām; tādēļ piekrīt tam, ka nākotnē 
šādus lielmēroga projektus vajadzētu finansēt, jau iepriekš nosakot ikgadēju summu ES 
budžetā, un ka dalībvalstu pienākums būtu segt papildu izmaksas, ES budžetā iemaksājot 
vēl vairāk līdzekļu, vienlaikus noskaidrojot jomas, kurās ES budžets netiek pilnībā apgūts, 
un citus finansēšanas avotus, tostarp inovatīvās finansējuma formas, ar kurām varētu 
palīdzēt finansēt papildu vajadzības, kas rodas, īstenojot šādus lielmēroga projektus;

8. aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju no Galileo projekta komercdarbības iegūtos 
līdzekļus ieskaitīt ES budžetā;

9. prasa Eiropas Komisijai sīki informēt Eiropas Parlamentu par veidu, kādā tiks apmaksātas 
Galileo projekta gada darbības izmaksas tad, kad navigācijas sistēma sāks darboties, —
šīs izmaksas tiek lēstas EUR 800 miljonu apmērā;

10. norāda, ka aptuvenā summa (EUR 1,9 miljardi), kas norādīta termiņa vidusposma pārskatā 
laikposmam pēc 2013. gada, ir minēta kā aptuvena summa; uzskata, ka Komisijai tādēļ 
būtu jānosaka vidēja termiņa un ilgtermiņa finanšu stratēģija GNSS programmām pēc 
2013. gada, cita starpā jāatrod iespēja noteikt gada summu laikposmam 2014.–2020. gads, 
ar kuru būtu jāsedz Galileo infrastruktūras pabeigšanas un uzturēšanas izmaksas līdz pat 
2020. gadam.
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