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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op het strategische belang van het ruimtebeleid, in het bijzonder de twee 
toonaangevende programma's GMES en GNSS, in het kader van het streven naar een 
werkelijk Europees industrieel beleid op basis van concrete projecten met tastbare 
voordelen voor burgers en bedrijven;

2. herinnert eraan dat het mislukken van de oorspronkelijke formule van een publiek-
particulier partnerschap voor de financiering van de programma's voor satellietnavigatie, 
in 2007 heeft geleid tot de beslissing om de uitvoering van deze programma's uitsluitend 
met financiering uit de begroting van de Unie voort te zetten; herinnert eraan dat in 
verband hiermee en gezien de ontoereikendheid van de beschikbare kredieten in het 
bestaande MFK, besloten is tot een verhoging van het maximum voor rubriek 1a met 2,4 
miljard EUR voor de periode 2007-2013; wijst erop dat de Commissie in 2010 opnieuw 
heeft voorgesteld het MFK te herzien om het maximum voor rubriek 1a te verhogen, 
wegens een financieringstekort voor het ITER-project;

3. benadrukt het feit dat dergelijke noodoplossingen per geval het welslagen en de 
toegevoegde waarde van strategische, grootschalige EU-projecten in gevaar kunnen 
brengen en het politieke momentum ervoor kunnen ondermijnen; is van mening dat in 
plaats hiervan een budgettaire langetermijnoplossing moet worden gevonden om 
financiering op EU-niveau te garanderen die overeenkomt met de technische vereisten van 
de programma's, volgens een tijdschema dat borg staat voor de relevantie en de 
levensvatbaarheid ervan;

4. herinnert eraan dat het Parlement en de Raad in de gezamenlijke verklaring over de 
financiering van de Europese GNSS-programma's na op de overeenkomst hierover van 
23 november 2007 hebben bevestigd dat het totale bedrag dat naar raming voor het 
volledige operationele vermogen van het GNSS-project Galileo nodig is, 3400 miljoen 
EUR bedraagt voor de periode 2007-2013 en verklaard hebben dat dit bedrag voor de duur 
van het financieel kader 2007-2013 niet mocht worden overschreden; is er evenwel van 
overtuigd dat deze ramingen in het huidige financiële kader ontoereikend zijn om uiterlijk 
in 2013 een efficiënte en concurrerende dienst in bedrijf te nemen en voor de 
technologische aansluiting te zorgen; betreurt het in dit verband dat de Commissie in haar 
tussentijdse evaluatie van januari 2011 geen bijkomende financiering voor de GNSS-
programma's voor de periode tot 2013 heeft voorgesteld, met als gevolg wellicht 
onaanvaardbare vertraging van de voltooiing van deze programma's; wijst erop dat, als 
tijdens deze periode extra middelen nodig zijn, een overheveling van middelen die zijn 
toegewezen aan lopende meerjarenprogramma's, niet kan worden beschouwd als een 
haalbare optie en dat verdere verlagingen in rubriek 1a, met name wat het 7e 
kaderprogramma betreft, onaanvaardbaar zijn;

5. benadrukt het feit dat GNSS een cruciale technologie is die een revolutie in de Europese 
vervoersinfrastructuur en diverse marktsectoren teweeg kan brengen; wijst erop dat op de 
middellange termijn andere, niet-Europese GNSS-programma's van start zullen gaan en 
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derhalve elke vertraging zal leiden tot een daling van het concurrentievermogen op 
internationaal niveau, de bestaande infrastructuur achterhaald zal maken, ervoor zal 
zorgen dat de technologie en de toepassingen die worden ontwikkeld, niet zullen kunnen 
worden gebruikt en het verlies zal veroorzaken van maximum 60% van de verwachte 
winst;

6. verzoekt de Commissie het Parlement zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van 
eventuele aanvullende financieringsbehoeften in verband met de voltooiing van GNSS 
binnen de gestelde termijn en ten minste een actueel financieel overzicht te presenteren 
tegen de zomer van 2011, wanneer het voorstel voor een nieuw MFK wordt ingediend;

7. benadrukt tenslotte dat Galileo niet alleen het eerste grote project van dit type is dat de EU 
volledig in eigen handen heeft, maar ook beantwoordt aan een dwingend Europees 
openbaar belang, zodat financiering uit openbare middelen gerechtvaardigd is; verzoekt de 
Commissie het projectbeheer te verbeteren, om er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat 
een dienst met een constellatie van 30 satellieten concurrerend en volwaardig kan 
functioneren, onzekerheid te voorkomen en een positief signaal voor de marktdeelnemers 
af te geven; wijst erop dat er aanzienlijke verschillen tussen de huidige investeringskosten 
en de toekomstige exploitatiekosten kunnen blijken te zijn; steunt bijgevolg het voorstel 
om in de toekomst, als het gaat om grootschalige projecten als dit, hiervoor jaarlijks een 
vooraf vastgesteld bedrag in de EU-begroting te bestemmen en de lidstaten hoofdzakelijk 
verantwoordelijk te stellen voor de financiering van eventuele bijkomende kosten door 
extra financiering ter beschikking van de EU-begroting te stellen, en tegelijk gebieden van 
onderbesteding in de EU-begroting, samen met andere financieringsbronnen, inclusief 
innoverende financieringsvormen, te identificeren die kunnen helpen om extra behoeften 
als gevolg van dit soort grootschalige projecten te financieren;

8. verzoekt de Commissie de optie te overwegen om de ontvangsten uit de marktactiviteiten 
van Galileo in de EU-begroting te storten;

9. vraagt de Commissie het Parlement gedetailleerde gegevens te verschaffen over de wijze 
waarop de jaarlijkse onderhoudskosten van Galileo, geraamd op 800 miljoen EUR, 
moeten worden gedekt, als het programma eenmaal operationeel is;

10. wijst erop dat het in de tussentijdse evaluatie geraamde bedrag voor de periode na 2013 
(1,9 miljard EUR) als louter indicatief wordt gepresenteerd; is van mening dat de 
Commissie daarom een financieringsstrategie op middellange en lange termijn voor de 
GNSS-programma's na 2013 moet voorstellen, waarbij zij ook moet onderzoeken of voor 
de periode 2014-2020 een jaarlijks bedrag kan worden vastgesteld, om de voltooiing van 
de Galileo-infrastructuur en het onderhoud hiervan tot 2020 te dekken.
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