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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța strategică a politicii spațiale – în special a celor două inițiative 
emblematice, programul GMES și programul GNSS – în dorința de a crea o adevărată 
politică industrială europeană bazată pe proiecte concrete care să aducă beneficii tangibile 
pentru cetățeni și întreprinderi;

2. amintește faptul că eșecul formulei inițiale a parteneriatului public-privat prevăzută pentru 
finanțarea programelor GNSS a dus, în 2007, la decizia de a continua punerea în aplicare a 
acestor programe folosind exclusiv finanțare din bugetul Uniunii; reamintește că, în acest 
context și în absența unor credite suficiente în cadrul actualului CFM, s-a decis mărirea 
plafonului pentru rubrica 1a cu 2,4 miliarde EUR, pentru perioada 2007-2013; precizează 
că, în 2010, Comisia a propus din nou revizuirea CFM, în vederea măririi plafonului 
pentru rubrica 1a, ca urmare a lipsei de finanțare pentru proiectul ITER;

3. subliniază că aceste soluții ad hoc, de urgență, ar putea pune în pericol succesul și 
valoarea adăugată a unor proiecte strategice, de anvergură, ale UE și ar putea submina 
impulsul politic al acestora; consideră că este preferabil să se găsească o soluție bugetară 
pe termen lung, capabilă să asigure o finanțare la nivelul UE, respectând cerințele 
tehnologice ale acestor programe și bazată pe o planificare care să garanteze caracterul 
oportun și viabilitatea lor;

4. reamintește că, în declarațiile comune privind finanțarea programelor GNSS europene, 
care au urmat după acordul relevant din 23 noiembrie 2007, Parlamentul European și 
Consiliul au confirmat că suma totală estimată necesară pentru o capacitate operațională 
deplină a proiectului GNSS Galileo este de 3 400 de milioane EUR pentru perioada 2007-
2013 și au declarat că această sumă nu ar trebui să fie depășită pe durata cadrului financiar 
2007-2013; are convingerea totuși că aceste estimări incluse în cadrul financiar actual sunt 
insuficiente pentru a lansa un serviciu performant și competitiv și pentru a asigura 
contactul necesar cu progresele tehnologice până în 2013; regretă, în acest context, faptul 
că, în evaluarea sa intermediară din ianuarie 2011, Comisia nu a propus nicio finanțare 
suplimentară pentru programele GNSS pentru perioada până în 2013, ceea ce ar putea 
cauza întârzieri inacceptabile în finalizarea lor; precizează că, în cazul în care vor fi 
necesare fonduri suplimentare în această perioadă, redistribuirea din programele 
multianuale actuale nu poate fi considerată o opțiune viabilă și că alte reduceri în cadrul 
rubricii 1a, în special cu privire la cel de-al șaptelea program-cadru, sunt inacceptabile;

5. subliniază că GNSS este o tehnologie de importanță vitală, care ar putea revoluționa 
infrastructura de transport europeană și diferite sectoare ale pieței; precizează că, pe 
termen mediu, vor fi lansate alte programe GNSS non-europene și că astfel orice 
întârziere ar duce la o pierdere a competitivității internaționale, la demodarea 
infrastructurii actuale, la incapacitatea de a utiliza tehnologiile și aplicațiile în curs de 
dezvoltare și la pierderea a până la 60 % din beneficiile preconizate;

6. solicită Comisiei să informeze cât mai rapid posibil Parlamentul European în cazul în care 
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se dovedește că finalizarea la timp a GNSS necesită o finanțare suplimentară, cel puțin 
prin prezentarea unui raport financiar actualizat până în vara anului 2011, când se depune 
propunerea privind noul CFM;

7. relevă faptul că Galileo, dincolo de a fi primul mare proiect de acest tip al UE, răspunde 
unei exigențe de interes public european care justifică folosirea finanțării publice; solicită 
Comisiei să îmbunătățească managementul de proiect, să asigure cât mai curând posibil 
competitivitatea și operabilitatea deplină a unui serviciu cu o constelație alcătuită din 30 
de sateliți, să evite incertitudinile și să lanseze un semnal pozitiv operatorilor de pe piață; 
atrage atenția asupra faptului că pot apărea diferențe considerabile între costurile actuale 
ale investițiilor și costurile operaționale viitoare; susține, prin urmare, propunerea ca pe 
viitor, în cazul unor proiecte de anvergură precum acesta, o sumă anuală prestabilită să fie 
acoperită din bugetul UE, iar statele membre să fie responsabile în principal de finanțarea 
oricăror costuri suplimentare, punând la dispoziție bugetului UE finanțare suplimentară, 
identificându-se între timp domeniile bugetare în care sumele alocate nu au fost cheltuite, 
precum și alte surse de finanțare, inclusiv forme inovatoare de finanțare, ceea ce ar putea 
contribui la finanțarea nevoilor suplimentare ale unor proiecte de anvergură de acest tip;

8. invită Comisia Europeană să analizeze posibilitatea de a include în bugetul UE veniturile 
provenite din activități comerciale ale programului Galileo;

9. solicită Comisiei Europene să prezinte Parlamentului date privind modul în care se va 
asigura finanțarea costului anual al întreținerii programului Galileo, de îndată ce acesta va 
deveni operațional, finanțare estimată la 800 de milioane EUR;

10. precizează că cifra estimată (1,9 miliarde EUR) inclusă în evaluarea intermediară pentru 
perioada de după 2013 este prezentată ca fiind pur orientativă; consideră, așadar, că 
Comisia ar trebui să prezinte o strategie pentru finanțarea pe termen mediu și lung a 
programelor GNSS după 2013 și, totodată, să analizeze ideea stabilirii unei sume anuale 
pentru perioada 2014-2020, menită să acopere finalizarea infrastructurii Galileo și 
costurile de întreținere a acesteia până în 2020.
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