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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje strategický význam politiky v oblasti kozmického priestoru pri úsilí vytvoriť 
skutočnú európsku priemyselnú stratégiu, ktorá sa bude opierať o konkrétne projekty s 
hmatateľným prínosom pre občanov a podniky, najmä pokiaľ ide o jej dva hlavné 
programy – programy GMES a GNSS;

2. pripomína, že neúspech počiatočného modelu verejno-súkromného partnerstva na 
financovanie programov satelitnej navigácie viedol v roku 2007 k rozhodnutiu zrealizovať 
tieto programy výlučne z finančných prostriedkov rozpočtu EÚ; pripomína, že v tejto 
súvislosti a vzhľadom na nedostatok dostupných prostriedkov v súčasnom viacročnom 
finančnom rámci (MFF) sa prijalo rozhodnutie zvýšiť strop pre okruh 1a o 2,4 miliardy 
EUR na obdobie 2007 – 2013; upozorňuje, že Komisia v roku 2010 kvôli nedostatku 
finančných prostriedkov pre projekt ITER opätovne navrhla revíziu MFF s cieľom zvýšiť 
strop pre okruh 1a;

3. zdôrazňuje, že takéto núdzové riešenia by mohli ohroziť úspech a pridanú hodnotu 
veľkých, strategických priemyselných projektov pre Európsku úniu, ako aj politickú 
dynamiku, ktorá s nimi súvisí; domnieva sa, že je vhodné nájsť dlhodobé rozpočtové 
riešenie, ktoré by zabezpečilo financovanie na úrovni EÚ, pričom by sa rešpektovali 
technologické požiadavky týchto programov a harmonogram, ktorý by zaručil ich 
relevanciu a životaschopnosť;

4. pripomína, že Európsky parlament a Rada v spoločnom vyhlásení o financovaní 
európskych programov GNSS v nadväznosti na príslušnú dohodu z 23. novembra 2007 
potvrdili, že celková odhadovaná suma potrebná na zabezpečenie úplnej 
prevádzkyschopnosti projektu GNSS Galileo na obdobie 2007 – 2013 je 3,4 mld. EUR, 
a vyhlásili, že táto suma by sa počas trvania finančného rámca 2007 – 2013 nemala 
prekročiť; je však presvedčený, že tieto prostriedky odhadované v súčasnom finančnom 
rámci nepostačujú nato, aby sa sprevádzkovala výkonná a konkurencieschopná služba 
a do roku 2013 sa udržal krok s technologickým vývojom; vyjadruje v tomto smere 
hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že v januári 2011 Komisia v rámci strednodobého 
preskúmania nenavrhla žiadne dodatočné finančné prostriedky pre programy GNSS 
na obdobie do roku 2013, čo môže vyústiť do neprijateľných oneskorení pri ich 
dokončení; upozorňuje na to, že ak budú v tomto období potrebné dodatočné finančné 
prostriedky, nemožno ich presunutie zo súčasných viacročných programov považovať 
za prijateľné riešenie a že ďalšie zníženia zdrojov v rámci okruhu 1a, najmä v súvislosti 
so 7. rámcovým programom, nie sú akceptovateľné;

5. zdôrazňuje, že GNSS predstavujú veľmi významnú technológiu, ktorá by mohla priniesť 
do európskej dopravnej infraštruktúry a rôznych trhových odvetví revolučné zmeny; 
upozorňuje, že v strednodobom horizonte budú uvedené do prevádzky iné neeurópske 
programy GNSS, a preto by akékoľvek oneskorenie mohlo mať za následok stratu 
medzinárodnej konkurencieschopnosti, zastaranosť súčasnej infraštruktúry, neschopnosť 
používať technológie a aplikácie v štádiu vývoja, pričom strata očakávaných prínosov 
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môže dosiahnuť až 60 %;

6. žiada Komisiu, aby čo najskôr informovala Parlament v prípade, že by vznikli akékoľvek 
potreby ďalšieho financovania s cieľom včasného dokončenia GNSS , prípadne aby aspoň  
poskytla aktualizovaný finančný prehľad do leta 2011, keď bude predložený nový návrh 
viacročného finančného rámca;

7. napokon zdôrazňuje, že Galileo je nielen prvý veľký projekt tohto druhu vo vlastníctve 
EÚ, ale navyše predstavuje prioritu európskeho verejného záujmu, čím oprávňuje na 
využitie verejných finančných prostriedkov; vyzýva Komisiu, aby zlepšila projektové 
riadenie, v čo najkratšom čase zabezpečila konkurencieschopnosť a prevádzkyschopnosť 
služby vybavenej 30 satelitmi, vyhla sa nejasnostiam a vyslala pozitívny signál smerom k 
účastníkom trhu; poukazuje na to, že by sa mohli vyskytnúť značné rozdiely medzi 
aktuálnymi investičnými nákladmi a budúcimi prevádzkovými nákladmi; preto podporuje 
návrh, podľa ktorého by v budúcnosti v prípade rozsiahlych projektov, ako je tento, mala 
byť vopred určená ročná suma hradená z rozpočtu EÚ, a zastáva názor, že členské štáty by 
mali niesť zodpovednosť hlavne za financovanie prípadných dodatočných nákladov tým, 
že uvoľnia ďalšie finančné prostriedky pre rozpočet EÚ, pričom sa identifikujú oblasti 
tohto rozpočtu, ktoré neboli dostatočne čerpané, a nájdu sa iné zdroje financovania 
vrátane inovatívnych foriem financovania, ktoré by mohlo pomôcť financovať ďalšie 
potreby, ktoré môžu v súvislosti s takýmito rozsiahlymi projektmi vzniknúť;

8. vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila možnosť vložiť príjmy z trhových činností systému 
Galileo do rozpočtu EÚ;

9. žiada Európsku komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla podrobnosti o tom, ako sa 
po sprevádzkovaní systému zabezpečí financovanie ročných prevádzkových nákladov na 
systém Galileo, ktorých výška sa odhaduje na 800 miliónov EUR;

10. pripomína, že odhadovaná suma (1,9 miliardy EUR) zahrnutá do strednodobého 
preskúmania na obdobie po roku 2013 je čisto informatívneho charakteru; zastáva názor, 
že Komisia by mala preto stanoviť strednodobú a dlhodobú stratégiu financovania 
programov GNSS po roku 2013 a zároveň preskúmať myšlienku vyčlenenia ročnej sumy 
na obdobie 2014 – 2020, ktorá by pokryla náklady spojené s dokončením infraštruktúr 
projektu Galileo a jeho prevádzkových nákladov do roku 2020.
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