
AD\857808SL.doc PE456.900v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za proračun

2009/2226(INI)

16.3.2011

MNENJE
Odbora za proračun

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o vmesnem pregledu Evropskih satelitskih radio-navigacijskih programov: 
ocena izvajanja, prihodnji izzivi in obeti za financiranje
(2009/2226(INI))

Pripravljavka mnenja: Edit Herczog



PE456.900v02-00 2/5 AD\857808SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\857808SL.doc 3/5 PE456.900v02-00

SL

POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja strateški pomen vesoljske politike pri prizadevanjih za uresničitev resnične 
evropske industrijske strategije, osnovane na konkretnih projektih, od katerih imajo 
državljani in podjetja oprijemljive koristi, zlasti njenih dveh vodilnih pobud: evropskega 
programa za spremljanje Zemlje (GMES) in programov evropskega Globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema (GNSS);

2. opozarja, da je bila zaradi neuspeha prvotne rešitve v obliki javno-zasebnega partnerstva 
za financiranje programov satelitske navigacije leta 2007 sprejeta odločitev, da se bo 
izvajanje teh programov nadaljevalo izključno s financiranjem iz proračuna Unije; 
opozarja, da je bila v zvezi s tem in zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev v 
sedanjem večletnem finančnem okviru sprejeta odločitev o zvišanju zgornje meje 
postavke 1a za obdobje 2007–2013 za 2,4 milijarde EUR; poudarja, da je Komisija leta 
2010 ponovno predlagala revizijo večletnega finančnega okvira, da bi postavko 1a 
povišali zaradi pomanjkanja sredstev za projekt ITER;

3. poudarja, da takšne ad hoc zasilne rešitve lahko ogrozijo uspeh in dodano vrednost 
obsežnih strateških projektov za Evropsko unijo in z njimi povezan politični zagon; meni, 
da je namesto tega bolje poiskati dolgoročno proračunsko rešitev, s katero bi zagotovili 
financiranje na ravni EU ob upoštevanju tehnoloških zahtev in časovnega okvira, ki bi 
zagotavljali ustreznost in izvedljivost teh programov;

4. opozarja, da sta Evropski parlament in Svet v skupni izjavi o financiranju evropskih 
programov GNSS po zadevnem sporazumu z dne 23. novembra 2007 potrdila, da je 
skupna ocenjena vrednost za polno operativno zmogljivost projekta GNSS Galileo 3400 
milijonov EUR za obdobje 2007–2013, in izjavila, da tega zneska v finančnem okviru 
2007–2013 ne bi smeli preseči; vendar je prepričan, da predlagana sredstva v sedanjem 
finančnem okviru ne zadostujejo za izvajanje učinkovite in konkurenčne storitve ter 
zagotovitev potrebne tehnološke povezave do leta 2013; zato obžaluje, da Komisija pri 
vmesni oceni iz januarja 2011 za obdobje do leta 2013 ni predlagala dodatnih sredstev za 
programe GNSS, kar lahko povzroči nesprejemljive zamude pri dokončnem oblikovanju 
teh programov; poudarja, da v primeru potrebe po dodatnih sredstvih v tem obdobju 
prerazporeditev iz sedanjih večletnih programov ni izvedljiva rešitev in da so dodatna 
zmanjšanja sredstev iz postavke 1a nesprejemljiva, predvsem kar zadeva sedmi okvirni 
program;

5. poudarja, da je GNSS izjemno pomembna tehnologija, ki bi lahko pomenila revolucijo 
evropske prometne infrastrukture in več tržnih sektorjev; poudarja, da bodo srednjeročno 
začeli delovati drugi neevropski programi GNSS in da zaradi tega vsaka zamuda lahko 
pomeni izgubo mednarodne konkurenčnosti, saj bo sedanja infrastruktura postala 
zastarela, tehnologij in aplikacij, ki se še razvijajo, ne bo mogoče uporabiti, izgubljenega 
pa bo do 60 % pričakovanega dobička;

6. poziva Komisijo, naj čim prej obvesti Parlament, če se izkaže potreba po dodatnih 



PE456.900v02-00 4/5 AD\857808SL.doc

SL

sredstvih za pravočasno dokončanje sistema GNSS, v vsakem primeru pa do poletja 2011 
predstavi posodobljen finančni pregled, ko bo vložen predlog novega večletnega 
finančnega okvira; 

7. poudarja, da Galileo ni le prvi veliki tovrstni projekt EU, ampak je tudi v javnem interesu 
na ravni EU, kar upravičuje financiranje z javnimi sredstvi; poziva Komisijo, naj izboljša 
vodenje projektov, v najkrajšem možnem obdobju zagotovi konkurenčnost in normalno 
delovanje storitve z naborom 30 satelitov, prepreči nejasnosti in da udeležencem na trgu 
pozitiven znak; opozarja, da lahko med sedanjimi naložbenimi stroški in prihodnjimi 
tekočimi stroški pride do znatnih razlik; zato podpira predlog, da bi v prihodnosti za 
tovrstne obsežne projekte vnaprej določili letni znesek, ki bo financiran iz proračuna EU, 
pri čemer bi bile države članice pristojne predvsem za financiranje morebitnih dodatnih 
stroškov in bi v proračun EU dodelile dodatna sredstva, obenem pa opredelili področja s 
premajhno porabo sredstev v proračunu EU, kar bi lahko pripomoglo k financiranju 
dodatnih potreb takšnih obsežnih projektov;

8. poziva Evropsko komisijo, naj preuči možnost vključitve prihodkov od tržnih dejavnosti 
programa Galileo v proračun EU;

9. poziva Evropsko komisijo, naj Parlamentu sporoči, kako bo zagotovljeno financiranje 
letnih stroškov vzdrževanja programa Galileo, ko ta začel delovati, ki so ocenjeni na 800 
milijonov EUR;

10. poudarja, da je ocena zneska (1,9 milijarde EUR) iz vmesnega poročila za obdobje do leta 
2013 navedena zgolj kot okvirna; meni, da bi morala zato Komisija oblikovati strategijo 
za srednje- in dolgoročno financiranje programov GNSS po letu 2013, pa tudi preučiti 
zamisel o določitvi letnega zneska za obdobje 2014–2020, ki bi moralo zajemati stroške 
dokončanja infrastrukture Galilea in njenega vzdrževanja do leta 2020.
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