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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker rymdpolitikens strategiska betydelse, särskilt de två 
flaggskeppsinitiativen GMES- programmet och GNSS-programmet, för att genomföra en 
genuin europeisk industripolitisk strategi baserad på konkreta projekt som tydligt gynnar 
medborgarna och företagen.

2. Europaparlamentet påminner om att den ursprungliga metoden med offentlig-privata 
partnerskap för att finansiera GNSS-programmen misslyckades, vilket 2007 ledde till 
beslutet att fullfölja dessa program endast med hjälp av unionsbudgeten. Parlamentet 
påminner om att det i detta sammanhang, och med tanke på de otillräckliga ekonomiska 
resurserna i den nuvarande fleråriga budgetramen, har bestämts att taket för rubrik 1a ska 
höjas med 2,4 miljarder EUR för perioden 2007–2013. Dessutom föreslog kommissionen 
2010 återigen en översyn av den fleråriga budgetramen för att höja taket för rubrik 1a på 
grund av bristande finansiering för Iter-projektet.

3. Europaparlamentet betonar att sådana akuta ad hoc-lösningar riskerar att dels äventyra den 
framgång och det mervärde som stora strategiska industripolitiska EU-projekt skapar, dels 
att undergräva den politiska viljan runt dessa. Parlamentet efterlyser en långsiktig 
budgetlösning som tillhandahåller finansiering på EU-nivå som kan uppfylla de tekniska 
kraven i programmen och respektera en tidsplan som garanterar att programmen är 
relevanta och genomförbara.

4. Europaparlamentet påminner om att parlamentet och rådet i det gemensamma uttalandet 
om finansieringen av de europeiska GNSS-programmen, till följd av avtalet från den 
23 november 2007, bekräftade att det beräknade sammanlagda beloppet som krävdes för 
Galileo-projektets fulla operativa kapacitet skulle uppgå till 3,4 miljarder EUR för 
perioden 2007–2013 och betonade att detta belopp inte fick överskridas så länge 
budgetramen för 2007–2013 gällde. Parlamentet är dock övertygat om att de beräknade 
beloppen i den nuvarande budgetramen inte räcker för att en fungerande och 
konkurrenskraftig tjänst ska kunna tas i drift och den tekniska anslutningen tryggas före 
2013. Parlamentet beklagar därför att kommissionen i sin halvtidsöversikt i januari 2011 
inte föreslog ytterligare medel för GNSS-programmen för perioden fram till 2013, vilket 
kan leda till oacceptabla förseningar i slutförandet av dessa. Parlamentet påpekar att om 
extra medel skulle behövas för den perioden kan återanvändning av medel från de 
nuvarande fleråriga programmen inte betraktas som något hållbart alternativ och att 
ytterligare neddragningar som gäller rubrik 1a, särskilt av det sjunde ramprogrammet, inte 
kan accepteras.

5. Europaparlamentet betonar att GNSS är en kritisk teknik som skulle kunna revolutionera 
den europeiska transportinfrastrukturen och andra marknadssektorer. Parlamentet 
understryker att andra icke-europeiska GNSS-program kommer att tas i drift på medellång 
sikt och att förseningar därför skulle kunna innebära att man tappar internationell 
konkurrenskraft, att den nuvarande infrastrukturen blir omodern, att den teknik och de 
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tillämpningar som är under utveckling inte kan användas och att 60 procent av de 
förväntade fördelarna går förlorade.

6. Europaparlamentet begär att snarast möjligt bli informerat av kommissionen om 
ytterligare finansieringsbehov skulle uppstå för att man i tid ska kunna fullfölja GNSS, 
och att kommissionen åtminstone bör lägga fram en uppdaterad finansieringsöversikt 
före sommaren 2011 då den nya fleråriga budgetramen läggs fram.

7. Europaparlamentet framhåller att Galileo, förutom att faktiskt vara det första storskaliga 
EU-ägda industripolitiska projektet av sitt slag, också är av väsentligt intresse för den 
europeiska allmänheten vilket motiverar användningen av offentliga medel.
Kommissionen uppmanas att förbättra projektadministrationen, att så fort som möjligt 
garantera en konkurrenskraftig och fullt operativt tjänst med en konstellation av 
30 satelliter, att undvika oklarheter och att sända en positiv signal till marknadsaktörerna. 
Parlamentet påpekar att det kan komma att uppstå stora skillnader mellan nuvarande 
investeringskostnader och framtida löpande utgifter. Parlamentet ger därför sitt stöd till 
förslaget om att det i framtiden, när det handlar om storskaliga projekt såsom detta, på 
förhand bör fastställas ett belopp i EU-budgeten och att medlemsstaterna framför allt bör 
ansvara för finansieringen av eventuella ytterligare kostnader genom att anslå 
kompletterande medel till EU:s budget. De bör dessutom identifiera underutnyttjade 
områden i budgeten och andra finansieringskällor, bland annat innovativa 
finansieringsformer, som kan bidra till finansieringen av ytterligare behov som uppstår i 
samband med storskaliga projekt.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att låta de intäkter 
som kommer från kommersiell Galileo-relaterad verksamhet gå till EU:s budget.

9. Europaparlamentet vill få information från kommissionen om hur de årliga 
underhållskostnaderna för Galileo ska täckas när systemet väl har tagits i drift. 
Dessa kostnader beräknas uppgå till 800 miljoner EUR.

10. Europaparlamentet framhåller att det beräknade beloppet (1,9 miljarder EUR) som anges i 
halvtidsöversynen för perioden efter 2013 framställs som endast indikativt. Parlamentet 
anser att kommissionen därför bör lägga fram en strategi för finansiering på medellång 
och lång sikt av GNSS-programmen efter 2013, där man bland annat bör undersöka 
möjligheten att fastslå ett årligt belopp för perioden 2014–2020, som ska täcka 
färdigställandet av infrastrukturen för Galileo och dess underhållskostnader fram till 2020.
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