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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ενδιάµεση εξέταση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου 

Eισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ετήσια έκθεση και την ενδιάµεση αξιολόγηση που 
προβλέπονται από το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 (στο εξής «ο 
κανονισµός»). Παρουσιάζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση των 
προγραµµάτων και τις προσεχείς προκλήσεις. 

Τα αριθµητικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και αφορούν την περίοδο 
µετά το 2013 παρέχονται µόνον ενδεικτικά. ∆εν προκαταλαµβάνουν την τελική απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο ή τη µεταγενέστερη δοµή των προγραµµάτων. Για το 
θέµα αυτό η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 νοµοθετική πρόταση στο πλαίσιο της 
προετοιµασίας του µελλοντικού πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Τα αριθµητικά στοιχεία που παρουσιάζονται προϋποθέτουν, επίσης, ότι θα τεθούν σε 
εφαρµογή συστήµατα που απαιτούνται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 683/2008. Άλλες ενδεχόµενες λύσεις θα αναληφθούν στο 
πλαίσιο της εκτίµησης επιπτώσεων που προηγείται της νοµοθετικής πρότασης για τα 
προγράµµατα. 

Tα ευρωπαϊκά προγράµµατα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου δροµολογήθηκαν πριν από 
µια δεκαετία, έχοντας ως φιλόδοξο στόχο την ανάπτυξη και εκµετάλλευση ενός συστήµατος 
που θα καλύπτει όλο τον κόσµο και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής «ΕΕ») 
να αποκοµίσει στρατηγικά και οικονοµικά οφέλη, να αποκτήσει την αυτονοµία της απέναντι 
στο ρωσικό και αµερικανικό σύστηµα και να παράσχει υπηρεσίες ραδιοπλοήγησης µέσω 
δορυφόρου που θα είναι κατάλληλες και για µη στρατιωτικές χρήσεις. 

Κατά την καθοριστική µεταρρύθµιση των προγραµµάτων που πραγµατοποιήθηκε το 2007, το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν να θέσουν τέλος στις 
διαπραγµατεύσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, επιβεβαίωσαν την ανάγκη υλοποίησης ενός 
ευρωπαϊκού συστήµατος ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου του οποίου η χρηµατοδότηση και 
διαχείριση των κινδύνων θα αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από τον δηµόσιο τοµέα, 
υπογράµµισαν τη σηµασία του σε στρατηγικό επίπεδο και τόνισαν την προστιθέµενη αξία του 
σε οικονοµικό επίπεδο. Η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας της «ΕΕ» σε 
έναν τοµέα τόσο αποφασιστικής σηµασίας επιβάλλεται ως φιλόδοξος στόχος. 

Μια τέτοια δηµόσια δέσµευση για την παροχή υπηρεσιών ραδιοπλοήγησης υψηλής επίδοσης 
µέσω δορυφόρου γεννά µεγάλες προσδοκίες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 
παρόχους υπηρεσιών σε παγκόσµια κλίµακα. Οι νέες γενιές αυτών των υπηρεσιών παρέχουν 
σηµαντικές προοπτικές για το σύνολο των τοµέων δραστηριοτήτων και συνδέονται µε τη 
δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας λόγω της µεγέθυνσης των αγορών που γνώρισαν ετήσιο 
ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 30 % τα τελευταία χρόνια. Εκτιµάται ότι, στο εξής, το 6 έως 
7 % του ΑΕγχΠ των δυτικών χωρών, δηλαδή 800 δισεκατοµµύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εξαρτάται από την ραδιοπλοήγηση µέσω δορυφόρου. Ισχυρός παράγοντας εξόδου 
από την κρίση, η προώθηση αυτής της τεχνολογίας εντάσσεται άριστα στο πλαίσιο της 
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στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, 
καλείται η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Μια βιοµηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», «να 
αναπτύξει αποτελεσµατική διαστηµική πολιτική, να παράσχει τα µέσα για την αντιµετώπιση 
ορισµένων από τις σηµαντικότερες παγκόσµιες προκλήσεις και, ιδίως, να υλοποιήσει το 
πρόγραµµα Galileo. 

Με τη µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα της διακυβέρνησης το 2007 
-αξιοσηµείωτη καινοτοµία στην πορεία της οικοδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, δόθηκε 
αφενός, στην ΕΕ η κυριότητα των υποδοµών των προγραµµάτων Galileo και EGNOS, που 
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα των διευρωπαϊκών δικτύων, και, αφετέρου, ανατέθηκε 
στην Επιτροπή, που εκπροσωπεί την ΕΕ, η διαχείριση των προγραµµάτων αυτών. 
Λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας και του αντικτύπου των αποφάσεων που πρόκειται να 
ληφθούν, τόσο σε θέµατα ασφάλειας όσο και σε διεθνές, χρηµατοοικονοµικό ή βιοµηχανικό 
επίπεδο, είναι προφανής η σηµασία της επιλογής της Επιτροπής, ενός δηµόσιου θεσµού, ως 
υπεύθυνης σε πολιτικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, εκτιµά ότι διαθέτει επαρκή στοιχεία για να 
ενηµερώσει επωφελώς, µε την παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την εξέλιξη των προγραµµάτων. 

1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007 

Όταν, το 2008, η Επιτροπή ανέλαβε τη διαχείριση των προγραµµάτων Galileo και 
EGNOS, τα προγράµµατα αυτά σηµείωναν σηµαντική καθυστέρηση και σηµαντικό 
υπερβάλλον κόστος και συναντούσαν σοβαρές δυσκολίες ως προς τη διακυβέρνησή 
τους. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος παρά τις εγγενείς 
δυσκολίες στη διαχείριση των προγραµµάτων, χάρη στις ενέργειες των διαφόρων 
εµπλεκόµενων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων, και χάρη 
στην υποστήριξη των κρατών µελών, του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Η διοργανική επιτροπή Galileo έχει πλαισιώσει τις διεργασίες και έχει καταστήσει 
δυνατή τη στενή συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα 
προγράµµατα. Η εν λόγω επιτροπή, καθώς και οι διάφορες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, ενηµερώνονταν τακτικά για την πρόοδο των έργων. Λαµβανοµένης 
υπόψη της σηµασίας των διακυβευµάτων, και παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή 
παραµένει υπεύθυνη για τη διαχείριση, τα τρία θεσµικά όργανα πρέπει να 
ενεργήσουν ως εταίροι και να µοιραστούν τελικά την πολιτική ευθύνη. 

1.1. Τα κυριότερα επιτεύγµατα 

1.1.1. Η εφαρµογή του νέου πλαισίου διακυβέρνησης 

Ο κανονισµός προβλέπει σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης και χρηµατοδότησης, που 
επιτρέπει την αποτελεσµατική διαχείριση των διαφόρων φάσεων των 
προγραµµάτων. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραµµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων «όλων των θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια των 
συστηµάτων». Οι δύο άλλοι κύριοι συντελεστές είναι ο Eυρωπαϊκός Oργανισµός 
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∆ιαστήµατος (στο εξής « ΕΟ∆ ») και ο Οργανισµός του Ευρωπαϊκού GNSS1 (στο 
εξής «ο οργανισµός της ΕΕ»). 

Ο ρόλος του διαχειριστή µεγάλων βιοµηχανικών προγραµµάτων που έχουν ως 
αντικείµενο τη θέση σε λειτουργία διαστηµικών, δηµόσιων και στρατηγικών 
υποδοµών αποτελεί νέο καθήκον για την Επιτροπή. Προκειµένου να εκτελέσει 
σωστά το καθήκον αυτό, η Επιτροπή αναγκάστηκε να αποκτήσει τις αναγκαίες 
ειδικότητες και να αναδιοργανώσει ορισµένες από τις υπηρεσίες της. Επίσης, στο 
πλαίσιο της δέσµευσής της, κάλεσε µια οµάδα ανεξάρτητων ειδικών στον τοµέα της 
διαχείρισης έργων. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού, ενέκρινε το 
στρατηγικό πλαίσιο2 στο οποίο περιλαµβάνονται οι κυριότερες ενέργειες, το 
προσχέδιο του προϋπολογισµού και το χρονοδιάγραµµα που κρίθηκαν αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον κανονισµό. 

Τα κράτη µέλη είχαν άµεση συµµετοχή στη διαχείριση των προγραµµάτων µε τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή των ευρωπαϊκών προγραµµάτων GNSS και σε 
διάφορες άλλες οµάδες εργασίας, όπως η οµάδα εµπειρογνωµόνων για την ασφάλεια 
των ευρωπαϊκών συστηµάτων. 

Ο ρόλος του ΕΟ∆, του οποίου η τεχνογνωσία είναι αναντικατάστατη στην ΕΕ, 
διευκρινίστηκε µε δύο συµβάσεις µεταβίβασης αρµοδιοτήτων που σύναψε η ΕΕ µε 
τον εν λόγω οργανισµό, από τις οποίες η µία αφορούσε την εκτέλεση των 
βιοµηχανικών εργασιών της φάσης ανάπτυξης του Galileo και η άλλη την 
αντιµετώπιση της απαξίωσης λόγω παλαίωσης της υποδοµής του EGNOS και τη 
συνεχή τελειοποίηση του συστήµατος αυτού. 

Τέλος, µε τον νέο κανονισµό (ΕE) αριθ. 912/2010 ευθυγραµµίζονται οι 
δραστηριότητες του οργανισµού της ΕΕ µε τον κανονισµό. Σηµαντικά καθήκοντα 
όπως η διαπίστευση της ασφάλειας των συστηµάτων ή η διαχείριση του κέντρου 
ασφάλειας βασίζονται στο εξής σε µια στέρεη βάση. 

1.1.2. Αναλυτικά η διαχείριση κάθε προγράµµατος 

1.1.2.1. Το πρόγραµµα EGNOS 

Το EGNOS, καθρέφτης της τεχνογνωσίας της ΕΕ σε θέµατα ραδιοπλοήγησης µέσω 
δορυφόρου, είναι ένα τελείως ξεχωριστό σύστηµα το οποίο καλείται να συνυπάρξει 
µακροπρόθεσµα µε το Galileo. Ήδη είναι επωφελές για πολλές σηµαντικές 
κοινότητες χρηστών, στη γεωργία, στην πολιτική αεροπορία, στον τοµέα της 
παροχής φροντίδων, στον προσδιορισµό γεωγραφικής θέσης στην κινητή τηλεφωνία, 
στη χαρτογραφία κ.λπ. 

Την 1η Απριλίου 2009 η ΕΕ, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή, απέκτησε την 
κυριότητα του συνόλου των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
σχετίζονται µε το πρόγραµµα EGNOS και, έως τότε, κατείχε ο ΕΟ∆. Η κτήση αυτή 
αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την εκµετάλλευση του συστήµατος. 

                                                 
1 GNSS: Παγκόσµιο σύστηµα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου. 
2 Ε(2008) 8378 της 12.12.2008. 
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Η ανοικτή υπηρεσία του EGNOS έγινε επισήµως λειτουργική την 1η Οκτωβρίου 
2009. Το σύστηµα λειτουργεί πλέον σε συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές. Τη 
λειτουργία του εξασφαλίζει ένας πάροχος υπηρεσιών (στο εξής « ESSP ») που έχει 
υπογράψει σύµβαση µε την Επιτροπή. Αντικείµενο της σύµβασης αυτής είναι η 
παροχή ανοικτής υπηρεσίας και της υπηρεσίας «Safety of Life» (στο εξής « SoL ») 
χωρίς διακοπή. 

Τον Ιούλιο του 2010 πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος µε την πιστοποίηση της 
ESSP κατ’ εφαρµογή των κανονισµών για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Η 
περίοδος σχεδιασµού του συστήµατος EGNOS αναµένεται να ολοκληρωθεί 
προσεχώς και η υπηρεσία SoL να λειτουργήσει, για τις ανάγκες της πολιτικής 
αεροπορίας, στις αρχές του 2011. 

Εξάλλου, προγραµµατίζεται η σταδιακή επέκταση της ζώνης κάλυψης των 
υπηρεσιών του EGNOS στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης 
Πολιτικής Αεροπορίας. Επιπλέον, συνεχίζονται οι µελέτες για την επέκταση της 
ζώνης αυτής στην Αφρική, στις αραβικές χώρες και στις χώρες που βρίσκονται στα 
ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.1.2.2. Το πρόγραµµα Galileo 

Οι δύο πειραµατικοί δορυφόροι Giove A και Giove B, που βρίσκονται στο στάδιο 
της ανάπτυξης, λειτουργούν κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό. Χάρη σ’ αυτούς 
εγκρίθηκαν οι τεχνολογίες των προσεχών δορυφόρων και εξασφαλίστηκε η χρήση 
των συχνοτήτων που έχουν αποδοθεί στο πρόγραµµα Galileo από τα διεθνή όργανα. 

Επίσης, η συναρµολόγηση των τεσσάρων πρώτων δορυφόρων του µελλοντικού 
σχηµατισµού, οι οποίοι θα εκτοξευτούν το 2011-2012, όπως επιβεβαίωσε ο ΕΟ∆, 
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η εγκατάσταση 
της επίγειας συνιστώσας της υποδοµής, στην οποία περιλαµβάνεται η επιλογή των 
τοποθεσιών και η κατασκευή µεγάλου µέρους των σταθµών σε διάφορες χώρες και 
περιοχές του κόσµου: στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερµανία, στην 
Ισπανία, στις Κάτω Χώρες, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Νέα Καληδονία, στη 
Ρεουνιόν, στη γαλλική Γουιάνα, στην Ταϊτή, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στις ΗΠΑ, 
στην Ανταρκτική (Tρολ, Γη Αντελί) κ.λπ. 

Οι εργασίες του σταδίου της εγκατάστασης ξεκίνησαν το 2008 και συνεχίζονται µε 
ταχύ ρυθµό. Οι εργασίες αυτές διαιρέθηκαν αρχικά σε έξι υποοµάδες, η καθεµία από 
τις οποίες αποτελεί αντικείµενο δηµόσιας σύµβασης. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι µε 
τις υποψήφιες επιχειρήσεις αποτελούν στοιχείο ζωτικής σηµασίας για τις διαδικασίες 
που έχουν ξεκινήσει. 

Οι τέσσερις πρώτες δηµόσιες συµβάσεις, που αφορούν αντίστοιχα τις υποοµάδες 
«στήριξη τεχνολογίας συστηµάτων», «κατασκευή δορυφόρων» µε µια πρώτη 
παραγγελία για 14 δορυφόρους, «εκτοξευτές» για την εκτόξευση 10 δορυφόρων 
αλλά µε δυνατότητα συµπληρωµατικής εκτόξευσης και «επιχειρήσεις», ανατέθηκαν 
το 2010 για συνολικό ποσό ύψους 1250 περίπου εκατοµµυρίων ευρώ. Οι δύο άλλες 
υποοµάδες, που αφορούν τις επίγειες υποδοµές, θα ανατεθούν το 2011. Στη διάρκεια 
του ίδιου έτους θα ολοκληρωθούν οι δηµόσιες συµβάσεις για τις εγκαταστάσεις και 
τους συµπληρωµατικούς εξοπλισµούς. Στις περιπτώσεις που οι αγορές έχουν 
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ανταγωνιστικό χαρακτήρα, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν οικονοµίες σε σχέση 
µε τις αρχικές εκτιµήσεις· αυτό δεν είναι εφικτό σε καταστάσεις µονοπωλίου. 

Στις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των δηµόσιων συµβάσεων 
συµµετέχουν ήδη πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεων που βρίσκονται στα 
περισσότερα κράτη µέλη και στις οποίες απασχολούνται χιλιάδες άτοµα µε υψηλή 
εξειδίκευση. Η Επιτροπή έχει εξάλλου δεσµευθεί να τηρεί το ποσοστό του 40 % που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισµού, που έχει ως 
στόχο να δώσει σε ένα µεγάλο µέρος του βιοµηχανικού ιστού της ΕΕ τη δυνατότητα 
να συµµετέχει στα προγράµµατα. Ωστόσο, από τη στιγµή που δεν έχουν ανατεθεί 
όλες οι υποοµάδες και δεν είναι γνωστοί όλοι οι υπεργολάβοι, δεν είναι δυνατόν στο 
στάδιο αυτό να κοινοποιηθούν ακριβή αριθµητικά στοιχεία. Πάντως, σήµερα 
συµµετέχουν πλέον ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται µε τη 
ραδιοπλοήγηση µέσω δορυφόρου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων συνδέονται µε 
τις αγορές επόµενου σταδίου, πολλές βιοµηχανικές επιχειρήσεις και πολυάριθµες 
επιστηµονικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ. 

Τέλος, όσον αφορά την υπηρεσία υπό δηµόσιο έλεγχο (PRS), η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τους κανόνες πρόσβασης στην υπηρεσία αυτή, επικεντρωµένη σε θέµατα ασφαλείας. 
Η έγκριση της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της 
υπηρεσίας. Εξάλλου, η Επιτροπή σε συνεργασία µε τον οργανισµό της ΕΕ, πρόκειται 
να υλοποιηθούν πειραµατικά σχέδια για τη δοκιµή και την επικύρωση σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα έχουν επιλεγεί σε συνεννόηση µε τα κράτη 
µέλη, και τους µηχανισµούς που προβλέπονται από την πρόταση απόφασης. 

1.1.3. Οι οριζόντιες ενέργειες 

Όσον αφορά τη διεθνή πτυχή, η συµβατότητα και η διαλειτουργικότητα των 
συστηµάτων βρίσκονται στο επίκεντρο σύνθετων συζητήσεων µε την Κίνα, τις 
ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία, καθώς και εντός των Ηνωµένων Εθνών. 
Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις µε την Κίνα, το ζήτηµα της υπέρθεσης των συχνοτήτων 
αποτελεί σηµαντικότατο πρόβληµα για την ασφάλεια της ΕΕ και των κρατών µελών, 
το οποίο, παρά τη δέσµευση των κρατών µελών και της Επιτροπής δεν έχει ακόµη 
επιλυθεί και δεν θα επιλυθεί χωρίς την πολιτική στήριξη αυτών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Τα παγκόσµια και περιφερειακά συστήµατα που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ, η Ρωσία, 
η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία αποτελούν πρόκληση για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
από άποψη όχι µόνο συµβατότητας και διαλειτουργικότητας συχνοτήτων, αλλά και 
ανταγωνιστικότητας επειδή στο εξής έχει σηµασία τα προγράµµατα αυτά να 
καταλήξουν ταχύτατα στο στάδιο παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για να 
διεισδύσουν αποτελεσµατικά στις αγορές. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η Νορβηγία έχει από το 2010 
παρόµοια µεταχείριση µε αυτήν κράτους µέλους της ΕΕ. Οι διαπραγµατεύσεις µε 
την Ελβετία σηµειώνουν επίσης πρόοδο. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη των αγορών επόµενου σταδίου, η Επιτροπή ενέκρινε τον 
Ιούνιο του 2010 «Σχέδιο δράσης για τις εφαρµογές του παγκόσµιου δορυφορικού 
συστήµατος πλοήγησης (GNSS)» µε σκοπό να προωθήσει τη χρήση της 
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ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου σε τοµείς δραστηριοτήτων που κρίνεται ότι έχουν 
προτεραιότητα. Η υλοποίηση αυτή έχει σηµασία προκειµένου να µην εγκατασταθεί 
µια υποδοµή χωρίς χρήστες, γεγονός που θα συντηρούσε την εξάρτηση της Ένωσης 
από ξένα και στρατιωτικά συστήµατα µέσω των εφαρµογών. 

Τα παγκόσµια συστήµατα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου επιτρέπουν την παροχή 
σε όλο τον κόσµο πληροφοριών γεωγραφικής θέσης και συγχρονισµού. Έχουν 
ζωτική σηµασία για πολλές οικονοµικές, πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες. 
Πρόκειται για τους εξής τοµείς: κινητικότητα των ατόµων· πολιτική αεροπορία, 
ιδίως για τους περιφερειακούς αερολιµένες και ελικοδρόµια· πολιτική προστασία· 
υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε περίπτωση πληµµύρας, σεισµού ή 
τροµοκρατικής επίθεσης· ανθρωπιστική βοήθεια· παρακολούθηση σκαφών, 
σιδηροδροµικού υλικού, φορτηγών, εµπορευµατοκιβωτίων· βοήθεια σε άτοµα 
περιορισµένης κινητικότητας· εντοπισµός επικίνδυνων σηµείων· γεωργία ακριβείας· 
υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης· παρακολούθηση επικίνδυνων υλών· 
χαρτογράφηση και οριοθέτηση, ιδίως για την κοινή γεωργική πολιτική· 
συγχρονισµός των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων ενέργειας· 
προστασία των ευαίσθητων υποδοµών· ακριβής χρονολόγηση των 
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Εξάλλου, για την επιτήρηση των θαλάσσιων και 
επίγειων συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του EUROSUR, εξετάζεται το ενδεχόµενο 
σύστασης λειτουργικής υπηρεσίας που θα χρησιµοποιεί τους δορυφόρους 
παρατήρησης της γης (πρόγραµµα GMES). Τα Galileo και EGNOS θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό της ακριβούς θέσης των οµάδων 
επιθεώρησης. 

Καταρχάς, η κατασκευή και εκµετάλλευση ευρωπαϊκών συστηµάτων παράγουν 
άµεσα οφέλη για εκατοντάδες εταιρείες σε όλη την ΕΕ και συνεπάγονται χιλιάδες 
θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Στη συνέχεια, η αξιοποίηση των εφαρµογών 
που συνδέονται µε τη ραδιοπλοήγηση µέσω δορυφόρου αντιπροσωπεύουν για τις 
επιχειρήσεις µια µοναδική ευκαιρία µεγέθυνσης. Τα έµµεσα κοινωνικοοικονοµικά 
πλεονεκτήµατα περιγράφονται στο σηµείο 2.2.5. κατωτέρω και εκτίθενται αναλυτικά 
στο παράρτηµα. 

Στο συγκεκριµένο σχέδιο δράσης περιλαµβάνονται, εκτός κάποιων κανονιστικών 
µέτρων, µέτρα προώθησης της έρευνας και της καινοτοµίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
ΜΜΕ, και εργασίες τυποποίησης, συντονισµού και διαπίστευσης, µεταξύ άλλων για 
την αεροπλοΐα και τις θαλάσσιες µεταφορές. Περιλαµβάνονται επίσης ενέργειες 
πληροφόρησης για τον επιχειρηµατικό κόσµο και τους χρήστες. Για παράδειγµα, 
σηµασία δίνεται στην τακτική επικαιροποίηση της τεχνικής τεκµηρίωσης για την 
κατασκευή δεκτών Galileo. Σχετικά µε αυτό, η Επιτροπή προβλέπει από το 2014, 
χάρη ιδίως στη συµφωνία διαλειτουργικότητας µε το παγκόσµιο σύστηµα 
προσδιορισµού θέσης (GPS), ότι το 80 % τουλάχιστον των δεκτών GNSS που 
λειτουργούν στον κόσµο θα χρησιµοποιούν το ευρωπαϊκό σύστηµα ραδιοπλοήγησης 
µέσω δορυφόρου. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ανάπτυξης εφαρµογών και τεχνολογίας των δεκτών, 
δροµολογήθηκαν τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου 
προγράµµατος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης για συνολικό ποσό ύψους 120 
εκατοµµυρίων ευρώ. Με τις δύο πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
χρηµατοδοτήθηκαν περίπου εκατό σχέδια των οποίων τα προκαταρκτικά σχέδια 
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παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2010. Επί του παρόντος, είναι ανοικτή η τρίτη και 
τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών για τις µελλοντικές υποδοµές, ο ΕΟ∆ 
συνεχίζει τις εργασίες του στο πλαίσιο ενός ειδικού προαιρετικού προγράµµατος. 

1.2. Η αποκτηθείσα εµπειρία: αξιολόγηση του συνόλου της συντελεσθείσας προόδου 

Η αποστολή που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή µε τον κανονισµό εκτείνεται αρκετά 
πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων της σε θέµατα βιοµηχανικών έργων, υποδοµών 
ή έρευνας στα οποία γενικά συµµετέχει µόνο υπό τη µορφή επιδοτήσεων και για τα 
οποία δεν ενεργεί ως κύριος συντελεστής. 

Για να εξασφαλιστεί µε ικανοποιητικό τρόπο η συνέχιση των προγραµµάτων, η 
Επιτροπή χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι διάφορες υπηρεσίες και παρά 
την ακαµψία των κανόνων που υποχρεούται να τηρεί, έχει επεξεργαστεί λύσεις 
προσαρµοσµένες στη διαχείριση ενός βιοµηχανικού έργου. Η εµπειρία που έχει 
αποκτήσει από το 2007 θα της επιτρέψει να βελτιώσει και άλλο τη διαχείριση των 
προγραµµάτων, την ταυτοποίηση των αστάθµητων παραγόντων και τη διαχείριση 
κινδύνων. 

1.2.1. Η διαχείριση των προγραµµάτων 

Στο εσωτερικό επίπεδο, η Επιτροπή έθεσε ταχύτατα σε λειτουργία, εντός των 
υπηρεσιών της, τη δοµή που ήταν απαραίτητη για τη διαχείριση των προγραµµάτων 
στη σηµερινή τους φάση. Συγκεκριµένα, ενσωµάτωσε όλο το τµήµα του προσωπικού 
του οργανισµού της ΕΕ που διαθέτει την αναγκαία εξειδίκευση για την εκπλήρωση 
της νέας αποστολής της Επιτροπής, τέτοια ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της 
λειτουργίας των προγραµµάτων. Ενσωµάτωσε το σύνολο των οµάδων αυτών για να 
εξασφαλίσει τη διαχείριση όλων των πτυχών των προγραµµάτων σύµφωνα µε το 
κανονισµό. Επίσης, κατάρτισε συµφωνία µεταβίβασης αρµοδιοτήτων µε τον ΕΟ∆ 
καθώς και σχέδιο διαχείρισης που διέπει τις σχέσεις των δύο οργανισµών και 
κατόρθωσε να δηµιουργήσει τις αναγκαίες συνέργειες µεταξύ των υπηρεσιών της, 
των υπηρεσιών του ΕΟ∆ και του οργανισµού της ΕΕ. Επίσης, ζήτησε τη γνώµη 
οµάδων εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή όφειλε να χρησιµοποιήσει το αναγκαίο 
προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης για να επιτύχει τη διαχείριση των προγραµµάτων. 
Πλην όµως, οι δυνατότητες εσωτερικής µετάταξης ήταν περιορισµένες λόγω της 
φύσης των δραστηριοτήτων και οι διαδικασίες πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών 
ήταν πολύ περιορισµένες. Το µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού που προσελήφθη 
τελικά είναι έκτακτοι υπάλληλοι των οποίων οι συµβάσεις λήγουν το 2013. Το 
προσωπικό αυτό είναι ανάγκη να εξακολουθήσει να απασχολείται και µετά την 
ηµεροµηνία αυτή δεδοµένου ότι έχει πρωταρχική σηµασία για τη συνέχιση των 
προγραµµάτων να συνεχίσει να αξιοποιείται η αποκτηθείσα εξειδίκευση. 

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ -συνάρτηση δηµοσιονοµικών προοπτικών µε 
περιορισµένο χρονικό ορίζοντα- δύσκολα επιτρέπει τη µετάθεση από µια χρονική 
περίοδο σε άλλη και καθιστά δυσχερή τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό ο οποίος όµως 
είναι αναγκαίος για προγράµµατα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται σε πολλές 
δεκαετίες. Η Επιτροπή εκτιµά ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο θέσπισης 
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µηχανισµών και δηµοσιονοµικών µέσων που θα επιτρέψουν να αντιµετωπιστεί η 
κατάσταση αυτή.  

Στο εξωτερικό επίπεδο τίθενται τα ζητήµατα του ρόλου του ΟΕ∆ και του αντικτύπου 
των αποφάσεων σε θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων. 

Καταρχάς, όσον αφορά το Galileo, ο ΕΟ∆ έπρεπε να υιοθετήσει ένα νέο ρόλο 
κύριου αναδόχου µετά τη διάλυση του οµίλου ESNIS. Με τη νέα κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, ο ΕΟ∆ έχει γίνει φορέας υλοποίησης που ενεργεί για λογαριασµό της 
ΕΕ και η κατανοµή αυτή δίνει καλά αποτελέσµατα, αλλά θα πρέπει να προσαρµοστεί 
στην εξέλιξη των προγραµµάτων και στις µελλοντικές προκλήσεις εκµετάλλευσης. 

Όσον αφορά το EGNOS, µε τον τρόπο που λειτουργεί σήµερα, εµπλέκεται η 
Επιτροπή, ως διαχειριστής του προγράµµατος, ο ΕΟ∆, ως τεχνική υπηρεσία 
επιφορτισµένη µε τον σχεδιασµό και την πορεία του συστήµατος και ο ESSP, 
πάροχος υπηρεσιών. Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο διαχείρισης θα επέτρεπε την 
παγίωση των σηµερινών οµάδων σε ένα πιο κεντρικά διαχειριζόµενο πλαίσιο, ώστε 
να προληφθούν καλύτερα οι εγγενείς κίνδυνοι για την παροχή υπηρεσιών του 
EGNOS και να συντονιστούν καλύτερα οι βιοµηχανικές δραστηριότητες που σήµερα 
µοιράζονται µεταξύ του ΕΟ∆ και του ESSP. 

Σηµασία έχει, επίσης, οι µελλοντικές εξελίξεις του συστήµατος να ενσωµατώνουν 
τις εµπειρίες από τις διάφορες κοινότητες χρηστών, ιδίως στον τοµέα της 
αεροπλοΐας, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες του κοινού εγχειρήµατος SESAR και 
τα αποτελέσµατα της εξέλιξης του ΕΟ∆. 

Όσον αφορά την ασφάλεια, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση της ασφάλειας των συστηµάτων δυνάµει του κανονισµού και ότι η 
ελευθερία των κινήσεών της στον τοµέα αυτό περιορίζεται κατά δύο τρόπους: 

– κατά πρώτον, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που στην πραγµατικότητα ορίζουν τις 
ανάγκες σε θέµατα ασφάλειας. Οι απειλές που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η 
ασφάλεια των ευαίσθητων υποδοµών, όπως είναι οι υποδοµές της 
ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου, ποικίλλουν διαρκώς. Ο σχεδιασµός των 
συστηµάτων πρέπει, κατά συνέπεια, να προσαρµόζεται διαρκώς στην εξέλιξη των 
απειλών αυτών. Η κάλυψη ενός µέρους αυτών των κινδύνων εµπίπτει στον τοµέα 
δράσης των κρατών µελών· 

– κατά δεύτερον, ο κανονισµός αναθέτει το καθήκον της διαπίστευσης της 
ασφάλειας των συστηµάτων στον οργανισµό της ΕΕ. Συνεπώς, ο διαχωρισµός 
των λειτουργιών της διαχείρισης και της διαπίστευσης είναι µια πρακτική καλής 
διακυβέρνησης και αποδεικνύεται τρέχουσα και αναγκαία γι’ αυτού του είδους το 
έργο. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιλογές ή οι αποφάσεις που λαµβάνονται µπορούν να 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο κόστος και στα χρονοδιαγράµµατα των 
προγραµµάτων. 

1.2.2. Οι αστάθµητοι παράγοντες των προγραµµάτων 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι σε αυτού του είδους τα πολύπλοκα προγράµµατα 
υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εφαρµογή 
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αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων που θα έχει ως αποτέλεσµα 
τη λήψη λεπτών αποφάσεων. 

Όσον αφορά καταρχάς τη φάση ανάπτυξης3 του Galileo, η µεταφορά της επιστασίας 
στον ΕΟ∆, συνέπεια της αποτυχίας του βιοµηχανικού οµίλου ESNIS, είχε ως 
αποτέλεσµα καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης 
επαναδιαπραγµάτευσης ορισµένων συµβάσεων και της επιτακτικής ανάγκης 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του νέου συστήµατος. Εξάλλου, για να είναι δυνατή η 
συνέχιση της χρήσης των συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, κατέστη αναγκαία η εκτόξευση ενός δεύτερου 
πειραµατικού δορυφόρου. Τέλος, η συνεκτίµηση των τεχνικών εµποδίων, που 
αφορούσαν κυρίως τον σχεδιασµό ορισµένων στοιχείων σχετικών µε την ασφάλεια 
και λαµβανοµένων υπόψη των καθυστερήσεων σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των 
συµβάσεων για τη φάση εγκατάστασης είχαν ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράµµατος και του κόστους. 

Η ανατίµηση της φάσης ανάπτυξης ανέρχεται συνολικά σε 500 εκατοµµύρια ευρώ. 
Κατόπιν αιτήµατος των κρατών µελών, η Επιτροπή δέχθηκε να αναλάβει το κόστος 
αυτό για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράµµατος. Πράγµατι, η «επικύρωση 
σε τροχιά» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράµµατος Galileo και η έλλειψη 
χρηµατοδότησης θα έθετε σε κίνδυνο τη συνέχιση του προγράµµατος, µε 
αποτέλεσµα ενδεχόµενη απώλεια της βιοµηχανικής τεχνογνωσίας και του 
εξοπλισµού που είχε εν µέρει συσταθεί. 

Στη συνέχεια, όσον αφορά τη φάση εγκατάστασης, η επιλογή της διαδικασίας του 
ανταγωνιστικού διαλόγου αποδείχθηκε θετική. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η 
ανταγωνιστική πίεση στους υποψηφίους. Σε αντίθετη περίπτωση, ωστόσο, η 
µονοπωλιακή θέση στην οποία βρέθηκαν ορισµένοι συντελεστές είχε ως αποτέλεσµα 
αύξηση των τιµών. Για παράδειγµα, η τιµή των υπηρεσιών εκτόξευσης επέφερε 
πρόσθετο κόστος άνω των 500 εκατοµµυρίων ευρώ σε σχέση µε τον αρχικό 
προϋπολογισµό4. 

Επιπλέον, οι απαιτήσεις της υπηρεσίας SoL του Galileo επηρεάζουν τις ανάγκες 
χρηµατοδότησης του προγράµµατος, ιδίως σε ό,τι αφορά την επίγεια υποδοµή. Επί 
του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη µελέτες επανακαθορισµού της υπηρεσίας αυτής 
ώστε να προσαρµοστεί στις νέες ανάγκες των χρηστών και στις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Πρόκειται επίσης για απλοποίηση του συστήµατος, µείωση των κινδύνων 
και του κόστους και αύξηση της συµβατότητας µε το GPS. Οι αποφάσεις στον τοµέα 
αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα προσεχή χρόνια. 

Όσον αφορά το EGNOS, η επιτακτική ανάγκη συντήρησης και εξέλιξης του 
συστήµατος είχε ως αποτέλεσµα αύξηση των δαπανών, ενώ υπολείπεται ακόµα η 
εξασφάλιση καλής γεωγραφικής κάλυψης της ευρωπαϊκής ζώνης. 

                                                 
3 Στον κανονισµό, η φάση ανάπτυξης ορίζεται ως αυτή που περιλαµβάνει «την κατασκευή και την 

εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων, την εγκατάσταση των πρώτων υποδοµών στο έδαφος, καθώς και 
όλες τις εργασίες και επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την επικύρωση του συστήµατος σε τροχιά». 

4 Στο πλαίσιο µιας µελλοντικής ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανικής πολιτικής για το διάστηµα, θα εξεταστούν πιο εµπεριστατωµένα η εν λόγω κατάσταση 
για τις δηµόσιες συµβάσεις και οι σχετικές συνέπειες. 
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Εν κατακλείδι, δεν τηρήθηκε η αρχική πρόβλεψη του κόστους, επειδή προέκυψαν, 
σε αυτές τις εξαιρετικά πολύπλοκες φάσεις του προγράµµατος, ορισµένοι κίνδυνοι 
συνδεδεµένοι κυρίως µε τεχνικά ζητήµατα, τις απαιτήσεις ασφάλειας ή την 
κατάσταση των αγορών. 

Χάρη στις ενέργειες της Επιτροπής κατέστη δυνατός ο περιορισµός του αντικτύπου 
αυτών των δυσκολιών. Συγκεκριµένα, δεν κινδύνευσαν οι τελικοί στόχοι, διότι ο 
διαθέσιµος προϋπολογισµός επιτρέπει την κατασκευή και την εκτόξευση 18 
δορυφόρων, µε τη συναφή επίγεια υποδοµή, και την παροχή των πρώτων υπηρεσιών 
από την περίοδο 2014-2015. Εξυπηρετεί επίσης την αρχική λειτουργία των 
υπηρεσιών του EGNOS. Οι µελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν σκοπό να 
εντοπίσουν τις καλύτερες λύσεις για τη σωστή διαχείριση των προγραµµάτων σε 
συνέπεια µε τους µελλοντικούς προϋπολογισµούς. Τα πρώτα στοιχεία αυτών των 
µελετών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.2. 

1.2.3. Οι υφιστάµενοι κίνδυνοι  

Η Επιτροπή έθεσε στο επίκεντρο των εργασιών της το ζήτηµα της διαχείρισης των 
κινδύνων, των οποίων η σηµασία υπογραµµίστηκε κατά τη µεταρρύθµιση της 
διακυβέρνησης που πραγµατοποιήθηκε το 2007. Όλοι οι κίνδυνοι των 
προγραµµάτων έχουν καταγραφεί κεντρικά σε ένα µητρώο στο οποίο περιέχονται οι 
κίνδυνοι που αφορούν τη βιοµηχανική κλίµακα παραγωγής, τον ΕΟ∆, τον οργανισµό 
της ΕΕ, τους εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η πολιτική επίδραση των οργάνων 
και των απαιτήσεων ασφάλειας και τους εσωτερικούς παράγοντες, όπως η οργάνωση 
των προγραµµάτων. Σε κάθε κίνδυνο αντιστοιχεί µια πιθανότητα να συµβεί και ο 
βαθµός του αντικτύπου. Το µητρώο των κινδύνων περιλαµβάνει επίσης κατάλογο 
ενεργειών που θα µπορούσαν να µειώσουν την πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων. 
Οι κίνδυνοι κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

– Τεχνολογικοί κίνδυνοι: η πλοήγηση µέσω δορυφόρου απαιτεί τεχνολογίες αιχµής 
των οποίων η επικύρωση µένει ακόµα να γίνει και των οποίων οι προδιαγραφές 
εξελίσσονται διαρκώς. 

– Βιοµηχανικοί κίνδυνοι: η ανάπτυξη υποδοµών συνεπάγεται πολυάριθµους 
βιοµηχανικούς συντελεστές σε διάφορες χώρες, των οποίων πρέπει να 
συντονίζονται οι εργασίες κατά τρόπο αποτελεσµατικό, ώστε να διαµορφώνονται 
αξιόπιστα και πλήρως ολοκληρωµένα συστήµατα, ιδίως όσόν αφορά την 
ασφάλεια. 

– Κίνδυνος αγοράς: πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί 
αρνητικός αντίκτυπος από επιδόσεις λιγότερο ικανοποιητικές από αυτές που είχαν 
εξαγγελθεί στους χρήστες µε αποτέλεσµα η υποδοµή να µείνει αχρησιµοποίητη. 
Εξάλλου, πρέπει να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα αξιόπιστων δεκτών για την 
περίοδο 2014-15 ήδη για τις διάφορες αρχικές υπηρεσίες του Galileo, ιδίως 
εκείνες που εµπίπτουν στην υπηρεσία υπό δηµόσιο έλεγχο. 

– Κίνδυνος χρονοδιαγράµµατος: κάθε καθυστέρηση στην υλοποίηση θα θέτει σε 
κίνδυνο το χρονικό διάστηµα που αποµένει δοθείσα ευκαιρία και θα µπορούσε να 
επιφέρει υπέρβαση του κόστους. 

– Κίνδυνος διαχείρησης: η διαχείριση των προγραµµάτων απαιτεί διαφορετικές 
οντότητες που πρέπει να συνεργάζονται, και έχει σηµασία να εξασφαλιστεί η 
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απαιτούµενη σταθερότητα και οργάνωση. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
διαφορετικές γνώµες των διαφόρων συντελεστών, και ιδίως των κρατών µελών, 
για πάρα πολλά σηµαντικά θέµατα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο από κοινού ανάληψης ορισµένων κινδύνων, ιδίως 
χρηµατοοικονοµικών και κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια, από τους 
συντελεστές που είναι σε καλύτερη θέση για να αναλάβουν αυτούς τους 
κινδύνους. 

– Κίνδυνος σχετικός µε την ευθύνη: όπως κάθε υποδοµή τα δύο ευρωπαϊκά 
συστήµατα ενδέχεται να προκαλέσουν άµεσα ή έµµεσα ζηµιές στους χρήστες 
τους ή σε τρίτους. Από την εξέταση στην οποία έχει προβεί η Επιτροπή προκύπτει 
ότι η σηµερινή κατάσταση του εφαρµοστέου δικαίου δεν παρέχει το κατάλληλο 
νοµικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ορθή ισορροπία µεταξύ των 
συµφερόντων των θυµάτων και των εχόντων την κυριότητα και ευθύνη 
λειτουργίας των ευρωπαϊκών συστηµάτων ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου. 
Πρέπει συνεπώς να αναληφθούν, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε 
παγκόσµια κλίµακα, οι πρωτοβουλίες που είναι κατάλληλες για την επανόρθωση 
αυτής της κατάστασης πριν από το 2014. Η Επιτροπή εξακολουθεί να 
πραγµατοποιεί τις µελέτες που απαιτούνται σε συνεννόηση µε τα άλλα διεθνή 
όργανα. 

Απέναντι σ’ αυτούς τους κινδύνους, η Επιτροπή, κατά τη λήψη αποφάσεων, 
τάσσεται υπέρ της τήρησης της προθεσµίας του 2014 για τη µόνιµη παροχή των 
πρώτων υπηρεσιών του Galileo. Μακροπρόθεσµα, ο τελικός στόχος παραµένει στο 
στάδιο αυτό η παροχή υπηρεσιών ποιότητας που θα είναι συµβατές µε τις διατάξεις 
του κανονισµού και τις ανάγκες των χρηστών και συγκρίσιµες ή καλύτερες µε 
εκείνες των άλλων συστηµάτων. Στα θέµατα της ασφάλειας, οι αποφάσεις 
λαµβάνονται σε στενή συνεννόηση µε τα κράτη µέλη. 

1.3. ∆ηµοσιονοµική ανακεφαλαίωση 

Η συµβολή της ΕΕ στα προγράµµατα Galileo και EGNOS για την περίοδο 2007-
2013 ανέρχεται σε 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, στα οποία προστίθεται και η συµβολή 
της Νορβηγίας. Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται στις τρεις κύριες 
δραστηριότητες, δηλαδή στην ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης του Galileo για 
600 εκατοµµύρια ευρώ περίπου, τη φάση εγκατάστασης του Galileo για 2,4 
δισεκατοµµύρια ευρώ και τη λειτουργία του EGNOS για 400 εκατοµµύρια ευρώ 
περίπου. 

Όσον αφορά τη φάση εγκατάστασης, έχουν ήδη δεσµευθεί τα δύο τρίτα περίπου του 
προϋπολογισµού, ιδίως στο πλαίσιο συµβάσεων που αφορούν την κύρωση των 
δηµόσιων συµβάσεων που υπογράφηκαν το 2010. Πέραν του περιθωρίου για 
αστάθµητους κινδύνους, ο υπόλοιπος προϋπολογισµός θα αφορά τις δύο τελευταίες 
υποοµάδες δηµοσίων συµβάσεων σχετικά µε τις υποδοµές εδάφους. 

Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε το περιθώριο για τους αστάθµητους παράγοντες, οι 
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν αποτελούν αντικείµενο λεπτοµερούς 
αξιολόγησης. Οι αντίστοιχες θέσεις του προϋπολογισµού θα εξαρτηθούν από τη 
σειρά προτεραιότητας που δίνεται στους κινδύνους ή στην πιθανότητα εµφάνισής 
τους. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί αφορούν σηµαντική µείωση της 
επίδοσης σε περίπτωση που συνεχιστεί η χρήση ενός σχηµατισµού περιορισµένου σε 
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18 δορυφόρους5, έλλειψη διαθεσιµότητας των υπηρεσιών εκτόξευσης, αδυναµία 
χρήσης ορισµένων επιλεγέντων τόπων, ένδειξη πληθώρας υποδοµών στο έδαφος, και 
αδυναµίες στον τοµέα του σχεδιασµού και της ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να γίνουν 
συµβάσεις για την προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης και την αγορά εξοπλισµού 
ανταλλακτικών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες καθώς και να αντιµετωπιστεί 
η απαξίωση λόγω παλαιότητας του συστήµατος. 

Όσον αφορά το EGNOS, ο προϋπολογισµός είχε ουσιαστικά σκοπό να καλύψει τη 
σύµβαση µε τον ESSP και τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τον ΕΟ∆, κατά τρόπον 
ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών και η µακροβιότητα του συστήµατος. 

Τα ποσά που δόθηκαν για τα προγράµµατα Galileo και EGNOS στο τρέχον 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

2. ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Η αποστολή που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή µε τον κανονισµό συνίσταται στην 
υλοποίηση υποδοµών ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου που θα παρέχουν υπηρεσίες 
ποιότητας σε παγκόσµια και περιφερειακή κλίµακα επιπλέον των υφιστάµενων 
υπηρεσιών. Αυτός ο τελικός στόχος παραµένει άθικτος, διότι κάθε έκπτωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών θα µπορούσε να έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την 
αποσταθεροποίηση του προγράµµατος και την αδιαφορία των αγορών. 

                                                 
5 Λόγω της απώλειας δορυφόρου κατά την εκτόξευση ή σε τροχιά. 
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Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αγορές αυτές βρίσκονται σε στάδιο ισχυρής 
µεγέθυνσης και ότι ο ετήσιος παγκόσµιος κύκλος εργασιών στον τοµέα αυτό 
αναµένεται να φτάσει τα 240 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020. Επίσης, χάρη στο 
προβάδισµά τους σε σχέση µε τα άλλα ανταγωνιστικά συστήµατα, το Galileo και το 
EGNOS αναµένεται να αποφέρουν οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη της τάξης των 
60 έως 90 δισεκατοµµυρίων ευρώ6 στη διάρκεια των 20 προσεχών ετών. 

Αυτό ωστόσο προϋποθέτει ότι θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η υποδοµή του Galileo 
και ότι η εκµετάλλευση των συστηµάτων θα επιτρέψει αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών. 
Λαµβανοµένου υπόψη του κόστους που προέκυψε στις φάσεις ανάπτυξης και 
εγκατάστασης (βλ. σηµείο 1.2.2 ανωτέρω), η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι αναγκαίος ο 
πρόσθετος προϋπολογισµός της τάξης των 1,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την 
ολοκλήρωση της υποδοµής (βλ. σηµείο 2.2.1 ανωτέρω). Το εκτιµώµενο κόστος 
εκµετάλλευσης ανέρχεται κατά µέσο όρο ετησίως σε 0,8 περίπου δισεκατοµµύρια 
ευρώ (βλ. σηµείο 2.2.2. ανωτέρω). Κατά συνέπεια πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή οι 
κατάλληλοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης. 

Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, η Επιτροπή7 δεν έχει µέχρι σήµερα προτείνει τη 
χορήγηση επιπλέον κονδυλίων στα προγράµµατα στο τρέχον δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές καθυστερήσεις τεσσάρων ετών για 
την ολοκλήρωση της υποδοµής του προγράµµατος Galileo και τη δηµιουργία 
επιπλέον δαπανών. 

Ελλείψει συµπληρωµατικών κονδυλίων πριν από το 2014, η στρατηγική 
εγκατάστασης των προγραµµάτων πρέπει να επανακαθοριστεί και να συµπεριλάβει, 
αφενός, τους απαραίτητους συµβιβασµούς µεταξύ των επιδόσεων των υπηρεσιών 
και του συναφούς κόστους και, αφετέρου, την ανάγκη παροχής υπηρεσίας µε 
επαρκές επίπεδο ποιότητας ώστε να διατηρηθεί µια θέση στις αγορές. 

2.1. Η βραχυπρόθεσµη διαχείριση των προγραµµάτων 

Για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των αγορών, η Επιτροπή ανέπτυξε την εξής 
προσέγγιση: επιδιώκει να εξασφαλίσει την εκκίνηση των υπηρεσιών όσο το δυνατόν 
συντοµότερα και να προετοιµάσει τη φάση εκµετάλλευσης. 

2.1.1. Η ανάγκη παροχής των πρώτων υπηρεσιών από την περίοδο 2014-2015 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των προϊόντων των υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα 
µε τη ραδιοπλοήγηση µέσω δορυφόρου σε παγκόσµιο επίπεδο εκτιµάται σε 130 
περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ το 2010. Τα προσεχή χρόνια οι αγορές του τοµέα 
αυτού αναµένεται να φτάσουν σε διψήφιο ποσοστό µεγέθυνσης. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς, αναµένεται να υπερβούν τα 240 δισεκατοµµύρια ευρώ το 20208. Αυτή η 
αξιοσηµείωτη µεγέθυνση εξηγείται και από την πρόοδο της τεχνολογίας των δεκτών 

                                                 
6 Πηγή: µελέτες αγορών του οργανισµού της ΕΕ (εργαλεία εποπτείας και προβλέψεων της αγοράς του 

GNSS - αριθµητικά στοιχεία 2010). Η συνολική αξία των καθαρών οφελών από το Galileo και το 
EGNOS για την περίοδο 2010-2027 θα εξαρτηθεί από την ηµεροµηνία κατά την οποία το Galileo θα 
καταστεί πλήρως επιχειρησιακό. Κάθε έτος καθυστέρησης θα µειώσει την αξία των οφελών κατά 10 % 
έως 15 % λόγω, αφενός, των απωλειών εσόδων όσο και, αφετέρου, της ανάπτυξης εναλλακτικών 
λύσεων και ανταγωνιστικών συστηµάτων. 

7 COM(2010) 700 της 19.10.2010. 
8 Πηγή: Οργανισµός της ΕΕ (2010): Έκθεση παρακολούθησης της αγοράς του GNSS. 
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όσο και από την άνθηση νέων χρήσεων που δηµιουργούν αυξηµένη ζήτηση από 
πλευράς των καταναλωτών. 

Αυτή η ισχυρή µεγέθυνση που παρατηρείται στις παγκόσµιες αγορές καλύπτεται επί 
του παρόντος από το αµερικανικό σύστηµα GPS. Ωστόσο, µεσοπρόθεσµα 
αναµένεται να εισέλθουν στην αγορά άλλα παγκόσµια συστήµατα πλοήγησης µέσω 
δορυφόρου (στο εξής « GNSS »), συγκεκριµένα το ρωσικό και το κινεζικό. Έχει 
πρωταρχική σηµασία να επιβληθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα το ταχύτερο δυνατόν, 
όπως το άλλο µεγάλο σύστηµα αναφοράς, µαζί µε το GPS, ιδίως όσον αφορά τους 
κατασκευαστές δεκτών. 

2.1.2. Η αρχική φάση λειτουργίας 

Οι δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
προσαρµόσει την προσέγγιση της προκειµένου να τηρηθεί η προθεσµία του 2014. 
Έτσι, οι φάσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης θα συνεχιστούν παράλληλα έως το 
2012, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της φάσης ανάπτυξης και η φάση λειτουργίας των 
πρώτων υπηρεσιών θα ξεκινήσει από το 2014. 

Ένα πρώτο στάδιο θα συνίσταται στη µερική λειτουργία της υποδοµής («Initial 
Operational Capability» ή «IOC»: αρχική επιχειρησιακή ικανότητα) από το 2014-
2015 και στην παροχή ανοικτής υπηρεσίας, υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης και της 
υπηρεσίας υπό δηµόσιο έλεγχο. Οπωσδήποτε, η ακρίβεια και η διαθεσιµότητα δεν 
θα φθάσουν ακόµα στο στάδιο αυτό στο βέλτιστο επίπεδο. 

Αυτό το πρώτο στάδιο επαρκεί για τη δοκιµή των υπηρεσιών, αλλά θα πρέπει να 
είναι το συντοµότερο δυνατό, διότι δεν επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των 
δυνατοτήτων του συστήµατος και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των χρηστών. 
Συνεπώς, είναι ανάγκη να συνδεθεί η φάση αυτή µε τη σθεναρή δέσµευση της 
Ένωσης όσον αφορά την ολοκλήρωση της υποδοµής σε συµµόρφωση µε τους 
στόχους του προγράµµατος Galileo, ώστε να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των χρηστών 
και να ενθαρρυνθούν αυτοί να επενδύσουν. 

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να προσαρµοστεί το σύστηµα EGNOS ώστε να 
βελτιωθεί η ακρίβεια της ανοικτής υπηρεσίας του συστήµατος που προέρχεται από 
το πρόγραµµα Galileo κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί και η ακρίβεια του GPS. Το 
EGNOS αποτελεί το µόνο σύστηµα που θα διαθέτει η ΕΕ για να προσφέρει 
υπηρεσίες SoL στη διάρκεια των προσεχών ετών. 

2.2. Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός 

Σε σύγκριση µε τα άλλα συστήµατα GNSS, το ευρωπαϊκό σύστηµα διαθέτει ένα 
κύριο πλεονέκτηµα: Είναι το µόνο που έχει σχεδιαστεί για µη στρατιωτικούς 
σκοπούς και ελέγχεται από πολιτικές αρχές. ∆ιαθέτει άλλα µη αµελητέα δυνητικά 
πλεονεκτήµατα, όπως την εµπορική υπηρεσία του, η οποία µπορεί να επιτρέψει 
εξακρίβωση της ταυτότητας των σηµάτων και ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση της 
ακρίβειας της ανοικτής υπηρεσίας. Τέλος, η ανοικτή υπηρεσία του συστήµατος είναι 
συµπληρωµατική και διαλειτουργική µε το αµερικανικό GPS. Η συνδυασµένη χρήση 
των δύο συστηµάτων θα προσφέρει έναν βαθµό αξιοπιστίας και ακρίβειας ικανό να 
ικανοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών των χρηστών παγκοσµίως στην 
αγορά µαζικών εφαρµογών. 
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Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος αυτών των πλεονεκτηµάτων θα πραγµατοποιηθούν 
µόνο µετά την ολοκλήρωση του συνόλου της υποδοµής. 

2.2.1. Η ολοκλήρωση της υποδοµής 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο σηµείο 1.2.2., το ποσό των 3 400 εκατοµµυρίων ευρώ 
δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της υποδοµής του προγράµµατος Galileo λόγω 
ανατίµησης της φάσης ανάπτυξης, λόγω της αύξησης της τιµής των εκτοξευτών, της 
έλλειψης ανταγωνισµού για την ανάθεση ορισµένων υποοµάδων συµβάσεων, λόγω 
των πρόσθετων δαπανών που αφορούν το πρόγραµµα EGNOS και λόγω των 
συνεπειών από τη µετάθεση της χρηµατοδότησης πέραν του 20139. 

Η Επιτροπή, αφού διαβουλεύτηκε µε τον ΕΟ∆10, προέβη σε διάφορες µελέτες για 
την αξιολόγηση του κόστους των συστηµάτων. Οι αξιολογήσεις αυτές βασίζονται 
στα διάφορα ενδεχόµενα σενάρια ως προς τους κύκλους αγοράς, εγκατάστασης και 
εκµετάλλευσης των υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης και της 
ανανέωσης, στις τιµές των προσφορών που ισχύουν σήµερα και στην εµπειρία από 
άλλα διαστηµικά συστήµατα. Από τις αξιολογήσεις αυτές προέκυψε ότι η 
ολοκλήρωση της υποδοµής του προγράµµατος Galileo θα χρειαστεί 
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση της τάξης των 1900 εκατοµµυρίων ευρώ. Το ποσό 
αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρµογή ενός συστήµατος που θα παρέχει 
υπηρεσίες όπως αυτές που έχουν καθοριστεί στον κανονισµό και θα βασίζεται σε 
σχηµατισµό 30 δορυφόρων. 

Το ποσό αυτό είναι αναγκαίο για τη χρηµατοδότηση των δορυφόρων και των 
εκτοξευτών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχηµατισµού Galileo, καθώς 
και για την ολοκλήρωση της επίγειας υποδοµής, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή του 
συνόλου των υπηρεσιών. Όπως συνηθίζεται γι’ αυτό το είδος βιοµηχανικών 
προγραµµάτων υψηλού κινδύνου, συµπεριλήφθηκε πρόβλεψη της τάξης του 20 % 
για να αντιµετωπιστούν οι δυνητικοί αστάθµητοι κίνδυνοι αυτών των 
προγραµµάτων, ιδίως οι τεχνικοί κίνδυνοι της τελικής φάσης ολοκλήρωσης. Στον 
πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται αυτές οι χρηµατοδοτικές ανάγκες. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συµπληρωµατικές αναλύσεις για να 
εξεταστεί η δυνατότητα περιορισµού των οικονοµικών αναγκών, ιδίως χάρη στην 
κλιµακούµενη έναρξη της παροχής υπηρεσιών και σε µια αναπροσαρµογή της 
υπηρεσίας SoL. 

                                                 
9 Το σύνολο των στοιχείων αυτών αντιστοιχεί σε ποσό ισοδύναµο µε τις ανάγκες πρόσθετης 

χρηµατοδότησης. 
10 ∆ιοργανώθηκαν διάφορες συνεδριάσεις µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και αυτών του ΕΟ∆ 

ειδικότερα στη διάρκεια του θέρους του 2010. 
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2.2.2. Το κόστος εκµετάλλευσης 

Το κόστος εκµετάλλευσης των συστηµάτων καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση των 
υποδοµών, τη διαχείριση των υπηρεσιών, την αντικατάσταση και την ανανέωση των 
κατασκευαστικών στοιχείων των οποίων η διάρκεια ζωής είναι περιορισµένη11. Στο 
κόστος περιλαµβάνεται επίσης η διαρκής βελτίωση των συστηµάτων, κατά τρόπον 
ώστε να προσαρµόζονται οι υπηρεσίες στην εξέλιξη των αναγκών των χρηστών. 

Τα κατ’ εκτίµηση ποσά περιλαµβάνουν περιθώριο για τους αστάθµητους 
παράγοντες, το οποίο στηρίζεται στους εγγενείς κινδύνους των προγραµµάτων που 
έχουν έντονο τεχνολογικό περιεχόµενο. Ωστόσο, ορισµένοι κίνδυνοι των οποίων η 
πιθανότητα εµφάνισης θα είχε αντίκτυπο στον προϋπολογισµό δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη, στο µέτρο που η πιθανότητα εµφάνισης τους είναι µικρή. Αυτό αφορά 
εξελίξεις στον τοµέα της ασφάλειας, προβλήµατα διαλειτουργικότητας µε τα άλλα 
συστήµατα ή τεχνολογικούς κινδύνους, όπως η διάρκεια ζωής των ρολογιών. Για να 
µην κινητοποιηθούν τα αντίστοιχα κονδύλια, πρέπει να αναζητηθούν 
προσαρµοσµένοι µηχανισµοί. 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης αυτού του κόστους εκµετάλλευσης θα είχε ως άµεση 
συνέπεια την υποβάθµιση της ποιότητας, ακόµη και την πλήρη εξαφάνιση 
υπηρεσιών, γεγονός ασύµβατο µε την τήρηση της εντολής δηµόσιας υπηρεσίας που 
έχει ανατεθεί στα συστήµατα. 

Το κόστος εκµετάλλευσης αποτέλεσε αντικείµενο αξιολόγησης σε συνεργασία µε 
τον ΕΟ∆, της οποίας τα αποτελέσµατα επικυρώθηκαν από εµπειρογνώµονες των 

                                                 
11 Οι δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής 12 ετών. Η διάρκεια ζωής των υποδοµών στο έδαφος 

είναι µικρότερη. 
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κρατών µελών και άλλους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες12. Από την αξιολόγηση 
προκύπτει ότι το µέσο ετήσιο κόστος εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 800 εκατοµµύρια 
ευρώ, εκ των οποίων τα 110 εκατοµµύρια αφορούν το EGNOS, σε τιµαριθµική αξία 
2010 και βάσει κύκλου ζωής των δορυφόρων διάρκειας δώδεκα ετών. 

Να σηµειωθεί ότι στα πρώτα έτη της λειτουργίας, µετά το 2014-2015, τα κόστη αυτά 
θα είναι µικρότερα στο µέτρο που οι υπηρεσίες θα έχουν τεθεί σταδιακά σε 
λειτουργία µετά την ολοκλήρωση της υποδοµής. Θα καλύπτουν, συνεπώς, 
αποκλειστικά τα έξοδα της καλής λειτουργίας και συντήρησης των υποδοµών, της 
παροχής υπηρεσιών και της αντικατάστασης των πρώτων δορυφόρων που θα 
πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους. Στη συνέχεια θα προστεθεί το κόστος που 
αφορά την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία των νέων γενεών συστηµάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα κυριότερα κονδύλια για την κάλυψη 
του µέσου κόστους εκµετάλλευσης µιας πλήρους υποδοµής. 

 
2.2.3. Στοιχεία κόστους συναφή µε την έρευνα και την ανάπτυξη 

Η επέκταση της αγοράς επόµενου σταδίου για το GNSS βρίσκεται στο επίκεντρο 
δηµιουργίας έµµεσης προστιθέµενης αξίας από τα Galileo και EGNOS. Η ανάπτυξη 
και η προώθηση νέων εφαρµογών πρέπει να χρηµατοδοτηθεί για την εξασφάλιση 
επαρκούς διείσδυσης και την ισχυροποίηση της θέσης των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που έχουν σχέση µε το παγκόσµιο 
σύστηµα προσδιορισµού θέσης (GPS). Τα αναγκαία κονδύλια θα µπορέσουν να 
κινητοποιηθούν χάρη σε µέσα, όπως το πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης 

                                                 
12 Οι διαβουλεύσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του θέρους του 2010 στο πλαίσιο της 

µελέτης που πραγµατοποίησαν ανεξάρτητοι σύµβουλοι για την εκµετάλλευση των προγραµµάτων. 
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ή το πρόγραµµα που διαδέχεται το πρόγραµµα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας. 

2.2.4. Προσωρινή χρηµατοδότηση και προσωρινό χρονοδιάγραµµα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι µέχρι σήµερα εκτιµήσεις δείχνουν ότι απαιτείται 
προϋπολογισµός της τάξης των 1 900 εκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-
2019 για να ολοκληρωθεί η υποδοµή του προγράµµατος Galileo. Στο ποσό αυτό θα 
προστεθεί το κόστος εκµετάλλευσης του συστήµατος µόλις αυτό γίνει 
επιχειρησιακό, δηλαδή από την περίοδο 2014-2015. 

Παρά τη χρήση διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων, αποδείχθηκε ότι είναι στην 
πράξη δύσκολο, αφενός, να τηρηθεί ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός για τις 
διάφορες εργασίες και, αφετέρου, να υπάρξουν πραγµατικά σταθερές τιµές από την 
πλευρά των βιοµηχανιών που εµπλέκονται στα προγράµµατα. Αυτό οφείλεται στην 
πολυπλοκότητα και στην ιδιαίτερη φύση των συστηµάτων των οποίων τα 
κατασκευαστικά στοιχεία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της ΕΕ από ένα πολύ µικρό αριθµό κατασκευαστών. Η ολοκλήρωση αυτών 
των συνιστωσών είναι, επιπλέον, πηγή δυνητικών δυσχερειών. Στο πλαίσιο αυτό, για 
να περιοριστούν οι δηµοσιονοµικές παρεκκλίσεις, έχει κύρια σηµασία να µειωθούν 
οι κίνδυνοι και να προσαρµοστεί η διακυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσµατική διαχείριση τα προγραµµάτων. 

Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Επιτροπή ενίσχυσε το σύστηµά 
της διαχείρισης των κινδύνων, όπως κα τον έλεγχό της σε θέµατα κόστους και 
τήρησης του χρονοδιαγράµµατος. Επίσης, πρέπει να τονιστούν σε όλα τα µέρη που 
συµµετέχουν στα προγράµµατα οι ευθύνες τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία. 

Εξάλλου, οι βάσεις µιας αποδοτικής δοµής διακυβέρνησης η οποία θα είναι σε θέση 
να διαχειριστεί καλύτερα στο µέλλον τις ενδεχόµενες ολισθήσεις, αναπτύσσονται 
στο σηµείο 2.2.6. κατωτέρω. 

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της 19ης Οκτωβρίου 201013, παρουσίασε µια 
εναλλακτική λύση, σύµφωνα µε την οποία τα µεγάλα προγράµµατα όπως το ITER ή 
το Galileo πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο πάγιας συµβολής του 
προϋπολογισµού της ΕΕ µε τη µορφή ετήσιου προκαθορισµένου ποσού, και 
οποιαδήποτε υπέρβαση των αναγκών πρέπει να καλύπτεται από άλλες πηγές 
χρηµατοδότησης. 

Όσον αφορά το Galileo, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τους διάφορους 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις µεθόδους εργασίας της 
Επιτροπής, τις συνέπειες κάθε εναλλακτικής λύσης για τις διάφορες πτυχές των 
προγραµµάτων και την ανάγκη να τεθεί υπό έλεγχο το κόστος και να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια των δραστηριοτήτων. 

Οι εξετασθείσες λύσεις θα πρέπει, επίσης, να λαµβάνουν υπόψη ότι τα στοιχεία 
κόστους των προγραµµάτων µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις µεγάλες 
κατηγορίες : 

                                                 
13 COM(2010) 700. 
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– κατά πρώτον, κόστος κατασκευής των συστηµάτων και δαπάνες που συνδέονται 
µε τη συντήρηση και την εκµετάλλευση, οι δε τελευταίες µπορούν να εκτιµηθούν 
κατά τρόπο αρκετά ακριβή, ήδη από την ολοκλήρωση της φάσης εγκατάστασης· 

– κατά δεύτερον, κόστος που συνδέεται µε εγγενείς αστάθµητους κινδύνους για το 
συγκεκριµένο είδος προγραµµάτων και το οποίο µπορεί να καλυφθεί από το 
«περιθώριο για αστάθµητους παράγοντες» σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές. Ο 
έλεγχος του κόστους στις διάφορες φάσεις και η ανάληψη ευθύνης όλων των 
εµπλεκοµένων θα επιτρέψει την ελαχιστοποίηση αυτών των ασταθών 
παραγόντων· 

– κατά τρίτον, κόστος που συνδέεται µε την εµφάνιση σηµαντικών κινδύνων 
ανεξάρτητων από τη διαχείριση των προγραµµάτων, όπως είναι οι κίνδυνοι που 
συνδέονται µε σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα κατά το σχεδιασµό ή από 
επίκληση εξωσυµβατικής ευθύνης. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν µικρή πιθανότητα 
εµφάνισης αλλά, εάν πραγµατοποιηθούν, το συναφές κόστος δεν θα µπορέσει να 
καλυφθεί από τα προβλεπόµενα περιθώρια. 

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται a priori τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις.  

– Σύµφωνα µε την πρώτη προσέγγιση, η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων στο 
ακέραιο θα εξακολουθήσει να γίνεται µόνο από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

– Με τη δεύτερη εναλλακτική λύση, οι δύο πρώτες κατηγορίες κόστους που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω θα εξακολουθήσουν να χρηµατοδοτούνται από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, αλλά τα κράτη µέλη θα επιβαρυνθούν µε την ανάληψη 
κινδύνων ανεξάρτητων από τη διαχείριση των προγραµµάτων. 

– Η τρίτη λύση βασίζεται σε µια πάγια πρόβλεψη του προϋπολογισµού της ΕΕ, ενώ 
τα κράτη µέλη θα αναλάβουν τη χρηµατοδότηση του υπολοίπου. 

Αυτές οι εναλλακτικές προσεγγίσεις, που θα εξεταστούν λεπτοµερώς σε µια µελέτη 
αντικτύπου, και η λύση που θα επιλέξει τελικά η Επιτροπή θα παρουσιαστούν στην 
προσεχή νοµοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού. 

Στο στάδιο αυτό και υπό την επιφύλαξη των συµπερασµάτων των προαναφερόµενων 
αναλύσεων, η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν ενδείκνυται να επιβαρυνθεί µόνον ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ µε το σύνολο του κόστους και των συναφών µε τα 
προγράµµατα κινδύνων. Μάλιστα, η λύση αυτή, λαµβανοµένου υπόψη του µεγέθους 
του προϋπολογισµού της ΕΕ, θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση 
από την ΕΕ άλλων έργων ή προγραµµάτων που έχουν προτεραιότητα. Επιπλέον, µε 
την αποκτηθείσα εµπειρία, η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να στοχεύει στη 
µεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών όλων των ενδιαφεροµένων µερών σε θέµατα 
κάλυψης του κόστους. 

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος Galileo, στον ακόλουθο πίνακα 
συνοψίζονται το ονοµαστικό χρονοδιάγραµµα, χωρίς περιθώρια, για την 
ολοκλήρωση της υποδοµής και την εκµετάλλευσή της. 

Η ολοκλήρωση της υποδοµής (FOC) προβλέπεται να γίνει εντός της περιόδου 2019-
2020. Θα µπορούσε να αλλάξει σε συνάρτηση µε τη διαθεσιµότητα 
χρηµατοδότησης, τα τεχνικά προβλήµατα και τις επιδόσεις του κλάδου. 



EL 21   EL 

 

2.2.5. Οι προοπτικές αποδοτικότητας και τα έµµεσα οφέλη 

Οι προοπτικές για άµεσα δηµοσιονοµικά έσοδα από την εκµετάλλευση των 
συστηµάτων είναι πολύ περιορισµένες για την ΕΕ, όπως υπογραµµίστηκε κατά τις 
διαπραγµατεύσεις που έγιναν την περίοδο 2004-2007 µε σκοπό την εξέταση 
ενδεχόµενης σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτές οι µικρές προοπτικές 
εσόδων συνέβαλαν σίγουρα στην αποτυχία των εν λόγω διαπραγµατεύσεων. 

– Οι ανοικτές υπηρεσίες EGNOS και Galileo δεν υπόκεινται και ούτε θα 
υποβληθούν σε κανενός είδους διόδια σύµφωνα µε τον κανονισµό και κατά τρόπο 
παρόµοιο µε αυτόν που ισχύει για τα άλλα συστήµατα που βρίσκονται ήδη σε 
λειτουργία ή που πρόκειται να λειτουργήσουν. Οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται 
για µαζικές εφαρµογές, και έχει σηµασία να υιοθετηθούν από τον µέγιστο αριθµό 
χρηστών, ώστε να βελτιστοποιηθούν τα προσδοκώµενα οικονοµικά και κοινωνικά 
οφέλη, σύµφωνα µε την εντολή δηµόσιας υπηρεσίας που ισχύει για τα συστήµατα 
αυτά. Ο καθορισµός τέλους επί των µικροκυκλωµάτων που χρησιµοποιούν τα 
σήµατα του Galileo ή του EGNOS, όπως είχε εξεταστεί, θα ήταν αντίθετος µε τον 
στόχο αυτό. Τα άµεσα έσοδα που θα προέρχονταν από το τέλος αυτό θα ήταν 
πολύ µικρότερα από την απώλεια έµµεσων εσόδων για την ΕΕ. 

– Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του συστήµατος που προέρχεται από το 
πρόγραµµα Galileo, η ευρωπαϊκή συνεισφορά στο σύστηµα COSPAS-SARSAT, 
πρέπει επίσης να είναι δωρεάν. ∆εν υπάρχουν τέλη συνδεόµενα µε τη χρήση του 
διαστηµικού τµήµατος ή µε τη λήψη προειδοποιήσεων COSPAS-SARSAT. 

– Η υπηρεσία SoL του EGNOS, η οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο 
για την πολιτική αεροπορία, δεν αναµένεται ούτε αυτή να αποφέρει έσοδα 
µακροπρόθεσµα. Μάλιστα, η εφαρµογή οποιουδήποτε είδους διοδίων ενδέχεται 
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να αποδειχθεί αποτρεπτική για τους δυνητικούς χρήστες, δεδοµένου ότι παρόµοια 
συστήµατα όπως το WAAS στις ΗΠΑ, προσφέρονται δωρεάν. Ωστόσο, ενδέχεται 
να είναι διαφορετική η εξέλιξη στο µέλλον για την υπηρεσία SoL του συστήµατος 
που προήλθε από το πρόγραµµα Galileo στο βαθµό που, αφενός, ο τεχνικός 
σχεδιασµός του είναι αποτέλεσµα συνδιαλλαγής µε τους χρήστες για την 
ικανοποίηση των ειδικών αναγκών τους και, αφετέρου, επειδή η υπηρεσία αυτή 
και η τιµολόγησή της είναι ίδια µε αυτές του GPS. 

Είναι βέβαιο, στο στάδιο αυτό, ότι µόνο η εµπορική υπηρεσία και η υπηρεσία υπό 
δηµόσιο έλεγχο που προσφέρονται από το σύστηµα που προέρχεται από το 
πρόγραµµα Galileo µπορούν να αποφέρουν έσοδα των οποίων το ετήσιο ύψος θα 
µπορούσε σταδιακά να αυξηθεί και να φτάσει, µακροπρόθεσµα, τα 70 περίπου 
εκατοµµύρια ευρώ κατά µέσο όρο. Η µεγιστοποίηση των εσόδων αυτών µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο µακροπρόθεσµα. Επίσης, τα έσοδα από την υπηρεσία υπό 
δηµόσιο έλεγχο θα εξαρτηθούν από κατ’ εξοχήν πολιτικές επιλογές. 

Παρά το γεγονός ότι τα άµεσα δηµοσιονοµικά έσοδα από τα συστήµατα είναι 
αρκετά περιορισµένα, τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη από τις δύο αυτές 
δηµόσιες υποδοµές, συγκρινόµενα κατά ένα τρόπο µε εκείνα που προέρχονται από 
τη γενικευµένη δωρεάν χρήση του διαδικτύου, είναι αντιθέτως σηµαντικά, αφού 
εκτιµώνται σε 60 έως 90 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά για την περίοδο 2010-
202714. Τα οφέλη αυτά απορρέουν από τη µεγέθυνση των αγορών επόµενου 
σταδίου, από θετικές συνέπειες µε όρους κοινής ωφέλειας, όπως η αυξηµένη 
αποτελεσµατικότητα των µεταφορών ή η µείωση των ατυχηµάτων και από τον 
θετικό αντίκτυπο από τις επενδύσεις στο σύνολο του διαστηµικού κλάδου. 
∆εδοµένου ότι η εκµετάλλευση των συστηµάτων είναι δηµόσια υπηρεσία, είναι προς 
όφελος της ΕΕ να βελτιστοποιήσει τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη αντί να 
επιδιώξει τη µεγιστοποίηση των άµεσων δηµοσιονοµικών εσόδων. Πρέπει επίσης να 
υπενθυµιστεί ότι το Galileo και το EGNOS θα έχουν σηµαντικό θετικό αντίκτυπο 
στην οικονοµική ανάπτυξη και θα τονώσουν τη µεγέθυνση.  

2.2.6. Η διαχείριση των προγραµµάτων 

2.2.6.1. Η φάση εγκατάστασης του Galileo 

Ο κανονισµός για το GNSS, που πρόσφατα συµπληρώθηκε µε τον κανονισµό (ΕE) 
αριθ. 912/2010, είχε ως κύριο σκοπό τον καθορισµό ενός σταθερού και 
αποτελεσµατικού πλαισίου για τη διαχείριση των φάσεων ανάπτυξης και 
εγκατάστασης, βάσει ολοκληρωµένου µοντέλου που περιλαµβάνει τις µεταβιβάσεις 
αρµοδιοτήτων στον ΕΟ∆. Πέραν του ότι το πλαίσιο αυτό αποδείχθηκε έως σήµερα 
ικανοποιητικό, παρά το γεγονός ότι µπορεί ακόµα να βελτιωθεί, δεν ενδείκνυται να 
τροποποιηθεί αισθητά βραχυπρόθεσµα έως και µεσοπρόθεσµα. 

∆εδοµένου ότι η φάση της εγκατάστασης δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος 
της δεκαετίας, η ουσιαστική τροποποίηση των όρων διακυβέρνησης πριν από την 
εκπνοή αυτής της προθεσµίας θα αποτελούσε σίγουρα κίνδυνο για την καλή εξέλιξη 
του προγράµµατος. Η σταθερότητα είναι εγγύηση συνέχειας και συνοχής, αφενός 

                                                 
14 Το ποσό που αντιστοιχεί στα οφέλη αυτά είναι συνάρτηση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της φάσης 

εγκατάστασης. Οι τελευταίες καθυστερήσεις έχουν, κατά συνέπεια, αρνητικό αντίκτυπο στα 
προσδοκώµενα οφέλη από τα συστήµατα (βλ. υποσηµείωση 6). 
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όσον αφορά τις ενέργειες διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών, και αφετέρου για τις 
διάφορες αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
προγραµµάτων. Επιπλέον, εξασφαλίζει την αξιοπιστία των προγραµµάτων απέναντι 
σε τρίτους. 

Στην έκθεση που δηµοσίευσε το 2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο τόνισε τα 
µειονεκτήµατα από τις πολύ συχνές αλλαγές στη διαχείριση πριν από το 2007. 

2.2.6.2. Η εκµετάλλευση των υποδοµών 

Η διαχείριση της εκµετάλλευσης, στην οποία περιλαµβάνεται η συντήρηση και 
ανανέωση των υποδοµών, περιέχει τέσσερις συνιστώσες: τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τις επιχειρήσεις και την παροχή υπηρεσιών. Από την πείρα που έχει 
αποκτηθεί µε το EGNOS προκύπτει ότι η διαχείριση αυτών των τεσσάρων 
συνιστωσών δεν µπορεί να αποµονωθεί και ότι, αντιθέτως, πρέπει να προκριθεί ένα 
ολοκληρωµένο µοντέλο διαχείρισης. 

Σε κάθε περίπτωση, και λαµβανοµένης υπόψη της εµπειρίας που αποκτήθηκε από τη 
διαχείριση των προγραµµάτων, φαίνεται ότι η διαχείριση της εκµετάλλευσης, πέραν 
από την ενοποίηση των τεσσάρων συνιστωσών που την αποτελούν, οφείλει να τηρεί 
τις εξής αρχές: 

– να συµβαδίζει µε τον ρόλο που έχει ανατεθεί στην ΕΕ ως προς την κυριότητα των 
συστηµάτων και τον ρόλο της Επιτροπής ως υπεύθυνης για τη διαχείριση των 
προγραµµάτων, λαµβανοµένου υπόψη ότι η Επιτροπή είναι το µόνο όργανο 
λήψης αποφάσεων· 

– να βασίζεται σε ένα απλό, ολοκληρωµένο µοντέλο που θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραµµές για σαφή και ενιαία συµπεριφορά του δηµόσιου τοµέα· 

– να εξασφαλίζει ένα σταθερό µακροπρόθεσµο πλαίσιο· να διαθέτει σε κάποιο 
βαθµό ευελιξία ως προς τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση και τη διαχείριση 
προσωπικού· να είναι οργανωµένη σε βάση αποτελεσµατική, αξιόπιστη και 
διαφανή· να διαθέτει σαφείς διαδικασίες για την ταχεία λήψη αποφάσεων· 

– να είναι σε θέση να διατηρήσει το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνώσεων που 
έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια ζωής των προγραµµάτων, λαµβανοµένου 
υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρµοδιότητες του ΕΟ∆· 

– να ενισχύει την ευθύνη του βιοµηχανικού τοµέα και του κύριου αναδόχου· 

– να εγγυάται την ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων διαπίστευσης της ασφάλειας 
των συστηµάτων· 

– να συνεκτιµά τον δηµόσιο χαρακτήρα των παρεχόµενων υπηρεσιών· 

– να επιτρέπει τον συντονισµό, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, των µέτρων προστασίας 
των συστηµάτων, δεδοµένου ότι αυτά έχουν εξαιρετικά ευαίσθητο χαρακτήρα. 

Αυτό συνεπάγεται την ανάθεση της διαχείρισης της εκµετάλλευσης σε µια 
υποστηρικτική δοµή υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Ως προς το θέµα αυτό, 
εξετάζονται διάφορα ενδεχόµενα. 
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Όσον αφορά το EGNOS, η υποστηρικτική δοµή µπορεί να είναι ο ΕΟ∆, ο 
οργανισµός της ΕΕ, µια νέα δηµόσια οντότητα ή και µια επιχειρησιακή µονάδα του 
Eurocontrol. Η Επιτροπή προτείνει να συζητηθούν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα καθεµιάς από τις λύσεις αυτές προτού υποβληθεί αναλυτική πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το 2012. Το σχήµα που θα επιλεγεί 
θα πρέπει να λειτουργήσει πριν από το 2014. 

Όσον αφορά το Galileo, η φάση εκµετάλλευσης των πρώτων υπηρεσιών θα αρχίσει 
σταδιακά από το 2014. Από αυτό προκύπτει ότι, για µια περίοδο πέντε περίπου ετών, 
οι φάσεις εγκατάστασης και εκµετάλλευσης θα αναπτύσσονται παράλληλα. Κατά 
την περίοδο αυτή, η διακυβέρνηση των προγραµµάτων πρέπει να προσαρµόζεται 
σταδιακά στις νέες ανάγκες που απορρέουν από την παροχή των πρώτων υπηρεσιών. 

Πρέπει επίσης να υπογραµµιστεί ότι ο φορέας θα πρέπει να ικανοποιεί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις πιστοποίησης ως προς την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών στον 
τοµέα της αεροπλοΐας, σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ουρανό. 

Η Επιτροπή, βάσει των συζητήσεων που προβλέπονται για τη δηµοσιονοµική 
πλαισίωση, θα προτείνει σε εύθετο χρόνο στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις ως προς τη διακυβέρνηση που απαιτείται για τη 
διαχείριση της εκµετάλλευσης µετά την πλήρη ολοκλήρωση της υποδοµής. 

Συµπέρασµα 

Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου ξεπερνούν τις 
δηµοσιονοµικές και τεχνικές δυνατότητες ενός µόνο κράτους µέλους και, κατά συνέπεια, 
εµπίπτουν πλήρως στην αρµοδιότητα της ΕΕ. Εξάλλου, λαµβανοµένων υπόψη των 
απαιτήσεων σε θέµατα ασφάλειας, όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να εµπλακούν στα 
προγράµµατα αυτά. 

Μετά τη µεταρρύθµιση στον τοµέα της διακυβέρνησης των προγραµµάτων, που 
πραγµατοποιήθηκε το 2007, η Επιτροπή σηµείωσε σηµαντική πρόοδο: το EGNOS έγινε 
επιχειρησιακό και παρουσίασε εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ προχωρεί και η φάση 
εγκατάστασης του Galileo. Παράλληλα, στον κανονιστικό τοµέα ως προς τις διεθνείς πτυχές 
και τις µελλοντικές χρήσεις, πραγµατοποιήθηκαν πολλές οριζόντιες ενέργειες που 
συνοδεύουν τη φάση εγκατάστασης των υποδοµών. 

Ωστόσο, τα προγράµµατα αντιµετωπίζουν σήµερα νέες προκλήσεις που απορρέουν από την 
εµφάνιση ορισµένων κινδύνων που είχαν προηγουµένως εντοπιστεί από την Επιτροπή και η 
οργάνωση των προγραµµάτων πρέπει ακόµη να τελειοποιηθεί ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητά της. Το όλο έργο χρειάστηκε να αντιµετωπίσει υπέρβαση κόστους λόγω 
της ανατίµησης της φάσης ανάπτυξης, της αύξησης της τιµής των εκτοξευτών, της έλλειψης 
ανταγωνισµού κατά την ανάθεση ορισµένων υποοµάδων δηµόσιων συµβάσεων και λόγω των 
πρόσθετων εξόδων που έχουν σχέση µε το πρόγραµµα. 

Επιπλέον, η οικονοµική κατάσταση της ΕΕ και των κρατών µελών της οδήγησε την Επιτροπή 
στην απόφαση να µη ζητήσει προς το παρόν τη χορήγηση συµπληρωµατικών µέσων στο 
πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, παρά το γεγονός ότι προκύπτουν 
καθυστερήσεις ως προς την ολοκλήρωση της πλήρους εγκατάστασης του Galileo και αύξηση 
των συνολικών εξόδων. 
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Πρέπει να καθοριστεί µια νέα βάση εργασίας για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου, ώστε να µπορέσει να συνεχιστεί η πρόοδος χωρίς να 
τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι που έχουν θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 
Η προτεινόµενη προσέγγιση προβλέπει τη διατήρηση κατά τουλάχιστον δέκα έτη και τη 
βελτίωση της τρέχουσας οργάνωσης, η οποία, όµως, θα πρέπει να εξελιχθεί σε συνάρτηση µε 
τις ανάγκες της φάσης εκµετάλλευσης. 

Σε πολιτικό επίπεδο, πρέπει ακόµη να ληφθούν πολλές αποφάσεις. ∆ηλαδή, σε ένα πλαίσιο 
που η οικονοµική και κοινωνική πρόοδος της Ευρώπης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 
κατοχή και χρήση τεχνολογιών αιχµής όπως για παράδειγµα η πυρηνική σύντηξη, το 
διάστηµα, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, οι επιστήµες της ζωής, πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις για τα µέσα, ιδίως τα δηµοσιονοµικά που χρειάζονται για την αντιµετώπιση των 
εγγενών κινδύνων. Είναι επίσης δέον να συναχθούν συµπεράσµατα για την εξέλιξη του 
προϋπολογισµού της ΕΕ και για την κατανοµή των κινδύνων που πρέπει να αναληφθούν 
µεταξύ ΕΕ και των κρατών µελών της. Οι αποφάσεις που θα καθορίζουν τις δηµοσιονοµικές 
και χρηµατοδοτικές αρχές για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ραδιοπλοήγησης 
µέσω δορυφόρου πρέπει να ληφθούν σε συνάρτηση µε το πλαίσιο διακυβέρνησης. Το 
τελευταίο πρέπει να έχει ως στόχο τη µεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή µετάβαση σε ένα µελλοντικό πλαίσιο 
διακυβέρνησης µαζί µε την ενίσχυση της κυριότητας του έργου και την κάλυψη του 
συναφούς κόστους. 

Η λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων, πολιτικού χαρακτήρα, απαιτεί χρόνο και σκέψη. Σε 
µεταγενέστερο επίπεδο, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί λεπτοµερείς προτάσεις βάσει των 
προσανατολισµών που θα χαράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µετά την 
υποβολή της παρούσας έκθεσης. 
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Παράρτηµα 

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των χρήσεων και των συνεπειών που προβλέπονται για τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου  

Τοµέας Περιγραφή Αποτελέσµατα 

Οδικές µεταφορές - βελτίωση της οδικής ασφάλειας, κυρίως σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, για τα αυτοκίνητα, τα πούλµαν και τη µεταφορά 
επικίνδυνων εµπορευµάτων 

- καλύτερη διαχείριση των δρόµων και µείωση της συµφόρησης, 
βοήθεια στους οδηγούς χάρη σε πληροφορίες πραγµατικού χρόνου 
για τη διαδροµή, τα δροµολόγια και την κίνηση 

- βελτίωση των διοδίων και της ηλεκτρονικής είσπραξης των τελών 

- καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών στους ταξιδιώτες 

Μείωση του χρόνου 
ταξιδίου και της 
κατανάλωσης 
καυσίµων 

Υλικοτεχνική 
υποστήριξη  

- αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εµπορευµατοκιβωτίων στους 
λιµένες ή τους σιδηροδροµικούς σταθµούς  

- καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών τους πελάτες 

Μείωση του χρόνου 
µεταφοράς 

Θαλάσσιες 
µεταφορές 

- καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως στους λιµένες ή τους 
διαδρόµους µεγάλης κυκλοφορίας 

- αυξηµένη ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας 

- βελτίωση της επιτήρησης των θαλάσσιων µεταφορών από τις 
αστυνοµικές υπηρεσίες, µε ταχύτερους ελέγχους 

- βοήθεια στα σκάφη που κινδυνεύουν 

Βελτίωση της 
ικανότητας χειρισµού 
των λιµένων 

Μείωση του 
διοικητικού φόρτου και 
των καθυστερήσεων 

Εναέριες 
µεταφορές 

- ευκολότερη χρήση των λιγότερο εξοπλισµένων αεροδροµίων από 
την πολιτική αεροπλοΐα  

- συµβολή στους γενικούς στόχους της πολιτικής για τον ενιαίο 
ουρανό και του SESAR 

- βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της ασφάλειας στα 
αεροδρόµια 

Μείωση του αριθµού 
των ακυρούµενων 
πτήσεων, βελτίωση της 
ικανότητας των 
αεροδροµίων και 
ειδικότερα των µικρών 
αεροδροµίων 

Γεωργία - καλύτερος σχεδιασµός και επικαιροποίηση κτηµατολογίου 

- δυνατότητα άσκησης γεωργίας ακριβείας και παρακολούθησης της 
παραγωγής 

- καλύτερος έλεγχος της χρήσης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων  

Αύξηση από 10 % σε 
20 % της 
παραγωγικότητας των 
γεωργών, µείωση του 
κόστους εφαρµογής 
της ΚΑΠ 

Αλιεία - παρακολούθηση σκαφών Μείωση του 
διοικητικού φόρτου και 
καθυστερήσεων 

Βοήθεια σε τρίτες 
χώρες 

- παροχή στις αναπτυσσόµενες χώρες εύκολα συντηρήσιµης 
υποδοµής για την κάλυψη των βασικών αναγκών, ιδίως στις 
µεταφορές 

Πρόσθετο εργαλείο 
εξωτερικής πολιτικής 

Κινητές - αύξηση του αριθµού και της ποιότητας των υπηρεσιών που Νέα προσφορά 



EL 27   EL 

επικοινωνίες παρέχονται στα κινητά τηλέφωνα υπηρεσιών 

Θαλάσσιες 
δραστηριότητες  

- βελτίωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης  Μείωση του αριθµού 
θυµάτων 

Ασφάλεια - βοήθεια στα κράτη µέλη για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, 
της εγκληµατικότητας και της παράνοµης µετανάστευσης 

Ενίσχυση της 
ασφάλειας 

Άτοµα µε 
αναπηρία, 
ασθενείς και 
ηλικιωµένοι  

- βελτίωση των µέσων βοήθειας για τη µεταφορά ηλικιωµένων, 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ασθενών, κατά τρόπο ώστε να 
διευκολύνεται η κινητικότητά τους 

Καλύτερη ποιότητα 
ζωής 

Αλιεία και 
θαλάσσιες 
µεταφορές  

- παρακολούθηση σκαφών 

- παρακολούθηση των επιχειρήσεων διάσωσης 

∆υνατότητα 
παρακολούθησης 
σκαφών  

Περιορισµός της 
συχνότητας και της 
σοβαρότητας 
πετρελαιοκηλίδων 

Ενέργεια - παρακολούθηση της µεταφοράς ενέργειας 

- συµµετοχή στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας 

Βελτιστοποίηση του 
δικτύου 

Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
πολιτική 
προστασία  

-βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων τρίτων 
χωρών 

- αύξηση της ασφάλειας των οµάδων διάσωσης  

Μείωση του χρόνου 
παρέµβασης  
Ενίσχυση της 
παρακολούθησης  
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Γλωσσάριο – Κατάλογος ακρωνυµίων 
Οργανισµός της ΕΕ: Οργανισµός του ευρωπαϊκού GNSS 

– Τα καθήκοντά του συνοψίζονται στη διαπίστευση σε θέµατα ασφάλειας και στην 
προετοιµασία της εµπορικής φάσης των ευρωπαϊκών συστηµάτων 
ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου (Η νέα νοµική βάση του Οργανισµού αυτού 
είναι ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισµού του 
ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά 
µε τη δηµιουργία δοµών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). 

ΕΟ∆: Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος («ΕΟ∆») 

– Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος είναι ένας διεθνής οργανισµός που για 
την Ευρώπη αντιπροσωπεύει µια πύλη πρόσβασης στο διάστηµα. Η αποστολή του 
συνίσταται στην άσκηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 
διαστηµικής ικανότητας και στην εξασφάλιση οφέλους για τους ευρωπαίους 
πολίτες από τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στον διαστηµικό τοµέα.  

CS: Εµπορική υπηρεσία (Commercial Service). 

– Πρόκειται για πλήρως κρυπτογραφηµένη υπηρεσία που επιτρέπει την ανάπτυξη 
εφαρµογών για επαγγελµατικούς ή εµπορικούς σκοπούς χάρη σε υψηλές 
επιδόσεις και σε δεδοµένα υψηλής προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε αυτά που 
παρέχονται µέσω της «ανοικτής υπηρεσίας». 

Cospas-Sarsat: 

– Το πρόγραµµα Cospas-Sarsat παρέχει ακριβή, έγκαιρα και αξιόπιστα στοιχεία 
γεωγραφικής θέσης και συναγερµικές προειδοποιήσεις κινδύνου, κατά τρόπον 
ώστε οι αρχές έρευνας και διάσωσης (SAR) να µπορούν να παράσχουν βοήθεια 
στους χρήστες που βρίσκονται σε κίνδυνο, κυρίως στη θάλασσα και τον αέρα.  

– Σκοπός του συστήµατος είναι µειώσει, στο µέτρο του δυνατού, το χρονικό 
διάστηµα αποστολής των σηµάτων κινδύνου στις υπηρεσίες SAR, και το χρόνο 
που απαιτείται για να εξακριβωθεί η θέση από την οποία αποστέλλεται το σήµα 
κινδύνου ώστε να παρασχεθεί βοήθεια. Ο χρόνος αντίδρασης έχει άµεσο 
αντίκτυπο στην πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόµου σε κατάσταση κινδύνου στη 
θάλασσα ή τον αέρα. 

EGNOS: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (Εuropean 
Geostationary Navigation Overlay Service)  

– Αποτελεί το πρώτο βήµα της Ευρώπης στον τοµέα της πλοήγησης µέσω 
δορυφόρου. Αναπτύχθηκε µε σκοπό να αυξηθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια της 
πλοήγησης µέσω δορυφόρου, συµπληρώνοντας το αµερικανικό σύστηµα GPS. 

– Το σύστηµα EGNOS βελτιώνει τις υφιστάµενες υπηρεσίες πλοήγησης µέσω 
δορυφόρου για εφαρµογές κρίσιµης σηµασίας όπως ο χειρισµός και η 
προσγείωση αεροσκάφους ή η διάπλευση διαύλου µε πλοίο. 

ESSP: Φορέας παροχής δορυφορικών υπηρεσιών EGNOS (European Satellite Services 
Provider) 
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– H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2001 και σκοπός της είναι η εκµετάλλευση του 
συστήµατος EGNOS. 

FOC: Πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα (Full Operational Capability) 

– Πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα η οποία επιτυγχάνεται όταν θα έχει 
ολοκληρωθεί το σύνολο της επίγειας και διαστηµικής υποδοµής.  

Galileo:  

– Το Galileo είναι το παγκόσµιο σύστηµα ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου που 
έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται από έναν σχηµατισµό 
δορυφόρων σε τροχιά και τη σχετική επίγεια υποδοµή. 

– Θα παρέχει πληροφορίες προσδιορισµού γεωγραφικής θέσης µε απαράβλητη 
ακρίβεια και αξιοπιστία. Όπως θα σχεδιαστεί το Galileo θα καλύπτει όλη τη γη, 
κάθε σηµείο θα σαρώνεται κάθε λεπτό από έξι έως οκτώ δορυφόρους. Αυτό θα 
επιτρέψει τη διάθεση πλήρων και ακριβέστατων στοιχείων προσδιορισµού θέσης 
για το σύνολο του πλανήτη. 

GNSS: Παγκόσµιο σύστηµα πλοήγησης µέσω δορυφόρου (Global Navigation Satellite 
System) 

– Ο όρος αυτός είναι η γενική ονοµασία των δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης 
που παρέχουν παγκόσµια κάλυψη για τον προσδιορισµό γεωγραφικής θέσης. 
Κατ’ επέκταση περιλαµβάνει περιφερειακά συστήµατα όπως το EGNOS ή το 
αµερικανικό ισοδύναµό του, το WAAS. 

GPS: Παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης (Global Positioning System) 

– Το GPS είναι το αµερικανικό σύστηµα γεωγραφικού προσδιορισµού θέσης µέσω 
δορυφόρου που λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο. 

IOC: Αρχική επιχειρησιακή ικανότητα (Initial Operational Capability) 

– Ελάχιστη σύνθεση του συστήµατος Galileo για την παροχή των πρώτων 
υπηρεσιών. Το στάδιο αυτό αναµένεται όταν γίνουν επιχειρησιακοί οι 18 πρώτοι 
δορυφόροι.  

OS: Ανοικτή υπηρεσία (Open Service) 

– Η ανοικτή υπηρεσία, µετρικής ακρίβειας, παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, 
απευθύνεται στη µαζική αγορά και παρέχει υπηρεσίες εντοπισµού θέσης και 
πλοήγησης για τα αυτοκίνητα στα κινητά τηλέφωνα. Είναι δωρεάν για τον χρήστη 
και προορίζεται για µαζικές εφαρµογές ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου. 

PRS: Υπηρεσία υπό δηµόσιο έλεγχο (Public Regulated Service) 

– Η υπηρεσία υπό δηµόσιο έλεγχο απευθύνεται στους χρήστες που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από τις κυβερνήσεις, για τις ευαίσθητες εφαρµογές που απαιτούν 
υψηλό επίπεδο συνέχειας της υπηρεσίας, θα είναι κρυπτογραφηµένη και πιο 
ανθεκτική χάρη σε αντιπαρασιτικούςς µηχανισµούς και στο αξιόπιστο σύστηµα 
ανίχνευσης βλαβών. Η υπηρεσία αυτή προορίζεται για τον τοµέα της ασφάλειας 
και των στρατηγικών υποδοµών (π.χ. ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, 
χρηµατοοικονοµικός τοµέας).  

Κανονισµός: Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo). 
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– Ο κανονισµός αυτός καθορίζει τους κανόνες που είναι σχετικοί µε τη συνέχιση 
της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ραδιοπλοήγησης µέσω 
δορυφόρου, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη διακυβέρνηση και την 
οικονοµική συνεισφορά της Κοινότητας. 

SAR: Search and Rescue 

– Η παγκόσµια υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του Galileo θα συµβάλει στη 
µεταφορά σηµάτων κινδύνου προς ένα κέντρο συντονισµού των διασώσεων, και 
θα ανιχνεύει σήµατα έκτακτης ανάγκης που εκπέµπονται από σηµαντήρες και θα 
αναµεταδίδει σήµατα προς αυτούς.  

SESAR: Single European Sky Air Traffic Management Research 

– SESAR είναι η ονοµασία του προγράµµατος που έχει ως σκοπό να παράσχει στην 
Ευρώπη συστήµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ώστε να 
εκσυγχρονιστούν τα σηµερινά συστήµατα. Το πρόγραµµα αυτό είναι ο 
τεχνολογικός άξονας του προγράµµατος Ενιαίος Ουρανός. 

SoL: Safety of Life 

– Η υπηρεσία ασφάλειας ζωής θα ενηµερώνει αυτόµατα τους χρήστες, σε µερικά 
δευτερόλεπτα, για κάθε βλάβη δορυφόρου ή για κάθε παρόµοιο πρόβληµα που 
επηρεάζει την επίδοση. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιµη για εφαρµογές 
µεγάλης σηµασίας στο επίπεδο της ασφάλειας, όπως η λειτουργία τρένων, η 
καθοδήγηση αυτοκινήτων, η πλοήγηση και η αεροπλοΐα. Η υπηρεσία αυτή 
ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις συνέχειας, διαθεσιµότητας και ακρίβειας 
που επιβάλλονται σε ορισµένους τοµείς και περιλαµβάνει µια λειτουργία 
ακεραιότητας που µπορεί να προειδοποιήσει τον χρήστη σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του συστήµατος. 

–  


