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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно междинния преглед на европейските програми за спътникова навигация: 
оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и финансови перспективи
(2009/2226(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 20 юни 2007 г.1 относно финансирането на 
европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно 
междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната 
финансова рамка за периода 2007-2013 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и Галилео)2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Европейската агенция за ГНСС,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие във 
връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система 
(ГНСС)“ (SEC(2010)0717),

– като взе предвид доклада за пазара на ГНСС („GNSS Market Report“) на Надзорния 
орган за европейската глобална навигационна спътникова система (октомври 2010 
г.),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Преглед на бюджета на 
ЕС“ (COM(2010)0700),

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Междинен преглед на 
европейските програми за спътникова радионавигация“ (COM(2011)0005),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A7-
0000/2011),

A. като има предвид, че Европейският парламент винаги е оказвал пълна подкрепа за 
европейската глобална навигационна спътникова система (ГНСС), която се прилага 
чрез програмите „Галилео“ и EGNOS (Европейска геостационарна служба за 
навигационно покритие) и която има за цел да подобри ежедневието на 
европейските граждани, да гарантира автономността и независимостта на Европа и 
да заеме значителен дял от световния пазар на високи технологии, свързан със 
спътниковата навигация;

                                               
1 ОВ C 146E, 12.6.2008 г., стр. 226.
2 OВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.
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Б. като има предвид, че понастоящем ЕС зависи в голяма степен от Глобалната 
система за позициониране (GPS) на САЩ, като около 7% от БВП се генерира от 
дейности, които са силно зависими от тази система;

В. като има предвид, че „Галилео“ има очевидни предимства в сравнение с GPS, 
например по-голяма точност, глобална цялостност, идентифициране и гарантиране 
на услугата, както и че ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, 

Г. като има предвид, че световният пазар за глобални навигационни спътникови 
системи се разраства с ускорени темпове и според оценките той ще достигне около 
150 млрд. евро през 2020 г., от които по-малко от 20% ще се генерират в ЕС,

Д. като има предвид, че програмата EGNOS вече се използва ежедневно от 80 000 
земеделски стопани в Европа и че скоро тя ще бъде интегрирана в гражданското 
въздухоплаване и морския транспорт,

Е. като има предвид, че „Галилео“ има за цел да се превърне в най-развитата в 
технологично отношение, авангардна глобална навигационна спътникова система в 
света, която да е в състояние да определи световния стандарт за бъдещето, като се 
характеризира с висока концентрация на научна дейност, съвременни технологии и 
квалифицирани кадри и допринася за иновациите и конкурентоспособността на 
промишлеността в ЕС,

Ж. като има предвид, че EGNOS и „Галилео“ ще генерират косвени ползи на стойност 
60 млрд. евро за икономиката и обществото в ЕС, под формата на повишена 
сигурност на пътния транспорт и въздухоплаването, по-ниска степен на 
замърсяването на въздуха и на потреблението на пестициди, нови работни места и 
обществена сигурност, като се осигурява много висока възвръщаемост в сравнение 
с други съпоставими инвестиции,

З. като има предвид, че с оглед на изграждането от различни международни 
структури на четири глобални и две регионални системи за спътникова навигация, 
скоростта е от жизненоважно значение, за да може „Галилео“ да се превърне във 
втората най-предпочитана глобална навигационна спътникова система,

И. като има предвид, че поради увеличаването на разходите по програмата 
настоящият бюджет може да финансира единствено първоначалния оперативен 
капацитет, който включва 18 сателита,

Междинен преглед: оценка на изпълнението

1. приветства доклада на Комисията, в който се представя настоящата ситуация и 
бъдещите предизвикателства, свързани с тази важна, водеща инициатива;

2. при все това изказва съжаление във връзка със забавянето на публикуването на 
междинния преглед, което в продължение на твърде дълго време предизвикваше 
чувство на несигурност относно цялостния напредък на проекта и финансовото му 
състояние, което засяга по неблагоприятен начин внедряването на пазара на 
приложенията на ГНСС и обществената подкрепа;
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3. с цел повишаване на прозрачността призовава Комисията да актуализира 
стратегическата рамка за ГНСС (C(2008)8378) с оглед на настоящата ситуация, 
включително основните действия, прогнозирания бюджет и графика, необходими за 
постигане на целите;

4. с оглед на предотвратяването на превишаването на разходите в бъдеще, призовава 
Комисията да въведе строги мерки за ограничаване на разходите и намаляване на 
рисковете, включително мерки, необходими за контролиране на разходите по 
изстрелването на сателитите; предлага Комисията да използва независими експерти 
за преразглеждането и подобряването на функционирането и управлението на 
програмата;

Финансово състояние

5. счита, че изграждането на първоначалния оперативен капацитет, който е в 
състояние да осигури първоначални услуги, основаващи се на 18 сателита, следва да 
се завърши най-късно в срок до 2014 г., за да се гарантира, че „Галилео“ ще се 
превърне във втората глобална навигационна спътникова система, която служи като 
отправна точка за производителите на чипове; във връзка с това настоятелно 
призовава Комисията във възможно най-кратък срок да изстреля четирите сателита 
за изпитание в орбита, да изготви ясна пътна карта за изстрелването на останалите 
14 сателита и да приключи работата по окончателните приготовления;

6. изразява увереност, че целта на пълния оперативен капацитет, основаващ се на 
съвкупност от 27 сателита и подходящ брой резервни сателити и подходяща 
наземна инфраструктура, е предпоставка за осигуряване на добавената стойност на 
„Галилео“ по отношение на идентификацията, високата степен на точност и 
непрекъснатостта на услугата и следователно за извличане на ползи за икономиката 
и обществото; счита, че за да се убедят потребителите и инвеститорите в 
дългосрочната ангажираност на ЕС, е необходима ясна и недвусмислена подкрепа 
от страна на всички европейски институции за постигане на пълния оперативен 
капацитет;

7. изразява разочарование във връзка с това, че не е предложено допълнително 
финансиране за тази програма чрез адаптиране на текущата многогодишна 
финансова рамка, което води до допълнително забавяне и нови разходи и 
евентуално до пропускане на ценна възможност; с оглед на това счита, че пълният 
оперативен капацитет следва да се изгради най-късно в срок до 2018 г., което ще 
изисква допълнително финансиране от 1,9 млрд. евро и годишно финансиране в 
размер на 800 млн. евро от 2014 г. нататък за покриване на оперативните разходи;

8. заема становището, че в бъдеще следва да се предоставя достатъчно финансиране за 
научните изследвания и развойната дейност в областта на ГНСС и за други мерки за 
улесняване на разработването на основаващи се на ГНСС продукти и услуги; 
изтъква, че настоящото финансиране на ЕС за тези дейности е едва 15 млн. евро на 
година;

Обществена осведоменост
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9. изразява силното си убеждение, че допълнителното финансиране за ГНСС може да 
се обезпечи единствено ако се повиши значително осведомеността сред лицата, 
вземащи решения, и широката общественост относно ползите за икономиката и 
обществото в ЕС;  приветства предприемането на конкретни инициативи като 
детския конкурс в рамките на „Галилео“ и наградата за иновации в областта на 
ГНСС; настоятелно призовава Комисията и Надзорния орган за европейската 
глобална навигационна спътникова система да положат много по-големи усилия за 
повишаване на осведомеността относно ГНСС сред потенциалните потребители и 
инвеститори;

Международно измерение

10. призовава Комисията да осигури активното участие на региони в света, в които 
внедряването на европейската технология и приложения в областта на ГНСС може 
да спомогне за развитието на пазарите, например Латинска Америка, Югоизточна 
Азия или Африка;

11. подкрепя Комисията в нейните усилия за осигуряване на съответствието и 
оперативната съвместимост на „Галилео“ с други системи за сателитна навигация и 
за постигане на стандартизация на световно равнище; във връзка с това настоятелно 
приканва Комисията и държавите-членки да използват всички налични средства, за 
да разрешат своевременно текущите въпроси, свързани със съвместимостта с Китай;

Бъдещи предизвикателства: финансиране и управление 

12. призовава Комисията да включи сателитната навигация като основен елемент при 
разработването на всички други съответни политики на Общността;

13. посочва, че дългосрочната стабилност е важна с оглед на свеждането до минимум 
на допълнителното забавяне, скъпо струващото повторно проектиране и 
дестабилизирането на потребителската база; във връзка с това призовава Комисията 
да представи своевременно законодателни предложения относно бъдещото равнище 
на услугите, финансирането и управлението на програмите за ГНСС;

14. счита, че дългосрочната структура за администриране и управление на ГНСС следва 
да отразява разделението на задачите и отговорностите между Комисията, 
Надзорния орган за европейската глобална навигационна спътникова система и 
Европейската космическа агенция, както и други актуални аспекти, като механизма 
за споделяне на приходите, режима за отговорността, политиката на ценообразуване 
и възможното участие и принос на частния сектор за програмите за ГНСС; 

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и Европейската космическа агенция.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

ЕС предприе важна стъпка, като взе политическо решение, заложено в Регламент 
683/2008, автономните европейски глобални спътникови навигационни системи 
(ГНСС) („Галилео“ и EGNOS) да бъдат собственост на ЕС и да бъдат управлявани от 
ЕС. Настоящото съобщение представлява междинен преглед на тази водеща 
инициатива, като се извършва оценка на процеса и прилагането до момента и се 
поставя началото на дискусия относно бъдещото управление, експлоатация и 
финансиране.

„Галилео“ — кратко изложение

„Галилео“, съвместно с EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно 
покритие или това е система за повишаване на точността и надеждността на 
информацията на Глобалната система за позициониране (GPS) на САЩ), е глобална 
навигационна спътникова система, разработена от ЕС. Когато нейното изграждане 
приключи, се очаква тя да включва 27 сателита, както и подходящ брой резервни 
сателити, в орбита на височина 23 000 км над земната повърхност, както и световна 
мрежа от приблизително 40 наземни станции. 

Има две основни причини за решението на ЕС да създаде своя собствена глобална 
система за сателитна навигация: на първо място, независимостта на Европа от други 
глобални навигационни системи и нейната автономност, и, на второ място, стремежът 
за получаване на дял в този световен пазар на високи технологии, който се развива с 
изключително бързи темпове и който понастоящем е доминиран в голяма степен от 
САЩ.

„Галилео“, в качеството си на система за сателитна навигация от второ поколение, ще 
предложи редица подобрения на сигналите, което ще доведе до по-голяма точност и 
по-силна устойчивост спрямо многократни отражения на сигналите и смущения, като 
глобалната цялостност и концепцията за идентифицирането ще са основните 
характеристики, които го разграничават от  GPS и „Глобальная навигационная 
спутниковая система“ (ГЛОНАСС) на Русия. Освен това, за разлика от GPS и 
ГЛОНАСС, „Галилео“ е проектиран като „гражданска система под граждански 
контрол“, което означава, че се гарантира непрекъснатост на услугата. Този последен 
аспект е важен, като се има предвид, че понастоящем над 7% от БВП на ЕС 
(включително финансовия сектор, транспорта, далекосъобщенията, електрическите 
мрежи и стоковите борси) зависят от функционирането на GPS.  Ето защо едно 
(временно) ограничаване или влошаване на сигналите на GPS ще има огромни 
последици за нашата икономика и общество, ако не са налице други независими ГНСС.

Проектът „Галилео” се осъществява в четири етапа: 
1. Фазата на дефиниране приключи през 2001 г .  и доведе до определянето на 

облика и структурата, както и до дефинирането на услугите.
2. Фазата на разработка и валидиране започна през 2002 г. и първоначално беше 

предвидено да продължи до 2005 г. Бяха изстреляни два експериментални 
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спътника (GIOVE-A, GIOVE-B), които изпълняваха основната задача да осигурят 
честотите на „Галилео”. Утвърждаването в орбита посредством напълно 
разгърнати спътници се очаква да започне към средата на 2011 г. и началото на 
2012 г. 

3. Фазата на разгръщане включва цялостното изграждане на системата „Галилео” с 
пълната мрежа от 30 спътника, включително резервните, и изграждането на 
наземната структура.

4. Оперативната фаза ще започне след постигането на пълна оперативна 
способност.

Разгръщането на мрежата на „Галилео” се възлага съобразно правилата на ЕС в 
областта на възлагането на поръчки, за да се постигнат открит достъп и справедлива 
конкуренция с оглед създаването на равни условия за евентуалните участници в 
тръжните процедури. Възлагането на поръчката беше разделено на шест основни 
работни пакета, като подробно бяха описани правилата относно главните изпълнители 
и другите структури и делът на договорите, които да бъдат възложени на МСП.

„Галилео” беше предвидено да се разработи като публично-частно партньорство 
(ПЧП). Преговорите по това ПЧП бяха прекратени през пролетта на 2007 г. и това 
доведе до ново профилиране на системата „Галилео”. Европейската програма за ГНСС 
понастоящем се финансира изцяло от бюджета на Съюза, като до 2014 г. бюджетът й 
възлиза на 3,4 млрд. EUR. 

Непреките ползи от програмата се оценяват на приблизително 60 млрд. EUR годишно 
(включително пазарът нагоре и надолу по веригата и публичните ползи). ГНСС се 
разглежда като пробивна технология (както ИКТ) с голям новаторски потенциал за 
изграждането на база знания за високите технологии и повишаване на 
производителността в много сектори. Годишният ръст на пазара за свързани с ГНСС 
продукти и услуги се оценява на повече от 10%.

„Галилео” е собственост на ЕС. Публичното му ръководство и управление могат да 
бъдат резюмирани по следния начин:

 Политическият контрол се осигурява от Европейския парламент и Съвета. 
За целта беше създадена междуинституционална група за „Галилео“.

 Комисията действа като програмен мениджър.
 Европейска агенция за ГНСС (GSA) подпомага Комисията, действа като 

акредитиращ орган и отговаря за подготвянето на пазара и организирането на 
сертифицирането.

 Европейската космическа агенция (ESA) е „основният изпълнител” или „орган 
по проектирането и възлагането на поръчка”.

II. Оценка на изпълнението

Резултати до този момент

В съобщението се очертават постигнатите досега резултати:
 През м. октомври 2009 г. отворената услуга на EGNOS официално започна да 

функционира. ППонастоящем EGNOS се използва ежедневно от 80 000 
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европейски селски стопани за целите на прецизното земеделие; скоро тя ще бъде 
използвана и в гражданското въздухоплаване и морския транспорт;

 Първите 4 договора за инженерна поддръжка на системата, „операции” и 
изграждане и изстрелване на 14 допълнителни спътника в допълнение към 
четирите първоначално поръчани от ESA бяха възложени (останалите два 
работни пакета ще бъдат възложени през първата половина на 2011 г.);

 Започнала е подготовка за изстрелването на първите 4 спътника „Галилео” с 
пълна функционалност (спътници за утвърждаване в орбита), очаквано към 
средата на 2011 г./ началото на 2012 г.;

 Планът за действие относно приложенията на ГНСС беше приет през 2010 г., 
като с него се създават конкретни инициативи за укрепването на пазара надолу 
по веригата;

 Бяха направени важни стъпки за изграждането на наземна инфраструктура, 
включително създаването на няколко наземни станции в и извън територията на 
ЕС;

 В няколко покани за заявяване на интерес в рамките на Седма рамкова 
програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности бяха обявени поръчки за разработване 
на приложения и технологии за приемателната апаратура на стойност 120 млн. 
EUR.

Финансов аспект

Финансовият аспект е недотам положителен. Разходите за фазата за валидиране на 
утвърждаването в орбита и за изстрелване нараснаха значително. В рамките на 
настоящия бюджет Комисията очаква мрежата „Галилео” да се състои от едва 18 
спътника (14 + 4 IOV спътника). Благодарение на тази мрежа програмата ще може да 
постигне първоначалната оперативна способност, която ще позволи предоставянето на 
ранни услуги, т.е. предоставянето на първоначална отворена услуга, издирване и 
спасяване и PRS, но не до пълен предел на възможностите.

С предоставянето на ранни услуги ще може да бъде разпространявано потребителско 
оборудване, съвместимо с „Галилео”, и може да се разшири спектъра на различните 
приложения. Проникването на „Галилео” на пазара на ГНСС ще бъде улеснено, като 
иновативният капацитет и конкурентното позициониране на европейските компании 
ще бъдат засилени. Най-сетне, постигането на първоначална оперативна способност ще 
даде важен сигнал на света, че ЕС е ангажиран и способен да изгради сложна ГНСС.

Въпреки това, за да използва изцяло своите предимства, „Галилео” трябва да постигне 
пълна оперативна способност. Равнището за производителност на ограничената 
мрежа е първа стъпка към проникването на пазара, но то има ограничен характер и при 
всички положения няма да е достатъчно за постигането на целите на системата 
„Галилео”.

Постигането на пълна оперативна способност ще изисква допълнителни инвестиции.
Тъй като Комисията не предлага допълнително финансиране през настоящия период на 
МФР, след 2014 г. ще бъде необходимо по-голямо допълнително финансиране, 
отколкото се предполагаше предварително. Поради допълнителните разходи (например 
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вследствие прекъсването на производствената верига), понастоящем Комисията 
оценява, че ще бъдат необходими 1,9 млрд EUR за постигането на пълна оперативна 
способност. Освен това, пълната оперативна способност ще бъде отложена във времето 
с 2-3 години (до приблизително 2019 г.), което ще доведе до значителна загуба на 
непреки ползи.

Преразходът на средства е сериозен проблем, но той трябва също така да се разглежда 
от правилната перспектива. Разработването, разгръщането и модернизирането на GPS 
системата струва общо около 40 млрд. $. Също така, „Галилео” има значително по-
висока норма на възвращаемост от всяка друга сравнима инфраструктурна инвестиция 
(примерно трансевропейските мрежи имат средна норма на възвращаемост от около 
8%, докато за „Галилео” тя се оценява на приблизително 49%).  

Международна дейност 

С изстрелването на първия китайски спътник COMPASS през 2007 г. скоро може да 
очакваме в орбита да се появи нова навигационна система (четвъртата глобална 
система след GPS, GLONASS и „Галилео”). Индия изгражда своята регионална система 
(IRNSS – Индийска регионална навигационна сателитна система ), а Япония – своята 
Quasi-Zenith System (QZSS). Нашите конкуренти станаха по-силни и можем да 
предположим, че напредват с динамични темпове. За да може „Галилео” да се превърне 
във втората предпочитана глобална ГНСС от производителите на чипове е от 
изключителна важност възможно най-скоро да бъдат предоставени на разположение 
ранните услуги и да е налице дългосрочен ангажимент относно бъдещото финансиране 
на „Галилео”.

Основното предизвикателство за международните дейности на ГНСС програмите ще 
бъде да се гарантира съвместимостта и оперативната съвместимост  с „Галилео”, да 
е налице достъп до световните ГНСС ресурси и да се установят глобални стандарти за 
гарантиране на безопасността на космическия сегмент и мрежата от наземни станции, 
като същевременно се гарантира по-строг контрол върху чувствителните ГНСС 
технологии, разработени с европейско финансиране, както и да се вземе участие в 
международните усилия за разработване на иновативни и специализирани приложения 
от надрегионален интерес. Важна цел ще бъде да се създадат пазарни възможности за 
европейската ГНСС технология и индустрията на приложенията.

III. Бъдещи предизвикателства

Междинният преглед повдигна също така дебата относно бъдещото управление, 
експлоатация и финансиране на ГНСС програмите. Това е много сериозен дебат, 
който следва да разясни намеренията на ЕС и дългосрочния ангажимент в тази област.

Операции и експлоатация след 2013 г.

Следва да се проведе широк и изчерпателен дебат на политическо равнище относно 
желаното равнище на амбициите (изразяващо се в степента на предоставените 
услуги) и наличните финансови ресурси (като ще трябва да бъде направен 
политически избор между изцяло финансирана от ЕС програма и програма, 
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позволяваща национален или частен принос). Резултатът от този дебат ще се отрази на 
политическите възможности за бъдещото ръководство и управление на ГНСС 
системите.   

Важни елементи за този дебат са:
 Разходите по експлоатацията на EGNOS и „Галилео” възлизат на приблизително 

800 млн. EUR годишно. Дългосрочен ангажимент за поемането на тези разходи 
ще бъде необходим, за да се гарантира дългосрочната стабилност на EGNOS 
и „Галилео” и за да могат потребителите да увеличат своите ползи от 
предоставените услуги.

 Приходите (основно такси от изключително точната търговска услуга) се очаква 
да бъдат ограничени в близко бъдеще, като бавно ще се покачват до 
приблизително 80 млн. EUR годишно до 2030 г., което означава, че не би могло 
скоро да се очаква икономическа устойчивост на системите.

 Разясняването на режима на отговорност за спътниковата навигация, по-
специално по-отношение на EGNOS, трябва да бъде ускорено, за да се намали 
режима на отговорност за услуги за критични приложения в областта на 
безопасността.

 Правото на интелектуална собственост или управлението на риска също са 
задължителни елементи, произтичащи от собствеността.

 Засиленото финансиране в  областта на научноизследователската и 
развойна дейност (НРД) е необходимо за разработването на приложенията 
надолу по веригата. 

Въз основа резултатите от посочения по-горе дебат Комисията следва да започне 
всеобхватен анализ, за да определи по-ясно възможните сценарии и средства за 
функциониране и експлоатация след 2013 г. В т.ч. се включват всички търговски 
аспекти на експлоатацията, както и правните, договорни и финансиращи структури 
на различните модели на експлоатация, които ще осигурят установяването на 
стабилен модел на управление.


