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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu evropských družicových navigačních programů v polovině období: 
hodnocení provádění, budoucí výzvy a perspektivy financování
(2009/2226(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 20071 o financování evropského programu 
družicové navigace (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 
2006 a víceletého finančního rámce pro období 2007–2013,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 o dalším 
provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 o zřízení 
Agentury pro evropský GNSS3,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro aplikace globálního družicového 
navigačního systému (GNSS)“ (SEK(2010)0717),

– s ohledem na „zprávu o trhu pro GNSS“ Agentury pro evropský GNSS (říjen 2010),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Přezkum rozpočtu EU“ (KOM(2010)0700),

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Střednědobý přezkum evropských programů 
družicové navigace“ (KOM(2011)0005),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci a Rozpočtového výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament důsledně a plně podporuje evropský globální 
družicový navigační systém (GNSS), zaváděný prostřednictvím programů Galileo
a EGNOS, jehož cílem je zlepšit každodenní život evropských občanů, zajistit
samostatnost a nezávislost Evropy a získat významný podíl na celosvětovém trhu
s vyspělými technologiemi závislými na družicové navigaci,

B. vzhledem k tomu, že v současné době je EU silně závislá na americkém globálním 
systému určování polohy (GPS) s přibližně 7 % HDP hodnoty činností, jež jsou odkázány 
na tento systém,

C. vzhledem k tomu, že program Galileo ve srovnání s GPS nabídne jasné výhody, a to větší 
přesnost, globální integritu, ověřování a záruku služby a zajištění strategické 
samostatnosti Unie,

                                               
1 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 226.
2 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
3 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
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D. vzhledem k tomu, že globální trh s technologiemi GNSS exponenciálně roste a odhaduje 
se, že v roce 2020 dosáhne hodnoty kolem 150 miliard EUR, z níž je méně než 20 % 
vytvořeno v EU,

E. vzhledem k tomu, že program EGNOS už denně využívá 80 000 evropských zemědělců
a brzy se stane součástí civilní letecké a námořní dopravy,

F. vzhledem k tomu, že cílem je dosáhnout, aby se program Galileo stal technologicky 
nejvyspělejším, nejmodernějším systémem globální družicové navigace na světě, 
schopným stanovit univerzální standard pro budoucnost tím, že výrazně zapojí vědu, 
vyspělé technologie a kvalifikované lidské zdroje a přispěje k inovacím
a konkurenceschopnosti průmyslu EU,

G. vzhledem k tomu, že programy EGNOS a Galileo nepřímo vytvoří hospodářství
a společnosti EU zisk ve výši 60 miliard EUR v podobě větší silniční a letecké 
bezpečnosti, nižšího znečištění ovzduší a spotřeby pesticidů, nových pracovních míst
a veřejné bezpečnosti a ve srovnání s jinými porovnatelnými investicemi přinesou velmi 
výraznou efektivitu nákladů,

H. vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni budují různí aktéři čtyři globální a dva 
regionální družicové navigační systémy, je v případě Galilea zásadním prvkem rychlost, 
aby zaujal druhé místo jako možná volba GNSS,

I. vzhledem ke zvýšeným nákladům programu umožňuje současný rozpočet financovat 
pouze zavedení počáteční operační schopnosti (IOC), sestávající z 18 družic,

Přezkum v polovině období: hodnocení provádění

1. vítá zprávu Komise uvádějící současnou situaci a budoucí výzvy této důležité stěžejní 
iniciativy;

2. vyslovuje však politování nad opožděným zveřejněním přezkumu v polovině období, 
které vyvolalo příliš dlouhou nejistotu ohledně celkového pokroku projektu a jeho 
finanční situace, což je na škodu uvádění aplikací GNSS na trh a veřejné podpoře;

3. s cílem zvýšit transparentnost vyzývá Komisi, aby ve světle současné situace 
aktualizovala strategický rámec GNSS (C(2008)8378), včetně hlavních opatření, 
odhadovaného rozpočtu a časového harmonogramu potřebného ke splnění cílů;

4. s cílem zabránit překročení nákladů v budoucnu vyzývá Komisi, aby zavedla přísné 
politiky k potlačení rostoucích nákladů a ke zmírnění rizika, včetně politik nezbytných
k tomu, aby byly udrženy pod kontrolou náklady na vypuštění; navrhuje, aby na přezkum
a zlepšování pokroku a řízení programu využila Komise nezávislé odborníky;

Finanční situace

5. je přesvědčen, že IOC, schopná poskytnout počáteční služby na základě 18 družic, by 
měla být dokončena nejpozději do roku 2014 s cílem zajistit, aby se program Galileo stal 
pro výrobce čipů druhým vzorovým modelem GNSS; v této souvislosti naléhavě žádá 
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Komisi, aby co nejdříve vypustila 4 družice pro ověřování na oběžné dráze (IOV), 
stanovila jasný harmonogram pro zbývajících 14 družic a dokončila všechny finální práce;

6. je přesvědčen, že dosažení plné operační schopnosti (FOC), založené na konstelaci 
27 družic plus přiměřeném počtu náhradních družic a odpovídající pozemní infrastruktuře, 
je základní podmínkou pro dosažení přidané hodnoty programu Galileo z hlediska 
ověřování, vysoké přesnosti a nepřetržitého fungování a tudíž sklízení hospodářských
a společenských přínosů; domnívá se, že přesvědčit uživatele a investory o dlouhodobém 
závazku EU lze pouze zřetelnou a jednoznačnou podporou dosažení FOC ze strany všech 
evropských orgánů a institucí;

7. je zklamán skutečností, že nebylo navrženo žádné dodatečné financování tohoto programu 
úpravou stávajícího víceletého finančního rámce, což povede k dalším zpožděním, 
dodatečným nákladům a možná ke ztrátě příležitosti; v této souvislosti se domnívá, že 
plné operační schopnosti (FOC) by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2018, což si
vyžádá dodatečné financování ve výši 1,9 miliardy EUR a roční financování na pokrytí 
provozních nákladů ve výši 800 milionů EUR počínaje rokem 2014;

8. zastává názor, že v budoucnu by měly být zajištěny dostatečné finanční prostředky pro 
výzkum a vývoj v oblasti GNSS a další opatření k usnadnění vývoje výrobků a služeb 
založených na GNSS; zdůrazňuje, že stávající financování EU pro tyto činnosti je 
limitováno částkou pouhých 15 milionů EUR ročně;

Informovanost veřejnosti

9. je pevně přesvědčen, že další finanční prostředky pro GNSS mohou být zajištěny pouze 
tehdy, pokud se u politických představitelů a široké veřejnosti výrazně zvýší 
informovanost o přínosech GNSS pro hospodářství a společnost v EU; vítá vytvoření 
konkrétních iniciativ, jako je dětská soutěž Galileo a cena za inovace v oblasti GNSS; 
naléhavě žádá Komisi a Agenturu pro evropský GNSS, aby mnohem více usilovaly
o zvýšení informovanost o GNSS u potenciálních uživatelů a investorů;

Mezinárodní rozměr

10. vyzývá Komisi k aktivnímu zapojení světových regionů, v nichž by přijetí technologie
a aplikací evropského GNSS mohlo pomoci rozvoji trhu, jako je Latinská Amerika, 
jihovýchodní Asie nebo Afrika;

11. podporuje Komisi v jejím úsilí o zajištění kompatibility a interoperability systému Galileo
s dalšími družicovými navigačními systémy a o univerzální standardizaci; v této 
souvislosti naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vynaložily veškeré dostupné 
prostředky a rychle vyřešily stávající problémy kompatibility s Čínou;

Budoucí výzvy: financování, správa a řízení

12. vyzývá Komisi, aby začlenila družicovou navigaci jako základní prvek do rozvoje všech 
dalších příslušných politik Společenství;

13. poukazuje na to, že pro minimalizaci dalšího zpoždění, nákladného přepracování
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a destabilizace uživatelské základy je důležitá dlouhodobá stabilita; v této souvislosti 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila legislativní návrhy o budoucí úrovni služeb, 
financování a správě programů GNSS;

14. je přesvědčen, že dlouhodobá řídící a správní struktura GNSS by měla řešit rozdělení 
úkolů a odpovědností mezi Komisi, Agenturu pro evropský GNSS a Evropskou 
kosmickou agenturu (ESA), jakož i další důležité otázky, jako je mechanismus 
rozdělování příjmů, režim odpovědnosti, cenová politika a případné zapojení a příspěvek 
soukromého sektoru do programů GNSS; 

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a ESA.



PR\813539CS.doc 7/10 PE441.020v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

EU učinila důležitý krok svým politickým rozhodnutím zakotveným v nařízení č. 683/2008 
uvést do provozu samostatné evropské systémy globální družicové navigace (GNSS) (Galileo
a EGNOS) ve vlastnictví a pod správou EU. Toto sdělení je přezkumem uvedené stěžejní 
iniciativy v polovině období a hodnotí dosavadní postup a provádění a zahajuje diskusi
o budoucí správě a řízení, využívání a financování těchto systémů.

Galileo – stručný popis

Galileo, spolu se systémem EGNOS (evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací, 
rozšiřující systém, který zlepšuje přesnost a spolehlivost informací amerického globálního 
systému pro určování polohy (GPS)), je GNSS, který vyvíjí EU. Po svém dokončení by se 
měl skládat z 27 družic plus přiměřeného počtu náhradních družic na oběžné dráze ve výšce 
přibližně 23 000 km nad zemských povrchem a s celosvětovou sítí přibližně 40 pozemních 
stanic. 

K rozhodnutí o zřízení vlastního globálního družicového navigačního systému vedly EU dva 
hlavní důvody: nezávislost Evropy na jiných globálních navigačních systémech
a samostatnost a snaha získat podíl na tomto mimořádně rychle rostoucím celosvětovém trhu 
se špičkovými technologiemi, na němž dnes do velké míry dominují USA.

Jako družicový navigační systém druhé generace nabídne Galileo několik rozšíření signálu, 
což povede k větší přesnosti, větší odolnosti vůči vícecestným odrazům a interferencím
a prostřednictvím globální integrity a koncepce ověřování poskytne hlavní derivační obvod 
ve vztahu ke GPS a ruskému globálnímu družicovému navigačnímu systému (GLONASS). 
Na rozdíl od GPS a GLONASS je program Galileo navíc projektován jako „civilní systém 
pod civilní kontrolou“, což znamená, že je zaručeno nepřetržité poskytování jeho služby. 
Tento poslední bod je dosti důležitý, když si uvědomíme, že dnes závisí více než 7 % HDP 
EU (včetně finančnictví, dopravy, telekomunikací, elektrických rozvodných sítí a systémů 
obchodování s cennými papíry) na dostupnosti GPS. Bez jiných fungujících nezávislých 
systémů GNSS by proto mělo (dočasné) omezení nebo zhoršení signálů GPS na naše 
hospodářství a společnost obrovské dopady. 

Projekt Galileo má čtyři fáze: 
1. Definiční fáze byla dokončena v roce 2001 a jejím výsledkem byl návrh a architektura 

systému a stanovení služeb.
2. Fáze vývoje a ověřování začala v roce 2002 a původně měla trvat do roku 2005. Byly 

vypuštěny dvě experimentální družice (GIOVE-A, GIOVE-B), které splnily primární 
úkol zajistit kmitočtové notifikace. Ověřování na oběžné dráze využívající čtyři plně 
funkční družice by mělo začít někdy v polovině roku 2011 a začátkem roku 2012. 

3. Zaváděcí fáze zahrnuje vybudování celého systému Galileo, tj. vypuštění kompletní 
konstelace 30 družic, včetně náhradních, a vybudování pozemní struktury.

4. Provozní fáze začne po dosažení plné funkční schopnosti (FOC).
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Zavádění konstelace Galileo je zajišťováno v souladu s předpisy EU o zadávání veřejných 
zakázek s cílem umožnit volný přístup a spravedlivou soutěž a vytvořit rovné podmínky pro 
potenciální účastníky výběrového řízení. Zadání zakázek bylo rozděleno do šesti hlavních 
pracovních balíčků s podrobnými pravidly ohledně hlavních dodavatelů a dalších subjektů
a procenta smluv přidělených malým a středním podnikům.

Vývoj systému Galileo byl plánován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 
Jednání o PPP na jaře 2007 ztroskotala, což vedlo k úpravě systému Galileo. Program 
evropského GNSS je nyní zcela financován z rozpočtu Unie a do roku 2014 má k dispozici 
částku 3,4 miliardy EUR. 

Nepřímé přínosy programu se odhadují na přibližně 60 miliard EUR ročně (včetně 
navazujících tržních a veřejných přínosů). GNSS je považován za průraznou technologii (jako 
IKT) s vysokým potenciálem pro inovace, vybudování špičkové technologické znalostní 
základny a růst produktivity v mnoha odvětvích. Roční míry růstu trhu pro výrobky a služby 
umožněné GNSS se odhadují na více než 10 %.

Vlastníkem systému Galileo je EU. Jeho veřejné řízení a správu lze shrnout následovně:
 Politický dohled zajišťuje Evropský parlament a Rada. Za tímto účelem byla 

vytvořena interinstitucionální skupina odborníků pro program Galileo.
 Komise působí jako „správce programu“.
 Agentura pro evropský GNSS (GSA) pomáhá Komisi, působí jako akreditační orgán

a odpovídá za přípravu trhu a organizování certifikace.
 Evropská kosmická agentura (ESA) je „hlavním dodavatelem“ nebo „zadavatelem

a navrhovatelem“. 

II. Hodnocení provádění

Dosavadní výsledky

Sdělení zdůrazňuje dosavadní výsledky:
 v říjnu 2009 bylo oznámeno, že byla uvedena do provozu otevřená služba EGNOS. 

EGNOS nyní využívá denně 80 000 evropských zemědělců pro zemědělské účely
s vysokou přesností; brzy se bude využívat také v civilní letecké a námořní dopravě;

 byly uzavřeny první čtyři smlouvy na systémové inženýrství, provoz a konstrukci
a vypuštění 14 dalších družic systému Galileo ke čtyřem družicím původně 
zadaným ESA (zbývající 2 pracovní balíčky mají být uzavřeny v první polovině roku 
2011);

 byly učiněny přípravy na vypuštění prvních čtyř důležitých družic systému Galileo 
(družice pro ověřování na oběžné dráze), k němuž by mělo dojít v polovině roku 2011 
/ začátkem roku 2012;

 v roce 2010 byl přijat akční plán pro aplikace GNSS, který stanoví konkrétní 
iniciativy pro posílení navazujícího trhu;

 byly učiněny důležité kroky na uvedení pozemní infrastruktury do provozu, včetně 
vybudování několika pozemních stanic na území EU i mimo něj;

 bylo zahájeno několik nabídkových řízení v rámci sedmého rámcového programu
s celkovou hodnotou 120 milionů EUR na vývoj aplikací a technologií přijímačů.
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Finanční situace

Finanční situace není příliš pozitivní. Náklady na fázi ověřování na oběžné dráze a náklady na 
vypuštění podstatně vzrostly. Komise předpokládá, že v rámci současného rozpočtu bude 
konstelaci systému Galileo tvořit pouze 18 družic (14 + 4 ověřovací družice). Díky této 
konstelaci by program mohl dosáhnout počáteční operační schopnost (IOC), která umožní 
poskytování počátečních služeb, tj. nabízení počáteční otevřené služby, pátrací a záchranné 
služby a veřejné řízené služby, ale ne na úrovni jejich plného výkonu. 

Spolu s poskytováním počátečních služeb by mohlo být šířeno uživatelské zařízení 
kompatibilní se systémem Galileo a rozšířeny aplikace. Uplatnění systému Galileo na trhu
s GNSS by bylo snazší a posílila by se inovativní schopnost a konkurenční postavení 
evropských společností. Dosažení IOC poskytne nakonec světu důležitý signál, že EU je 
odhodlána a schopna uvést do provozu sofistikovaný GNSS.

Pro plné využívání výhod systému Galileo je nicméně nutné dosažení plné provozní 
schopnosti (FOC). Úroveň výkonnosti omezené konstelace je prvním krokem k uplatnění na 
trhu, ale je omezující a určitě nebude stačit k dosažení cílů systému Galileo. 

Dosažení FOC si vyžádá další investice. Vzhledem k tomu, že Komise nenavrhla další 
finanční prostředky v současném období víceletého finančního rámce, od roku 2014 bude 
nezbytné vyšší dodatečné financování, než se původně předpokládalo. Komise nyní odhaduje, 
že kvůli dodatečným nákladům (např. způsobeným přerušením výrobního řetězce) bude pro 
dosažení FOC potřeba celkové částky přibližně 1,9 miliardy EUR. FOC se kromě toho 
zpozdí o 2-3 roky (až do roku 2019), což povede ke značným ztrátám v nepřímých přínosech.

Překročení nákladů je vážným problémem, ale mělo by se vnímat ze správného úhlu. Vývoj, 
zavádění a modernizace systému GPS stojí celkem asi 40 miliard USD. Galileo má tudíž 
mnohem vyšší míru návratnosti než jakákoli jiná srovnatelná investice do infrastruktury (např. 
transevropské sítě mají míru návratnosti přibližně 8 %, zatímco míra návratnosti systému 
Galileo se odhaduje na přibližně 49 %).

Mezinárodní činnosti 

S vypuštěním první čínské družice systému COMPASS v roce 2007 můžeme brzy očekávat 
na oběžné dráze nový družicový navigační systém (čtvrtý globální po GPS, GLONASS
a Galileo). Indie buduje svůj regionální systém (IRNSS – indický regionální navigační 
družicový systém) a Japonsko svůj QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Naši konkurenti se 
stali silnějšími a lze předpokládat, že budou dynamicky postupovat kupředu. Aby se Galileo 
stal druhým globálním GNSS v pořadí, který si zvolí výrobci čipů, je nezbytné, aby se co 
nejdříve zpřístupnily počáteční služby a aby existovalo dlouhodobě odhodlání financovat 
systém Galileo i v budoucnosti.

Hlavním úkolem mezinárodních činností programů GNSS bude zajistit kompatibilitu
a interoperabilitu se systémem Galileo, zajistit přístup k celosvětovým zdrojům souvisejícím
s GNSS a nastavit univerzální standardy, zajistit bezpečnost vesmírného segmentu a sítě 
pozemních stanic a současně přísnější kontrolu citlivých technologií GNSS vyvinutých
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s podporou evropských fondů, a rovněž připojit se k mezinárodnímu úsilí při vývoji 
inovativních aplikací a specializovaných aplikací nadregionálního zájmu. Důležitým cílem 
bude vytvoření tržních příležitostí pro dodavatele technologií a aplikací evropských GNSS.

III. Budoucí výzvy

Přezkum v polovině období rovněž zahajuje diskusi o budoucím správě a řízení, využívání
a financování programů GNSS. To je velmi důležitá diskuse, která by měla vyjasnit záměry 
EU a dlouhodobé závazky v této oblasti.

Provoz a využívání po roce 2013

Měla by se vést široká a komplexní diskuse na politické úrovni o požadované úrovni ambicí
(z nichž vyplývá úroveň poskytovaných služeb) a o finančních zdrojích, které jsou
k dispozici (přičemž bude nezbytné učinit politické rozhodnutí, zda bude program financován
čistě z fondů EU nebo jej budou moci financovat i členské státy nebo soukromé subjekty). 
Výsledek této diskuse bude mít dopad na politické možnosti budoucího řízení a správy 
systémů GNSS.

Důležitými aspekty diskuse jsou:
 Náklady na využívání systémů EGNOS a Galileo se odhadují na přibližně 

800 milionů EUR ročně. Pro zaručení dlouhodobé stability systémů EGNOS
a Galileo a maximalizaci přínosů z nabízených služeb pro uživatele bude nezbytný 
dlouhodobý závazek nést tyto náklady.

 Očekává se, že příjmy (hlavně poplatky za velmi přesnou komerční službu) budou
v blízké budoucnosti omezeny, budou růst pozvolna na přibližně 80 milionů EUR 
ročně do roku 2030, což znamená, že nelze očekávat brzkou hospodářskou 
soběstačnost těchto systémů.

 Musí se urychleně vyjasnit režim odpovědnosti za družicovou navigaci se zvláštním 
ohledem na EGNOS, aby se zmírnilo riziko odpovědnosti této služby za aplikace 
zásadně důležité pro bezpečnost.

 Práva duševního vlastnictví nebo řízení rizik jsou rovněž nezbytnými prvky 
vyplývajícími z vlastnictví.

 Pro vývoj navazujících aplikací je nezbytný vyšší objem financování výzkumu
a vývoje. 

Komise by měla na základě výsledku výše zmíněné diskuse zahájit komplexní analýzu, aby 
bylo možné přesněji určit scénáře a prostředky k zajištění provozu a využívání systémů po 
roce 2013. K tomu přistupují všechny obchodní aspekty využívání, jakož i právní, smluvní
a finanční struktury různých modelů využívání, které zajistí, aby byl do provozu uveden 
stabilní model správy a řízení.


