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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarvioinnista: täytäntöönpanon 
arviointi, tulevaisuuden haasteet ja rahoituskehys
(2009/2226(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman1 eurooppalaisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa,

– ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) 
toteuttamisesta 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 683/20082,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 912/20103,

– ottaa huomioon komission tiedonannon maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän 
(GNSS) sovelluksia koskevasta toimintasuunnitelmasta (SEC(2010)0717),

– ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lokakuussa 2010 julkistaman "GNNS-
markkinakertomuksen", 

– ottaa huomioon EU:n talousarvion tarkistusta koskevan komission tiedonannon 
(KOM(2010)0700) ,

– ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviointia koskevan 
komission kertomuksen (KOM(2011)0005), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti antanut täyden tukensa 
eurooppalaiselle satelliittinavigointijärjestelmälle (GNSS), jonka toimintaa rahoitetaan 
Galileo- ja EGNOS- ohjelmien varoista ja jonka tarkoituksena on helpottaa Euroopan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää, varmistaa Euroopan riippumattomuus ja itsenäisyys 
sekä s a a d a  merkittävä osuus pitkälle kehitetystä maailmanlaajuisesta 
satelliittinavigoinnista,

B. ottaa huomioon, että EU on toistaiseksi suuresti riippuvainen Yhdysvaltojen 
maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä (GPS), jota käyttävät yritykset 
edustavat noin 7 prosenttia EU:n BKT:sta, 

                                               
1 EUVL C 146E, 12.6.2008, s. 226.
2 EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.
3 EUVL L 176, 20.10.2010, s. 11.
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C. ottaa huomioon, että GPS-järjestelmään verrattuna Galileo tarjoaa selkeitä etuja, kuten 
paremman tarkkuuden, maailmanlaajuisen toimintavarmuuden, todentamiseen, takeet 
palveluista sekä EU:n strategisen omavaraisuuden,

D. ottaa huomioon, että maailmanlaajuiset GNSS-markkinat kasvavat eksponentiaalisesti ja 
että niiden arvon arvioidaan nousevan 150 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä, 
mistä EU:n osuus on alle 20 prosenttia, 

E. Ottaa huomioon, että 80 000 EU:n maataloustuottajaa hyödyntää päivittäin EGNOS-
ohjelmaa ja että EGNOS otetaan lähiaikoina käyttöön myös siviili-ilmailussa ja 
meriliikenteessä,

F. ottaa huomioon, että Galileo tähtää teknologisesti maailman edistyneimmäksi ja maailman 
uusimmaksi GNSS-teknologian muodoksi, joka pystyy asettamaan tulevaisuuden 
maailmanlaajuisen standardin, edustaa huipputekniikoiden ja ammattitaitoisten ihmisten 
kokonaisuutta ja edistää EU:n teollisuudenalojen innovointia ja kilpailukykyä,

G. ottaa huomioon, että EGNOS ja Galileo tuottavat EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle 
60 miljardin euron arvosta välillistä etua, koska ne parantavat liikenneturvallisuutta ja 
lentoliikenteen turvallisuutta, vähentävät ilmansaasteita ja hyönteismyrkkyjen käyttöä, 
luovat uusia työpaikkoja, parantavat yleistä turvallisuutta ja koska niiden hinta-laatusuhde 
on huomattavasti parempi kuin muiden vastaavien investointien hinta-laatusuhde,

H. katsoo, että koska useat alueelliset toimijat kehittävät parhaillaan neljää maailmanlaajuista 
ja kahta alueellista satelliittinavigointijärjestelmää, EU:n on ehdottomasti toimittava 
nopeasti, jotta Galileo tunnustetaan toiseksi GNSS-vaihtoehdoksi,

I. ottaa huomioon, että ohjelman kustannusten nousun vuoksi nykyisellä talousarviolla 
voidaan rahoittaa ainoastaan 18 satelliitin mahdollistama alustava toimintavalmius, 

Väliarviointi: arvio täytäntöönpanosta

1. pitää myönteisenä komission kertomusta, jossa määritellään tämän merkittävän 
lippulaivahankkeen nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet;

2. pitää kuitenkin valitettavana väliarvioinnin julkistamisen viivästymistä, koska se on 
aiheuttanut liian pitkäaikaista epävarmuutta hankkeen yleisestä edistymisestä ja 
rahoitustilanteesta, mikä vaikuttaa kielteisesti GNSS-sovellusten leviämiseen ja niiden 
julkiseen tukemiseen;

3. kehottaa komissiota avoimuuden lisäämiseksi saattamaan GNSS-järjestelmän strategiset 
puitteet (C(20088)378) ajan tasalle siten, että ne vastaavat nykytilannetta, mukaan 
luettuina tärkeimmät toimet, arvioitu talousarvio ja tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä 
aikataulu;

4. kehottaa komissiota tulevien kustannusten ylitysten välttämiseksi asettamaan tiukat 
kustannusten hillintää ja riskien hallintaa koskevat määräykset, mukaan luettuina 
tarvittavat määräykset, joilla laukaisukustannukset pidetään hallinnassa; kehottaa 
komissiota käyttämään hyväkseen riippumattomia asiantuntijoita ohjelman edistymisen ja 
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hallinnoinnin arvioimiseksi ja parantamiseksi;

Rahoitustilanne

5. katsoo, että alustavan toimintavalmiuden, mikä tarkoittaa 18 satelliitin tarjoamia alustavia 
palveluja, olisi oltava käytössä viimeistään vuonna 2014, jotta Galileo voi muodostua 
sirujen valmistajien toiseksi GNSS-viitejärjestelmäksi; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota laukaisemaan mahdollisimman nopeasti 4 kiertoradan validointisatelliittia 14 
muun satelliitin selkeän laukaisusuunnitelman varmistamiseksi ja lopullisten työosioiden 
suorittamiseksi; 

6. on vakuuttunut siitä, että 27 satelliittiin ja tarvittavaan varasatelliittien määrään ja 
asianmukaiseen maassa sijaitsevaan infrastruktuuriin perustuva täydellinen 
toimintavalmius on Galileon tuoman lisäarvon ennakkoedellytys todentamisen, 
tarkkuuden ja keskeytymättömän palvelun ja näin ollen myös taloudellisen hyödyn ja 
yhteiskunnallisten etujen hyödyntämisen kannalta; katsoo, että vain kaikkien EU:n 
toimielinten selkeä ja yksiselitteinen tuki täyden toimintavalmiuden saavuttamiselle saa 
sijoittajat ja käyttäjät vakuuttuneiksi EU:n sitoutumisesta pitkällä aikavälillä;

7. ilmaisee pettymyksensä siihen, että Galileo-ohjelmalle ei ole osoitettu lisärahoitusta 
monivuotisen rahoituskehyksen mukauttamisen yhteydessä, mikä aiheuttaa uusia 
viivästymisiä, lisäkustannuksia ja saattaa johtaa tarjolla olevien mahdollisuuksien 
menettämiseen; katsoo edellä mainitun perusteella, että täysi toimintavalmius olisi 
saavutettava viimeistään vuonna 2018, mikä edellyttäisi 1,9 miljardin euron lisärahoitusta 
ja vuosittaiset määrärahat, joka kattavat 800 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset 
vuodesta 2014 lähtien;

8. katsoo, että tulevaisuudessa olisi varmistettava myös GNSS-järjestelmän tutkimuksen ja 
kehittämisen ja muiden GNSS-järjestelmään perustuvien tuotteiden ja palvelujen 
rahoituksen riittävyys; korostaa, että näitä toimia koskeva EU:n nykyinen rahoitus 
rajoittuu vain 15 miljoonaan euroon vuodessa; 

Yleinen tietoisuus

9. on vahvasti vakuuttunut siitä, että GNSS-järjestelmän lisärahoitus voidaan varmistaa vain 
sillä edellytyksellä, että GNSS-järjestelmän EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle tuomia etuja 
koskevaa tietoisuutta parannetaan huomattavasti päätöksentekijöiden ja laajan yleisön 
keskuudessa; pitää myönteisinä konkreettisia aloitteita, kuten lapsille suunnattua Galileo-
kilpailua ja GNSS-innovointipalkintoa; kehottaa komissiota ja EU:n GNSS-
valvontaviranomaista (GSA) tehostamaan pyrkimyksiään lisätä mahdollisten käyttäjien ja 
sijoittajien tietoisuutta GNSS-järjestelmästä;

Kansainvälinen ulottuvuus

10. kehottaa komissiota ottamaan aktiivisesti mukaan Latinalaisen Amerikan, Kaakkois-
Aasian ja Afrikan kaltaiset maanosat ja alueet, joilla eurooppalaisen GNSS-teknologian 
käyttöönotto ja mainitun teknologian sovellukset voisivat edistää markkinoiden 
kehittymistä; 
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11. tukee komission pyrkimyksiä varmistaa Galileon yhteensopivuus ja yhteentoimivuus 
muiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa ja pyrkiä kohti maailmanlaajuista 
standardia; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia 
mahdollisia keinoja, joilla voitaisiin nopeasti ratkaista yhteensopivuutta koskevat EU:n ja 
Kiinan väliset kysymykset; 

Tulevat haasteet: rahoitus ja hallinnointi 

12. kehottaa komissiota integroimaan satelliittinavigoinnin kaikkien muiden asiaankuuluvien 
unionin toimien kehittämisen ydinkysymykseksi;

13. huomauttaa, että pitkän aikavälin vakaus on tärkeää enempien viivästysten, kalliin 
uudelleensuunnittelun ja käyttäjäpohjan laajuuden vaarantamisen välttämiseksi; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota antamaan viipymättä GNSS-ohjelmien tulevaa tasoa, 
rahoitusta ja hallinnointia koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

14. katsoo, että GNSS-järjestelmän pitkän aikavälin hallinnointi- ja hallintorakenteilla olisi 
ohjattava komission, GNSS-valvontaviranomaisen (GSA) ja Euroopan avaruusviraston 
(ESA) välistä työn- ja vastuunjakoa sekä muita asiaankuuluvia tehtäviä, kuten 
tuotonjakomekanismia, vahinkovastuujärjestelmää, hinnoittelupolitiikkaa sekä yksityisen 
sektorin osallistumista GNSS-ohjelmiin; 

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan avaruusjärjestölle.
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PERUSTELUT

I. Johdanto

EU otti merkittävän askeleen asetukseen 683/2008 perustuvalla poliittisella päätöksellä 
perustaa EU:n hallinnan ja EU:n hallinnon alainen itsenäinen eurooppalainen 
maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS) (Galileo ja EGNOS). Tämä 
tiedonanto on tämän lippulaiva-aloitteen väliarviointi, jossa arvioidaan tähänastista prosessia 
ja täytäntöönpanoa ja käynnistetään keskustelu järjestelmän tulevasta hallinnasta, käytöstä ja 
rahoituksesta

Galileo – lyhyt esittely

Galileo ja GNOS (Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä, paikannuksen 
tehostamisjärjestelmä, joka parantaa Yhdysvaltojen "Maailmanlaajuisen 
paikannusjärjestelmän" (GPS) tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta), muodostavat yhdessä 
EU:n kehittämän GNSS-järjestelmän. Valmiiksi saatettuna GNSS-järjestelmän odotetaan 
käsittävän 27 satelliittia ja tarvittavan varasatelliittien määrän kiertoradalla noin 23 000 
kilometriä maanpinnan yläpuolella sekä arviolta 40 maa-asemasta koostuvan 
maailmanlaajuisen verkoston. 

EU on päättänyt perustaa oman maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän kahdesta 
tärkeästä syystä, jotka ovat: Euroopan riippumattomuus muista maailmanlaajuisista 
satelliittinavigointijärjestelmistä sekä osuuden hankkiminen valtavassa kasvussa olevista 
maailmanlaajuisista huipputeknologian markkinoista, jotka tällä hetkellä ovat suuressa 
määrin Yhdysvaltojen hallinnassa.

Koska Galileo on toisen sukupolven satelliittinavigointijärjestelmä, se tarjoaa useita signaalia 
vahvistavia ominaisuuksia, jotka parantavat tarkkuutta, estävät häiriöitä sekä heijastuksia 
eri suunnista, minkä lisäksi Galileo tarjoaa maailmanlaajuisen suojan ja todentamisen, 
jotka ovat merkittävimpiä eroja GPS-järjestelmään ja venäläiseen GLONASS-järjestelmään 
(Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) verrattuna. Lisäksi Galileo, toisin kuin 
GPS ja GLONASS, on suunniteltu "siviilivalvonnan alaiseksi siviilijärjestelmäksi", mikä 
takaa toiminnan jatkuvuuden. Viimeksi mainittu on melko merkittävä tekijä, kun otetaan 
huomioon, että tällä hetkellä enemmän kuin 7 prosenttia EU:n BKT:sta (rahoitusala, liikenne, 
viestintä, sähköverkosto ja osakekauppajärjestelmät mukaan luettuina) on riippuvainen GPS-
palvelujen saatavuudesta. Näin ollen voidaan todeta, että (väliaikainen) GPS-signaalien 
heikentyminen vaikuttaa vakavasti EU:n talouteen ja yhteiskuntaan ilman muiden 
riippumattomien GNSS-järjestelmien olemassa oloa. 

Galileo-hanke toteutetaan neljässä vaiheessa:
1. Määrittelyvaihe saatettiin päätökseen vuonna 2001 ja se sisälsi järjestelmän 

suunnittelun ja järjestelmän rakenteen sekä palvelujen määrittämisen. 
2. Kehitys- ja validointivaihe käynnistettiin vuonna 2002 ja alun perin se piti saattaa 

päätökseen vuonna 2005. Kiertoradalle laukaistiin kaksi kokeilusatelliittia (GIOVE-A, 
GIOVE-B), mikä täytti taajuuksien varaamista koskevan ensisijaisen vaatimuksen. 
Validointia kiertoradalla koskevan vaiheen, jossa käytetään neljää toimintavalmista 
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satelliittia, odotetaan käynnistyvä vuoden 2012 toisella puoliskolla ja vuoden 2012 
alussa. 

3. Käyttöönottovaihe sisältää Galileo-järjestelmän täydellisen käyttöönoton, joka 
koostuu kaikkien 30 satelliitin kiertoradalle laukaisemisen, varasatelliitit mukaan 
luettuina, ja maa-asemat.

4. Toimintavaihe käynnistyy sen jälkeen, kun täydellinen toimintavalmius on saavutettu.

Galileo-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät hankinnat tehdään julkisia hankintamenettelyjä 
koskevan EU:n säännösten mukaisesti siten, että tavoitteena on avoin osallistuminen ja reilu 
kilpailu, jotka mahdollistavat mahdollisten tarjouksen tekijöiden yhtäläiset 
kilpailuedellytykset. Hankintamenettely on jaettu kuuteen tärkeimpään työkokonaisuuteen, 
joiden yhteydessä sovelletaan keskeisiä toimittajia ja muita toimijoita koskevia sääntöjä sekä 
pk-yrityksille myönnettävien sopimusten prosenttiosuutta koskevia sääntöjä.

Alun perin Galileota suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeeksi. Sitä 
koskevat neuvottelut kariutuivat keväällä 2007, mikä johti Galileo-hankkeen rahoituksen 
uudelleen suunnitteluun. Eurooppalainen GNSS-ohjelma rahoitetaan kokonaisuudessaan EU:n 
talousarviosta, jossa mainittuun tarkoitukseen on varattu 3,4 miljardia euroa vuoteen 2014 
saakka. 

Ohjelman arvioidaan tuottavan vuosittain EU:n taloudelle ja yhteiskunnalle 60 miljardin 
euron arvosta välillistä etua (tuotantoketjun alkupään ja loppupään markkinat ja yleinen hyöty 
mukaan luettuina). GNSS-järjestelmää pidetään TVT:n kaltaisena uraa uurtavana 
teknologiana, joka sisältää suuret innovointimahdollisuudet, mahdollisuudet kehittää korkean 
teknologian tietopohjaa ja mahdollisuuden lisätä monien alojen tuottavuutta. GNSS-
järjestelmään liittyvien tuotteiden ja palvelujen markkinoiden vuosittaisen kasvun arvioidaan 
ylittävän 10 prosentin tason.

Galileo EU:n rahoittama hanke. Sen julkinen hallinto- ja hallinnointijärjestelmä voidaan 
tiivistää seuraavasti:

 Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto varmistavat poliittisen valvonnan. Sitä 
tarkoitusta varten on perustettu toimielinten välinen Galileo-paneeli.

 Komissio toimii "ohjelmajohtajana".
 EU:n GNSS-virasto (GSA) avustaa komissiota, toimii hyväksyntälautakuntana ja

hyväksyntäviranomaisena ja vastaa markkinoiden valmistelusta.
 Euroopan avaruusvirasto (ESA) on "päätoimeksiantaja" tai "hankintataho ja 

käytön suunnittelija"

II. Täytäntöönpanon arviointi

Tähän mennessä saavutetut tulokset

Tiedonanto korostaa tähän mennessä saavutettuja tuloksia:

 EGNOS-järjestelmän avoin palvelu toimintakelpoiseksi virallisesti lokakuussa 2009.
80 000 Euroopan maatalousyrittäjää käyttää EGNOS-järjestelmää hyväkseen 
täsmäviljelyssä; lähiaikoina se on myös siviili-ilmailun ja meriliikenteen käytössä;
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 4 ensimmäistä sopimusta, jotka koskevat järjestelmäsuunnittelua, toimintaa sekä 14 
muun Galileo-satelliitin rakentamista ja laukaisemista kiertoradalle ESAn ensi 
vaiheessa käyttöön asettamien 4 satelliitin lisäksi, on allekirjoitettu (jäljellä olevat 
kaksi työkokonaisuutta on myönnetty vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla);

 validointia kiertoradalla koskevan vaiheen täysin varustetun 4 Galileo-satelliitin 
kiertoradalle laukaisemisen valmistelut on saatettu päätökseen, mainitut satelliitit 
laukaista kiertoradalle oletettavasti vuoden 2011 puolivälissä tai vuoden 2012 
alkupuolella; 

 vuonna 2010 hyväksytty maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän 
(GNSS) sovelluksia koskeva toimintaohjelma sisältää aloitteita, jotka vahvistavat 
tuotantoketjun loppupään markkinoita;

 merkittäviin toimiin ryhdyttiin myös maassa sijaitsevan infrastruktuurin
perustamisessa, mukaan luettuna useiden maa-asemien perustaminen EU:n alueella ja 
sen ulkopuolella;

 T&K:n 7. puiteohjelman puitteissa on käynnistetty yhteensä 120 miljoonan euron 
arvoiset tarjouskilpailut sovellus- ja vastaanotinteknologian kehittämistä varten.

Rahoitustilanne

Rahoitustilanne on vähemmän suotuisa. Validointia kiertoradalla koskevan vaiheen 
kustannukset ja laukaisukustannukset ovat nousseet huomattavasti. Komissio on laskenut, että 
nykyisen rahoituksen puitteissa Galileo-järjestelmä voi sisältää vain 18 satelliittia (14 
varsinaista ja 4 validointivaiheen satelliittia). Mainitulla kokoonpanolla ohjelma voisi 
saavuttaa alustavan toimintavalmiuden, mikä mahdollistaa alustavan vaiheen avoimen 
palvelun, etsintä- ja pelastuspalvelun ja PRS-signaalin alemmalla kuin täydellä teholla. 

Varhaisvaiheen palvelujen tarjoamisen avulla voitaisiin levittää Galileon kanssa 
yhteensopivia käyttäjälaitteita ja sovelluksia voitaisiin laajentaa. Edellä mainittu edistäisi 
Galileon pääsyä GNSS-markkinoille ja vahvistaisi eurooppalaisten yritysten innovointi- ja 
kilpailukykyä. Lopuksi voidaan todeta, että alustava toimintavalmius antaa maailmalle 
signaalin siitä, että EU on sitoutunut ja pystyy kehittämään pitkälle kehitetyn GNSS-
järjestelmän.

Galileo pystyy kuitenkin hyödyntämään etujaan vain täyden toimintavalmiuden myötä. 
Vaikka alemman toimintavalmiuden mahdollistama suoritustaso on ensimmäinen askel kohti 
markkinoille pääsyä, se on kuitenkin rajoittunut eikä pysty saavuttamaan Galileo-järjestelmän 
tavoitteita. 

Täyden toimintavalmiuden saavuttaminen edellyttäisi lisäinvestointeja. Koska komissio ei 
ehdottanut lisärahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen nykyisellä rahoituskaudella, 
vuodesta 2014 lähtien tarvitaan aiemmin oletettua suurempaa lisärahoitusta. Lisäkustannusten 
(jotka aiheutuvat muun muassa tuotantoketjun katkeamisesta) vuoksi komissio arvioi, että 
täyden toimintavalmiuden saavuttaminen edellyttää 1,9 miljardin euron lisärahoitusta. Sen 
lisäksi täyden toimintavalmiuden saavuttaminen viivästyy 2-3 vuodella (noin vuoteen 2019), 
mikä aiheuttaa huomattavien välillisten etujen menettämisen.
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Kustannusarvioiden ylittäminen on vakava ongelma, mutta se olisi nähtävä oikealta kannalta: 
GPS-järjestelmän kehittämisen, käyttöönoton ja tehostamisen yhteenlasketut kustannukset 
ovat noin 40 miljardia USD. Galileo tuottaa myös suurempia tuottoja kuin muuta vastaavat 
infrastruktuuri -investoinnit (esimerkiksi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tuotto on 
keskimäärin 8 prosenttia, kun taas Galileo-järjestelmän tuotoksi arvioidaan 49 prosenttia).

Kansainvälinen toiminta 

Sen seurauksena, että Kiinan COMPASS-satelliitti laukaistiin kiertoradalle vuonna 2007, 
lähiaikoina on odotettavissa, että kiertoradalla on uusi satelliittinavigointijärjestelmä (neljäs 
maailmanlaajuinen järjestelmä GPS:n, GLONASSin ja Galileon ohella). Intia rakentaa 
alueellista järjestelmäänsä (IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) ja Japani 
omaa Quasi-Zenith -järjetelmäänsä (QZSS). EU:n kilpailijat ovat vahvistuneet ja voimme 
olettaa, että ne edistyvät dynaamisesti omalla tahollaan. Jotta Galileo voi muodostua sirujen 
valmistajien toiseksi maailmanlaajuiseksi GNSS-viitejärjestelmäksi, on ratkaisevan 
tärkeää, että varhaisvaiheen palveluja voidaan tarjota mahdollisimman pian, ja toisaalta 
tarvitaan vahvaa ja pitkäaikaista sitoutumista Galileo-järjestelmän rahoittamiseen myös 
tulevaisuudessa.

GNSS-ohjelmien kansainvälisten toimien suurimpana haasteena on yhteensopivuus ja 
yhteentoimivuus Galileon kanssa, GNSS-järjestelmään liittyvien resurssien käyttöoikeus 
sekä maailmanlaajuisten standardien määrääminen, satelliittien ja maa-asemien 
turvallisuuden varmistaminen samalla, kun varmistetaan eurooppalaisella rahoituksella 
kehitetyn arkaluonteisen GNSS-teknologian tiukempi valvonta, sekä kansainväliset 
pyrkimykset kehittää innovatiivisia sovelluksia ja kaikkia alueita kiinnostavia erikoistuneita 
sovelluksia. Tärkeänä tavoitteena on luoda markkinointimahdollisuuksia eurooppalaiselle 
GNSS-teknologialle ja sovellusteollisuudelle.

III. Tulevaisuuden haasteet

Keskivälin arviointi käynnistää myös keskustelun GNSS-ohjelmien hallinnoinnista, 
hyödyntämisestä ja rahoituksesta. Se on hyvin tärkeä keskustelu, jolla olisi selvennettävä 
tätä alaa koskevia EU:n aikomuksia ja sitoumuksia pitkällä aikavälillä.

Toiminta ja hyödyntäminen vuodesta 2013 lähtien

Olisi käytävä laaja ja kokonaisvaltainen keskustelu halutusta tavoitteiden tasosta (mikä 
määrää tarjottujen palvelujen tason) ja käytettävissä olevasta rahoitustasosta (mikä 
tarkoittaa sitä, että poliittinen valinta on tehtävä puhtaasti EU:n rahoittaman ohjelman ja 
kansallisen ja yksityisen rahoituksen sallimisen välillä). Mainitun keskustelun lopputulos 
vaikuttaa GNSS-järjestelmien tulevaan hallintoon ja hallinnointiin.

Keskustelussa on otettava huomioon seuraavat merkittävät osatekijät:
 EGNOS- ja Galileo-järjestelmien käyttökustannukset ovat arviolta 800 miljoonaa 

euroa vuodessa. EGNOS- ja Galileo-järjestelmien pysyvän vakauden varmistaminen 
ja tarjottujen palvelujen tarjoamien maksimaalisen hyödyn takaaminen käyttäjille 
edellyttää pitkäaikaista sitoutumista mainittujen kustannusten kattamiseen;
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 käyttömaksujen (pääasiassa erittäin täsmällisistä kaupallista palveluista perittävien 
maksujen) arvioidaan olevan rajoitettuja lähitulevaisuudessa siten, että ne nousevat 
asteittain 80 miljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä, mikä merkitsee sitä, että 
järjestelmien ei odoteta olevan taloudellisesti itsensä kannattavia lähitulevaisuudessa;

 satelliittinavigoinnin vahinkovastuujärjestelmän selventämistä on nopeutettava 
erityisesti EGNOSin osalta kriittisten sovellusten vahinkovastuuriskin vähentämiseksi;

 myös teollis- ja tekijänoikeudet ja riskinhallinta ovat hankkeen hallinnasta johtuvia 
olennaisia osatekijöitä;

 loppukäyttäjätason sovellusten kehittäminen edellyttää tutkimuksen ja kehittämisen 
nykyistä suurempaa rahoittamista. 

Edellä mainitun keskustelun tulosten perusteella komission olisi käynnistettävä 
kokonaisvaltainen arviointi, jonka avulla komissio voi määrittää mahdolliset vuoden 2013 
jälkeen sovellettavat skenaariot ja toiminnan ja hyödyntämisen keinot. Edellä mainittu sisältää 
kaikki hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset näkökohdat sekä oikeudelliset, 
sopimusoikeudelliset ja rahoitusrakenteet, joiden avulla voidaan varmistaa vakaan 
hallintomallin käyttöönotto.


