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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos palydovinės navigacijos programų laikotarpio vidurio peržiūros: 
įgyvendinimo vertinimas, būsimi iššūkiai ir finansavimo perspektyvos
(2009/2226(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl Europos palydovinės radijo 
navigacijos programos (GALILEO) finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį susitarimą ir pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl 
tolesnio Europos palydovinės radijo navigacijos programų (EGNOS ir GALILEO) 
įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos GNSS agentūra3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos 
(GNSS) taikymo veiksmų planas“ (SEC(2010)0717),

– atsižvelgdamas į Europos GNSS agentūros GNSS rinkos ataskaitą (2010 m. gruodžio 
mėn.),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES biudžeto peržiūra“ (COM(2010)0700),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Europos palydovinės radijo navigacijos programų 
laikotarpio vidurio peržiūra“ (COM(2011)0005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Europos Parlamentas nuolatos visapusiškai rėmė Europos Pasaulinės navigacijos 
palydovų sistemą (GNSS), įgyvendinamą pagal GALILEO ir EGNOS programas, kuria 
siekiama pagerinti kasdienį Europos piliečių gyvenimą, užtikrinti Europos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą ir užimti didelę pasaulio pažangiųjų technologijų 
rinkos, priklausančios nuo palydovinės navigacijos, dalį;

B. kadangi ES šiuo metu labai priklauso nuo JAV Pasaulinės padėties nustatymo sistemos 
(GPS) ir ja paremta veikla sudaro apie 7 proc. BVP;

C. kadangi GALILEO, palyginti su GPS, teiks aiškių privalumų, kaip, pvz., pagerintas 
tikslumas, patikimumas pasaulio mastu, atpažinimas ir paslaugos teikimo užtikrinimas, 

                                               
1 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 226.
2 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.
3 OL L 176, 2010 10 20, p. 11.
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taip pat Sąjungai suteiks strateginę autonomiją,

D. kadangi pasaulio GNSS rinka auga geometrine progresija ir prognozuojama, kad jos vertė 
2020 m. pasieks 150 milijardų eurų, kurios mažiau nei 20 proc. bus sukuriama ES,

E. kadangi sistema EGNOS jau kasdien naudojasi 80 000 Europos ūkininkų ir neužilgo ji bus 
naudojama civilinėje aviacijoje ir jūrų transporte,

F. kadangi siekiama, kad GALILEO taptų pasaulyje technologiškai pažangiausia ir 
tobuliausia GNSS, galinčia nustatyti ateities pasaulinį standartą, sutelkiančia mokslą, 
pažangiąsias technologijas ir kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, prisidedančia prie ES 
pramonės inovacijų kūrimo ir konkurencingumo;

G. kadangi EGNOS ir GALILEO sistemos ES ekonomikai ir visuomenei duos 60 milijardų 
netiesioginių pajamų pagerinto kelių ir aviacijos saugumo, sumažintos oro taršos ir 
pesticidų suvartojimo, naujų darbo vietų ir visuomenės saugumo forma ir teiks didelę 
ekonominę naudą palyginti su kitomis palyginamomis investicijomis;

H. kadangi todėl, kad įvairūs tarptautiniai dalyviai kuria iki keturių pasaulinių ir dviejų 
regioninių palydovinės navigacijos sistemų, sparta GALILEO sistemai yra esminis 
faktorius siekiant, kad ji būtų pripažinta antruoju GNSS pasirinkimu;

I. kadangi dėl padidėjusių programos sąnaudų iš dabartinio biudžeto bus galima finansuoti 
tik pradinio operacinio pajėgumo (POP), kurį sudaro 18 palydovų, įgyvendinimą;

Vidurio laikotarpio peržiūra: įgyvendinimo vertinimas

1. palankiai vertina Komisijos ataskaitą, kurioje pateikiama šios svarbios pagrindinės 
iniciatyvos dabartinė padėtis ir nustatomi jos būsimi iššūkiai;

2. tačiau apgailestauja dėl to, kad buvo per ilgai vėluojama paskelbti vidurio laikotarpio 
peržiūrą, dėl to atsirado neaiškumų dėl bendros projekto pažangos ir jo finansinės 
padėties, kurie kenkia GNSS prietaikų įsiskverbimui į rinką ir mažina visuomenės 
paramą;

3. siekiant pagerinti skaidrumą, ragina Komisiją atsižvelgiant į dabartinę padėtį atnaujinti 
strateginę GNSS programų sistemą (C(2008)8378), įskaitant pagrindinius veiksmus, 
numatytą biudžetą ir tvarkaraštį, būtinus norint pasiekti tikslus;

4. siekiant užkirsti kelią išlaidų perviršiui ateityje, ragina Komisiją taikyti griežtą išlaidų 
ribojimo ir rizikos mažinimo politiką, įskaitant politiką, būtiną parengimo darbui etapo 
įgyvendinimo sąnaudoms kontroliuoti; siūlo Komisijai naudotis nepriklausomų ekspertų 
paslaugomis peržiūrint ir gerinant programos pažangą ir valdymą;

Finansinė būklė

5. mano, kad pradinio operacinio pajėgumo teikti 18 palydovų paremtas pradines paslaugas
įgyvendinimas turi būti baigtas vėliausiai iki 2014 m. siekiant užtikrinti, kad GALILEO 
mikroschemų gamintojams taptų antrąja pagrindine GNSS; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją kaip įmanoma greičiau paleisti 4 suderinimo orbitoje palydovus, nustatyti aiškų 



PR\813539LT.doc 5/10 PE441.020v01-00

LT

likusių 14 palydovų paleidimo tvarkaraštį ir užbaigti paskutines darbo dalis;

6. Yra įsitikinęs, kad tikslas pasiekti visišką operacinį pajėgumą (VOP), paremtą 27 
palydovų sistema ir tinkamu atsarginių palydovų skaičiumi bei tinkama antžemine 
infrastruktūra, yra būtina sąlyga norint pasiekti GALILEO pridėtinę vertę atpažinimo, 
didelio tikslumo ir nenutrūkstamo paslaugų teikimo požiūriu, taigi, gauti ekonominės ir 
visuomeninės naudos; mano, kad, siekiant įtikinti naudotojus ir investuotojus dėl 
ilgalaikio ES įsipareigojimo, visos Europos institucijos turi aiškiai ir nedviprasmiškai 
remti visiško operacinio pajėgumo įgyvendinimą;

7. yra nusivylęs, kad nebuvo pasiūlyta papildomo šios programos finansavimo patikslinant 
dabartinę daugiametę finansinę programą, ir kad dėl to buvo toliau vėluojama, atsirado 
papildomų sąnaudų ir gali būti, kad buvo prarasta daug galimybių; atsižvelgdamas į tai, 
mano, kad visiškas operacinis pajėgumas turėtų būti pasiektas vėliausiai iki 2018 m. ir kad 
tam reikėtų 1,9 milijardų EUR papildomo finansavimo ir nuo 2014 m. – 800 milijonų 
EUR papildomo eksploatavimo sąnaudų finansavimo;

8. mano, kad ateityje reikia suteikti pakankamą GNSS mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros ir kitų priemonių finansavimą siekiant palengvinti GNSS paremtų produktų ir 
paslaugų kūrimą; pažymi, kad dabartinis šių priemonių ES finansavimas yra apribotas tik 
15 milijonų EUR per metus;

Visuomenės informuotumas

9. yra tvirtai įsitikinęs, kad papildomas GNSS finansavimas gali būti užtikrintas tik jei būtų 
žymiai pagerintas sprendimus priimančių asmenų ir platesnės visuomenės informuotumas 
apie GNSS teikiamą naudą ES ekonomikai ir visuomenei; džiaugiasi, kad kuriamos 
konkrečios iniciatyvos, kaip, pvz., GALLILEO vaikų konkursas ir premija už GNSS 
inovacijas; ragina Komisiją ir Europos GNSS agentūrą (GSA) dėti daugiau pastangų 
didinant potencialių naudotojų ir investuotojų informuotumą apie GNSS;

Tarptautinė dimensija

10. ragina Komisiją aktyviai įtraukti pasaulio regionus, kuriuose priėmus Europos GNSS 
technologiją ir ją pritaikius gali būti padedama rinkos vystymuisi, kaip, pvz., Lotynų 
Amerika, Pietryčių Azija arba Afrika;

11. remia Komisijos pastangas užtikrinti GALILEO suderinamumą ir sąveikumą su kitomis 
palydovinės navigacijos sistemomis ir siekti standartizavimo pasaulio lygmeniu; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų galimų priemonių, kad 
su Kinija būtų greitai išspręsti dabartiniai suderinamumo klausimai;

Būsimi iššūkiai: finansavimas ir valdymas 

12. ragina Komisiją, nustatant visų kitų rūšių susijusią Bendrijos politiką, kaip pagrindinį 
aspektą įtraukti palydovinę navigaciją;

13. pažymi, kad ilgalaikis stabilumas yra svarbus siekiant kuo labiau sumažinti papildomą 
vėlavimą, brangiai kainuojantį perprojektavimą ir naudotojų bazės  praradimą; 
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atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją skubiai pateikti teisėkūros pasiūlymų dėl GNSS 
programų paslaugų lygio, finansavimo ir valdymo ateityje;

14. Mano, kad GNSS ilgalaikės valdysenos ir valdymo struktūra turėtų būti padalijamos 
Komisijos, GSA ir Europos kosmoso agentūros (EKA) užduotys ir atsakomybė, taip pat 
sprendžiami kiti susiję klausimai, kaip, pvz., pelno pasidalijimo mechanizmas, taisyklės 
dėl atsakomybės, kainodaros politika ir galimas privataus sektoriaus dalyvavimas GNSS 
programose ir prisidėjimas prie jų; 

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos kosmoso 
agentūrai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

ES žengė svarbų žingsnį savo politiniu sprendimu, įtvirtintu Reglamente 683/2008, sukurti ES 
priklausančias ir valdomas savarankiškas Europos Pasaulinės navigacijos palydovų sistemas 
(GNSS) (GALILEO ir EGNOS). Šis komunikatas yra šios pagrindinės iniciatyvos laikotarpio 
vidurio peržiūra, kuria įvertinamas iki šiol vykęs procesas ir įgyvendinimas ir kurioje 
pradedama diskusija dėl šios iniciatyvos valdysenos, eksploatavimo ir finansavimo ateityje.

GALILEO. Trumpa apžvalga

GALILEO kartu su EGNOS (Europos geostacionarios navigacijos tarnyba, papildoma 
sistema, kuria pagerinamas JAV Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) tikslumas ir 
patikimumas) yra ES kuriama GNSS. Kai ji bus užbaigta, ją turėtų sudaryti 27 palydovai ir 
tinkamas atsarginių palydovų skaičius orbitoje, kurios aukštis yra maždaug 23 000 km nuo 
žemės paviršiaus, ir maždaug 40-ties antžeminių stočių pasaulinis tinklas. 

Savo nuosavą pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą ES nusprendė sukurti dėl 
dviejų pagrindinių priežasčių: pirma, Europos nepriklausomybės nuo kitų pasaulinių 
navigacijos sistemų ir savarankiškumo, antra, užimti dalį šios milžiniškai augančios 
pasaulio pažangiųjų technologijų rinkos, kurioje šiuo metu labiausiai dominuoja JAV.

GALILEO, antrosios kartos palydovinės navigacijos sistema, teiks keletą signalo 
patobulinimų, dėl kurių bus pagerintas tikslumas, didesnis atsparumas daugiatrakčiams 
atspindžiams ir interferencijai, ir užtikrins paslaugos teikimą visame pasaulyje bei 
atpažinimo sprendimą, kitaip nei GPS ir Rusijos pasaulinės navigacijos palydovų sistema 
(GLONASS). Be to, kitaip nei GPS ir GLONASS, GALILEO sukurta kaip „civilinė sistema, 
kurią kontroliuoja civiliai“, tai reiškia, kad užtikrinamas nepertraukiamas paslaugos teikimas. 
Šis paskutinis aspektas yra gana svarbus turint omenyje, kad šiuo metu daugiau nei 7 proc. ES 
BVP (įskaitant finansų sektorių, transportą, telekomunikacijas, elektros perdavimo tinklus ir 
prekybos vertybiniais popieriais sistemas) priklauso nuo galimybės naudotis GPS. Taigi, 
neturint kitų nepriklausomų GNSS sistemų, GPS signalų (laikinas) apribojimas ar 
pablogėjimas turės didžiulių pasekmių mūsų ekonomikai ir visuomenei.

Projektas GALILEO vykdomas keturiais etapais:
1. Projektavimo etapas buvo baigtas 2001 m., jo metu sukurta sistemos konstrukcija ir 

architektūra, taip pat apibrėžtos paslaugos.
2. Kūrimo ir suderinimo etapas, kuris prasidėjo 2002 m. ir kuris, kaip numatyta, turėjo 

vykti iki 2005 m. Buvo paleisti du eksperimentiniai palydovai (GIOVE-A, GIOVE-B), 
kurie atliko pirminę dažnių registravimo užtikrinimo funkciją; Suderinimas orbitoje 
naudojant keturis visaverčius palydovus turėtų būti pradėtas maždaug 2011 m. viduryje 
– 2012 m. pradžioje. 

3. Parengimo darbui etapas susideda iš visos GALLILEO sistemos sukūrimo 
paleidžiant visą 30 palydovų, įskaitant atsarginius, sistemą ir antžeminės struktūros 
sukūrimo.

4. Eksploatavimo etapas prasidės pasiekus visišką operacinį pajėgumą (VOP).
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GALILEO palydovų sistemos parengimo darbui pirkimai atliekami pagal ES viešųjų pirkimų 
taisykles, siekiant laisvos prieigos ir sąžiningos konkurencijos, kad potencialiems dalyviams 
būtų sudarytos vienodos sąlygos. Pirkimas buvo padalytas į šešis pagrindinius darbo paketus, 
kuriuose nustatytos išsamios taisyklės dėl pagrindinių rangovų ir kitų subjektų, bei sutarčių, 
kurios turi būti sudarytos su MVĮ, procentinės dalies.

GALILEO turėjo būti plėtojama kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Derybos dėl 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 2007 m. pavasary žlugo, dėl to GALILEO sistema 
buvo perklasifikuota. Šiuo metu Europos GNSS programa yra visiškai finansuojama iš 
Sąjungos biudžeto, jai iki 2014 m. skirtas 3,4 milijardų EUR biudžetas. 

Manoma, kad netiesioginė programos teikiama nauda sudarys apie 60 milijardų EUR per 
metus (įskaitant vartotojų ir tiekėjų rinką ir naudą visuomenei). GNSS laikoma rinkos lūžio 
technologija (panašiai, kaip IRT), turinčia didelį inovacijų kūrimo, pažangiųjų technologijų 
žinių bazės sudarymo potencialą ir potencialą padidinti produktyvumą daugelyje sektorių. 
Manoma, kad su GNSS pagrindu veikiančių produktų ir paslaugų rinka augs daugiau nei 
10 proc. per metus.

GALILEO savininkė yra ES Jos viešąją valdyseną ir valdymą galima apibendrinti taip:
 Politinę priežiūrą užtikrina Europos Parlamentas ir Taryba. Tam tikslui buvo 

sukurta GALILEO tarpinstitucinė grupė.
 Komisija atlieka programos vykdytojo funkciją.
 Europos GNSS agentūra (GSA) padeda Komisijai, atlieka akreditavimo institucijos

vaidmenį ir yra atsakinga už rinkos parengimą ir sertifikavimo organizavimą.
 Europos kosmoso agentūra (EKA) yra „pirminis rangovas“ arba „viešųjų pirkimų 

ir sistemos kūrimo įstaiga“.

II. Įgyvendinimo vertinimas

Iki šiol pasiekti rezultatai

Komunikate pabrėžiami iki šiol pasiekti rezultatai:
 EGNOS atviroji paslauga pradėta teikti 2009 m. spalio mėn. šiuo metu EGNOS 

didelio tikslumo žemės ūkiui kasdien naudoja 80 000 Europos ūkininkų; neužilgo ji 
taip pat bus naudojama civilinėje aviacijoje ir jūrų transporte;

 sudarytos pirmosios 4 sutartys dėl sistemos inžinerijos, operacijų ir 14 papildomų 
GALILEO palydovų (papildančių keturis palydovus, iš pradžių užsakytus EKS) 
konstravimo ir paleidimo (likusieji du paketai bus turi būti suteikti 2011 m. pirmojoje 
pusėje);

 imtasi 4 „pilnaverčių“ GALILEO palydovų (suderinimo orbitoje palydovų) paleidimo, 
kuris turėtų įvykti tarp 2011 m. vidurio ir 2012 m. pradžios, parengiamųjų darbų;

 GNSS taikymo veiksmų planas buvo priimtas 2010 m, juo sukurtos konkrečios 
iniciatyvos stiprinti vartotojų rinką;

 imtasi svarbių veiksmų kuriant antžeminę infrastruktūrą, įskaitant keleto antžeminių 
stočių įrengimą ES teritorijoje ir už jos ribų;

 paskelbti keli konkursai pagal 7-ąjąs bendrąją mokslinių tyrimų programą, kurių 
bendra vertė – 120 milijonų EUR, skirti prietaikų ir imtuvų technologijoms kurti.
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Finansinė būklė

Finansinė būklė yra mažiau teigiama. Suderinimo orbitoje stadijos ir paleidimo sąnaudos 
žymiai padidėjo. Komisija mano, kad su dabartiniu biudžetu GALILEO palydovų sistemą 
galima sudaryti tik iš 18 palydovų (14 palydovų ir 4 suderinimo orbitoje palydovai). Šia 
palydovų sistema programa galėtų pasiekti pradinį operacinį pajėgumą (POP), kuris leis teikti 
ankstyvas paslaugas, t. y. teikti atvirąsias paslaugas, paieškos ir gelbėjimo paslaugas ir 
paslaugas valstybės institucijoms, tačiau ne visu pajėgumu. 

Pradėjus teikti ankstyvąsias paslaugas galėtų būti platinama su GALILEO suderinama 
naudotojų įranga ir išplečiamas jos taikymas. Būtų palengvintas GALILEO įsiskverbimas į 
GNSS rinką ir sustiprinti Europos bendrovių inovaciniai pajėgumai ir konkurencinė padėtis; 
Galiausiai, pasiekus POP bus duota svarbi žinia pasauliui, kad ES yra pasiryžusi ir gebanti 
sukurti sudėtingą GNSS.

Tačiau tam, kad būtų visapusiškai išnaudoti GALLILEO privalumai, ji turi pasiekti visišką 
operacinį pajėgumą (VOP). Sumažintos sistemos pajėgumo lygis yra pirmasis žingsnis 
žengiant į rinką, tačiau jis yra ribojantis ir tikrai bus nepakankamas norint pasiekti GALILEO 
sistemos tikslus. 

Tam, kad būtų pasiektas VOP, reikėtų papildomų investicijų. Kadangi Komisija nepasiūlė 
papildomo finansavimo dabartiniu daugiametės finansinės programos laikotarpiu, nuo 
2014 m. reikės didesnio papildomo finansavimo, nei manyta anksčiau. Šiuo metu Komisija 
mano, kad, dėl papildomų sąnaudų (pvz., kilusių dėl gamybos grandinės nutraukimo), norint 
pasiekti VOP reikia 1,9 milijardo EUR. Be to, VOP bus atitolinta 2–3 metais (iki maždaug 
2019 m.), dėl to bus prarasta daug netiesioginės naudos.

Išlaidų perviršis yra rimta problema, tačiau į ją turi būti žiūrima iš teisingos perspektyvos. 
GPS sistemos kūrimas, įgyvendinimas ir atnaujinimas kainavo apie 40 milijardų JAV dolerių. 
Taip pat, GALILEO grąžos norma yra žymiai didesnė nei bet kurios kitos palyginamos 
investicijos į infrastruktūrą grąžos norma (pvz., transeuropinių tinklų vidutinė grąžos norma 
yra apie 8 proc., o GALILEO grąžos norma, manoma, turėtų siekti apie 40 proc.).  

Tarptautinė veikla 

Kadangi 2007 m. buvo paleistas pirmasis Kinijos COMPASS palydovas, galime manyti, kad 
neužilgo orbitoje atsiras nauja palydovinės navigacijos sistema (ketvirtoji po GPS, 
GLONASS ir GALILEO). Indija kuria savo regioninę sistemą (IRNSS, angl. Indian Regional 
Navigation Satellite System), o Japonija – kvazizenitinę sistemą (QZSS). Mūsų konkurentai 
sustiprėjo ir galime numanyti, kad jie dinamiškai žengia pirmyn. Tam, kad GALILEO 
mikroschemų gamintojams taptų antrąja pagrindine GNSS, labai svarbu kaip įmanoma 
skubiau užtikrinti galimybę naudotis ankstyvosiomis paslaugomis ir ilgam laikui įsipareigoti 
dėl GALILEO finansavimo ateityje.

Pagrindinis GNSS programų tarptautinės veiklos iššūkis bus užtikrinti suderinamumą ir 
sąveikumą su GALILEO, prieiti prie pasaulinių su GNSS susijusių išteklių ir nustatyti 
pasaulinius standartus, užtikrinti kosminės dalies ir antžeminių stočių tinklo saugumą 
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užtikrinant griežtesnę svarbių GNSS technologijų, sukurtų finansuojant Europos lėšomis, 
kontrolę, prisijungti prie tarptautinių pastangų plėtoti inovacines prietaikas ir specialias 
supraregioninių interesų prietaikas. Svarbus tikslas bus kurti rinkos galimybes Europos GNSS 
technologijos ir prietaikų pramonei.

III. Būsimi iššūkiai

Laikotarpio vidurio peržiūroje pradedama diskusija dėl GNSS programų valdysenos, 
eksploatavimo ir finansavimo ateityje. Tai yra labai svarbi diskusija, kurios metu turėtų būti 
išaiškinti ES ketinimai ir ilgalaikiai įsipareigojimai šioje srityje.

Veikimas ir eksploatavimas po 2013 m.

Politiniu lygiu turėtų įvykti plataus masto ir išsami diskusija dėl norimo užmojo lygio (kurios 
metu būtų apsispręsta dėl teikiamų paslaugų lygio) ir turimų finansinių išteklių (kurios metu 
reikės politiškai pasirinkti tarp vien tik ES finansuojamos programos ir programos, kurioje 
leidžiama prisidėti nacionaliniams ar privatiems subjektams). Šios diskusijos rezultatai darys 
poveikį politikos galimybėms dėl GNSS sistemų valdysenos ir valdymo ateityje.  

Diskusijai svarbūs yra šie aspektai:
 Numatoma, kad EGNOS ir GALILEO eksploatavimo sąnaudos sieks apie 

800 milijonų EUR per metus. Siekiant užtikrinti ilgalaikį EGNOS ir GALILEO 
stabilumą ir kad naudotojai iš siūlomų paslaugų galėtų gauti didžiausią naudą, 
reikės ilgalaikio įsipareigojimo padengti šias sąnaudas.

 Numatoma, kad pajamos (daugiausiai mokesčiai už didelio tikslumo komercines 
paslaugas) artimiausioje ateityje bus ribotos, ir jos lėtai kils, iki 2030 m. pasiekdamos 
maždaug 80 milijonų EUR per metus, tai reiškia, kad negalima tikėtis greitai pasiekti 
sistemų savaiminį tvarumą.

 Siekiant sumažinti paslaugos atsakomybės riziką saugos požiūriu ypač svarbių 
prietaikų srityje, reikia paskubinti palydovinės navigacijos taisyklių dėl atsakomybės 
išaiškinimą, ypatingą dėmesį skiriant EGNOS.

 Intelektinės nuosavybės teisės ar rizikos valdymas taip pat yra neatskiriami 
elementai, atsirandantys dėl nuosavybės.

 Vartotojams skirtų prietaikų kūrimui reikia didesnio mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimo. 

Remdamasi anksčiau minėtos diskusijos rezultatais, Komisija turėtų atlikti išsamią analizę, 
kad būtų galima tiksliau nustatyti veikimo ir eksploatavimo po 2013 m. galimus scenarijus ir 
būdus. Tai apima visus komercinius eksploatavimo aspektus, taip pat skirtingų eksploatavimo 
modelių teisines, sutartines ir finansavimo struktūras, kuriomis bus užtikrinta, kad būtų 
sukurtas stabilus valdymo modelis.


