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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas satelītu navigācijas programmu termiņa vidusposma pārskatīšanu —
īstenošanas novērtējums, nākotnes uzdevumi un finansēšanas perspektīvas
(2009/2226(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2007. gada 20. jūnija rezolūciju par Eiropas satelītu radionavigācijas 
programmas (Galileo) finansēšanu saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un 
daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido 
Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(GNSS) lietojumiem” (SEC(2010)0717),

– ņemot vērā Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūras 2010. gada 
oktobrī sagatavoto tirgus pārskatu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES budžeta pārskatīšana” (COM(2010)0700),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu „Eiropas satelītu radionavigācijas programmu starpposma 
pārskats” (COM(2011)0005),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu 
komitejas, kā arī Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā Eiropas Parlaments konsekventi ir pilnībā atbalstījis Eiropas Globālās satelītu 
navigācijas sistēmas (GNSS) izveidi, izmantojot programmas Galileo un EGNOS, lai 
nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem pilnvērtīgāku ikdienas dzīvi, garantējot Eiropas 
autonomiju un neatkarību, un lai iegūtu nozīmīgu daļu no pasaules augsto tehnoloģiju 
tirgus, kurā noteicošā loma ir satelītu navigācijai;

B. tā kā pašlaik ES ir ļoti lielā mērā atkarīga no globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS), ko 
izstrādājušas ASV un kas ES ir vajadzīga, lai veiktu saimnieciskās darbības, kuras 
kopumā nodrošina aptuveni 7 % no IKP;

C. tā kā Galileo neapšaubāmi sniegs priekšrocības salīdzinājumā ar GPS, nodrošinot, 
piemēram, pakalpojumu lielāku precizitāti, globālu integritāti, autentificēšanu un 

                                               
1 OV C 146 E, 12.6.2008., 226. lpp.
2 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.
3 OV L 176, 20.10.2010., 11. lpp.
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uzticamību, kā arī Savienības stratēģisko autonomiju;

D. tā kā globālais GNSS tirgus ārkārtīgi strauji palielinās un tiek lēsts, ka 2020. gadā tā 
vērtība varētu sasniegt aptuveni EUR 150 miljardus, no kuriem ES nodrošinātu mazāk 
nekā 20 %;

E. tā kā Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) pakalpojumus jau 
tagad ik dienu izmanto 80 000 Eiropas lauksaimnieku un drīz tas tiks iekļauts civilās 
aviācijas un jūras transporta sistēmās;

F. tā kā ir iecerēts, ka Galileo jākļūst par pasaulē mūsdienīgāko un tehnoloģiski progresīvāko 
GNSS, kas nākotnē varētu kalpot par pasaules mēroga standartu kā mērķtiecīgi veidots 
zinātnes sasniegumu, progresīvu tehnoloģiju un cilvēku prasmju kopums, veicinot 
jaunradi un ES rūpniecības konkurētspēju;

G. tā kā EGNOS un Galileo nodrošinās ES ekonomikai un sabiedrībai netiešus ieguvumus 
EUR 60 miljardu apmērā, jo palielināsies ceļu un gaisa satiksmes drošība, samazināsies 
gaisa piesārņojums un pesticīdu patēriņš, tiks radītas jaunas darba vietas un garantēta 
sabiedrības drošība, un tas būs izmaksu ziņā lietderīgāks ieguvums salīdzinājumā ar 
citiem tamlīdzīgiem ieguldījumiem;

H. tā kā četras globālās un divas reģionālās satelītu navigācijas sistēmas veido dažādi 
starptautiski tirgus dalībnieki, ir ļoti svarīgi ātri īstenot Galileo, lai tas tiktu atzīts par otro 
galveno GNSS izvēles iespēju;

I. tā kā, pieaugot programmas izmaksām, ar pašreizējo budžetu iespējams finansēt tikai 
18 satelītu izvietošanu, kas nodrošina vien sākotnējo darbības jaudu,

Termiņa vidusposma pārskatīšana — īstenošanas novērtējums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu, kurā izklāstīta pašreizējā situācija un turpmākie 
uzdevumi, ko nāksies veikt, īstenojot šo nozīmīgo pamatiniciatīvu;

2. tomēr pauž nožēlu, ka ir aizkavējusies termiņa vidusposma pārskata publicēšana, tādēļ 
pārāk ilgi nav bijis skaidrības par kopējo projekta īstenošanas gaitu un tā finanšu stāvokli, 
un tas nelabvēlīgi ietekmē GNSS lietojumu ieviešanu tirgū un sabiedrības atbalstu;

3. lai veicinātu pārredzamību, aicina Komisiju, ņemot vērā pašreizējo situāciju, atjaunināt 
GNSS stratēģisko pamatu (C(2008)8378), tostarp galvenās darbības, budžeta tāmes un 
grafiku, kas nepieciešams mērķu sasniegšanai;

4. lai nepieļautu, ka arī turpmāk tiks pārsniegtas izmaksas, aicina Komisiju īstenot stingru 
politiku attiecībā uz izmaksu ierobežošanu un riska mazināšanu, cita starpā pasākumus, 
kas nepieciešami palaišanas izmaksu kontrolēšanai; ierosina Komisijai izmantot 
neatkarīgu ekspertu pakalpojumus, pārskatot un pilnveidojot programmas īstenošanas 
gaitu un vadību;

Finanšu stāvoklis

5. uzskata, ka sākotnējā darbības jauda, kas nodrošinās pirmo pakalpojumu sniegšanu, 
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pamatojoties uz 18 satelītiem, ir jāsasniedz vēlākais līdz 2014. gadam, lai Galileo kļūtu 
par otro GNSS pamatkonfigurāciju mikroshēmu ražotājiem; šajā sakarībā mudina 
Komisiju nodrošināt, ka iespējami drīz tiek palaisti darbības apstiprināšanai orbītā 
vajadzīgie četri satelīti, lai noteiktu skaidru turpmākās rīcības plānu attiecībā uz pārējo 
14 satelītu palaišanu, kā arī pabeigt pēdējos sagatavošanās darbus;

6. ir pārliecināts, ka mērķis nodrošināt pilnu darbības jaudu, izmantojot 27 satelītu 
konfigurāciju kopā ar attiecīgu skaitu rezerves satelītu un atbilstošu virszemes 
infrastruktūru, ir priekšnoteikums tam, lai ar Galileo nodrošinātu pievienoto vērtību 
attiecībā uz autentificēšanu, augstu precizitāti un nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu un 
tādējādi gūtu gan ekonomiskas, gan sociālas priekšrocības; uzskata, ka pilnas darbības 
jaudas sasniegšanai ir nepieciešams skaidrs un nepārprotams visu Eiropas iestāžu atbalsts, 
lai pārliecinātu lietotājus un ieguldītājus par ES ilgtermiņa saistībām;

7. pauž vilšanos, ka, vēlreiz pielāgojot daudzgadu finanšu shēmu, nav ierosināts šai 
programmai piešķirt papildu finansējumu, kā rezultātā vēl vairāk ieilgs tās īstenošana, 
radīsies papildu izmaksas un, iespējams, neizdosies izmantot šo vienreizējo izdevību; 
ņemot to vērā, uzskata — pilna darbības jauda ir jāsasniedz vēlākais līdz 2018. gadam, un 
tas nozīmē, ka papildus būs vajadzīgi vēl EUR 1,9 miljardi un ikgadējs finansējums, lai, 
sākot ar 2014. gadu, segtu darbības izdevumus EUR 800 miljonu apmērā;

8. uzskata, ka turpmāk ar GNSS saistītajām pētniecības un izstrādes darbībām un citiem 
pasākumiem ir jāpiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai veicinātu uz GNSS balstītu 
produktu un pakalpojumu izstrādāšanu; uzsver, ka pašlaik šīm darbībām atvēlētais ES 
finansējums ir tikai EUR 15 miljoni gadā;

Sabiedrības informētība

9. ir stingri pārliecināts, ka papildu finansējumu GNSS var nodrošināt, tikai ievērojami 
veicinot lēmumu pieņēmēju un plašākas sabiedrības izpratni par ieguvumiem, ko ES 
ekonomikai un sabiedrībai sniegs GNSS; pauž atzinību par konkrētām iniciatīvām, 
piemēram, Galileo konkursu bērniem un GNSS jauninājumu balvu; mudina Komisiju un 
Eiropas GNSS aģentūru pielikt krietni vairāk pūļu, lai veicinātu potenciālo lietotāju un 
ieguldītāju izpratni par GNSS;

Starptautiskā dimensija

10. aicina Komisiju aktīvi sadarboties ar tiem pasaules reģioniem, kur Eiropas GNSS
tehnoloģijas un lietojumu ieviešana var palīdzēt tirgus attīstībai, piemēram, ar 
Latīņamerikas, Dienvidaustrumu Āzijas un Āfrikas valstīm;

11. atbalsta Komisijas centienus nodrošināt Galileo savietojamību un sadarbspēju ar citām 
satelītu navigācijas sistēmām un darbības, ko Komisija veic, lai nodrošinātu 
standartizāciju pasaules mērogā; šajā sakarībā mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot 
visus pieejamos līdzekļus, lai nevilcinoties atrisinātu pašreizējos savietojamības 
jautājumus attiecībās ar Ķīnu;

Turpmākie uzdevumi — finansēšana un pārvaldība 
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12. aicina Komisiju noteikt satelītu navigāciju kā vienu no pamatelementiem visu pārējo 
attiecīgo Kopienas politikas nostādņu izstrādes procesā;

13. norāda, ka ilgtermiņa stabilitātei ir svarīga nozīme, lai līdz minimumam samazinātu 
turpmākus termiņu kavējumus, ar ievērojamām izmaksām saistītu pārprojektēšanu un 
lietotāju bāzes iespējamo destabilizāciju; šajā sakarībā aicina Komisiju ātri iesniegt 
likumdošanas priekšlikumus par GNSS programmu turpmāko pakalpojumu līmeni, 
finansēšanu un pārvaldību;

14. uzskata, ka, veidojot GNSS ilgtermiņa pārvaldības un vadības struktūru, ir jānodrošina 
pienākumu un atbildības sadale starp Komisiju, Eiropas GNSS aģentūru un Eiropas 
Kosmosa aģentūru (EKA) un jārisina arī citi aktuāli jautājumi, piemēram, par ieņēmumu 
sadales mehānismu, atbildības režīmu, cenu noteikšanas politiku un privātā sektora 
iespējamo līdzdalību un ieguldījumu GNSS programmu īstenošanā; 

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un EKA.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Regulā Nr. 683/2008 ir iekļauts svarīgs ES politiskais lēmums — izveidot autonomu Eiropas 
Globālo satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) (Galileo un EGNOS), kuras īpašniece un 
pārvaldītāja būtu Eiropas Savienība. Šis paziņojums ir pamatiniciatīvas termiņa vidusposma 
pārskats, kurā novērtēts līdzšinējais veikums un īstenošanas gaita un ar ko uzsāktas diskusijas 
par turpmāko pārvaldību, ekspluatāciju un finansēšanu.

Galileo — īss izklāsts

Galileo kopā ar EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienests —
pastiprinājuma sistēma, kas uzlabo ASV Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) 
informācijas precizitāti un ticamību) ir ES izveidota GNSS. Kad sistēma būs pabeigta, 
paredzams, ka tā izmantos 27 satelītus kopā ar pienācīgu skaitu rezerves satelītu orbītā 
aptuveni 23 000 km augstumā virs Zemes virsmas un aptuveni 40 zemes staciju tīklu visā 
pasaulē. 

Divi galvenie iemesli, kādēļ ES pieņēma lēmumu izveidot savu globālo satelītnavigācijas 
sistēmu, ir šādi — pirmkārt, nodrošināt Eiropas neatkarību no citām globālās navigācijas 
sistēmām un autonomiju un, otrkārt, iegūt daļu no šā visā pasaulē ārkārtīgi strauji augošā 
augsto tehnoloģiju tirgus, kurā pašlaik lielā mērā dominē ASV.

Kā otrās paaudzes satelītnavigācijas sistēma Galileo piedāvās vairākus signāla uzlabojumus, 
un tā rezultātā uzlabosies precizitāte, tiks iegūta lielāka noturība pret vairākceļu atstarošanos 
un traucējumiem un tiks nodrošināta globāla integritāte un autentifikācijas koncepcija, kas 
ir galvenā atšķirība no GPS un Krievijas Globaļnaja navigacionnaja sputņikovaja sistema 
(GLONASS). Turklāt, atšķirībā no GPS un GLONASS, Galileo ir izveidots kā „civila sistēma 
ar civilu kontroli”, kas nozīmē, ka ir garantēta pakalpojumu nepārtrauktība. Šis pēdējais 
aspekts ir ļoti svarīgs, ja patur prātā, ka pašlaik vairāk nekā 7 % no ES IKP (cita starpā 
finanšu sektors, transports, telekomunikācijas, energosistēmas un akciju tirdzniecības 
sistēmas) ir atkarīgi no GPS pieejamības. Tādēļ GPS signālu (pagaidu) ierobežošanai vai 
pasliktināšanai būtu milzīga ietekme uz mūsu ekonomiku un sabiedrību, ja nebūs pieejamas 
citas neatkarīgas GNSS sistēmas.

Galileo projekts tiek īstenots četros posmos.
1. Definēšanas posms tika pabeigts 2001. gadā, un tā rezultātā tika izveidots sistēmas 

projekts un arhitektūra, kā arī noteikts pakalpojumu klāsts.
2. Izstrādes un novērtēšanas posms sākās 2002. gadā un sākotnēji tika plānots līdz 

2005. gadam. Tika palaisti divi izmēģinājuma satelīti (GIOVE-A, GIOVE-B), ar kuriem 
tika izpildīts pamatuzdevums nodrošināt frekvenču pieejamību. Novērtēšanu orbītā 
(IOV), izmantojot četrus pilnvērtīgi aprīkotus satelītus, paredzēts uzsākt 2011. gada 
vidū un 2012. gada sākumā. 

3. Izvēršanas posms ietver pilnīgu Galileo sistēmas izveidi, nodrošinot visu 30 satelītu 
konfigurāciju, tostarp rezerves satelītus, kā arī izveidojot struktūras uz Zemes.

4. Darbības posms sāksies pēc pilnas darbības jaudas (FOC) sasniegšanas.
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Iepirkumi saistībā ar Galileo konfigurācijas izvēršanu notiek atbilstīgi ES noteikumiem par 
publisko iepirkumu, paredzot brīvu piekļuvi un godīgu konkurenci, lai iespējamiem 
pretendentiem radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus. Iepirkums ir sadalīts sešos 
galvenajos darbu blokos, paredzot sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz primārajiem 
līgumslēdzējiem un citām struktūrām un to līgumu procentu, kuri jāpiešķir MVU.

Galileo bija iecerēts izstrādāt kā publiskā un privātā sektora partnerību (PPP). PPP sarunas 
izjuka 2007. gada pavasarī, kā rezultātā Galileo sistēmu nācās pārprofilēt. Eiropas GNSS
programmu tagad pilnībā finansē no Savienības budžeta, un tās budžets līdz 2014. gadam ir 
EUR 3,4 miljardi. 

Netiešie ieguvumi no programmas varētu būt aptuveni EUR 60 miljardi gadā (ieskaitot 
lietotāju un iepriekšējā posma tirgus un sabiedrības ieguvumus). GNSS tiek uzskatīta par 
„graujošu tehnoloģiju” (tāpat kā IKT), kurai ir augsts jauninājumu potenciāls un kas 
pamatojas uz augsto tehnoloģiju zināšanu bāzi, radot ražīguma pieaugumu daudzās nozarēs. 
Tiek lēsts, ka gada pieauguma tempi ar GNSS saistītu produktu un pakalpojumu tirgum ir virs 
10 %.

Galileo ir ES īpašumā. Tā publisko uzraudzību un pārvaldību var apkopot šādi:
 politisku pārraudzību nodrošina Eiropas Parlaments un Padome. Šim nolūkam ir 

izveidota Galileo starpiestāžu komiteja;
 Komisija darbojas kā „programmas vadītāja”;
 Eiropas GNSS aģentūra (GSA) palīdz Komisijai, tā darbojas kā akreditācijas iestāde

un ir atbildīga par tirgus sagatavošanu un par sertificēšanu;
 Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) ir „galvenais darbuzņēmējs” vai „iepirkumu un 

projekta aģents”.

II. Īstenošanas novērtēšana

Līdzšinējie rezultāti

Paziņojumā ir uzsvērti līdz šim sasniegtie rezultāti:
 EGNOS atvērto pakalpojumu uzsākšana tika paziņota 2009. gada oktobrī. Pašlaik 

80 000 Eiropas lauksaimnieku augstas precizitātes lauksaimniecībā ikdienā izmanto 
EGNOS, drīz to izmantos arī civilajā aviācijā un jūras transportā;

 ir piešķirti pirmie 4 līgumi par sistēmu konstruēšanu, ekspluatāciju un vēl 
14 Galileo satelītu būvniecību un palaišanu papildus tiem četriem satelītiem, ko 
EKA pasūtīja iesākumā (līgumi par atlikušajiem 2 darbu blokiem jānoslēdz 2011. gada 
pirmajā pusē);

 ir veikti sagatavošanās darbi, lai 2011. gada vidū un 2012. gada sākumā palaistu 
pirmos četrus pilnvērtīgi aprīkotos satelītus (IOV satelīti);

 2010. gadā tika pieņemts rīcības plāns GNSS lietojumiem, norādot konkrētas 
iniciatīvas, lai stiprinātu pakārtoto tirgu;

 ir veikti svarīgi pasākumi, lai izveidotu virszemes infrastruktūru, cita starpā vairākas 
zemes stacijas ES teritorijā un ārpus tās;
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 Saskaņā ar Septīto pamatprogrammu ir izsludināti pieteikumu iesniegšanas konkursi 
par kopējo vērtību EUR 120 miljoni, lai izstrādātu lietojumus un uztvērēju 
tehnoloģijas.

Finanšu stāvoklis

Finanšu stāvoklis nav tik labvēlīgs. IOV apstiprināšanas posma izmaksas un palaišanas 
izmaksas ievērojami pieauga. Saskaņā ar pašreizējo budžetu Komisija prognozē, ka Galileo
konfigurācija sastāvēs tikai no 18 satelītiem (14 + 4 IOV satelīti). Izmantojot šādu 
konfigurāciju, programma varētu sasniegt sākotnējo darbības jaudu (IOC), kas ļaus agrāk 
uzsākt pakalpojumu sniegšanu, t. i., piedāvāt sākotnējos atvērtos pakalpojumus, meklēšanu un 
glābšanu, kā arī publiski regulētus pakalpojumus (PRS), tomēr vēl nesasniedzot pilnu darbības 
jaudu. 

Līdz ar agrīnu pakalpojumu sniegšanu varētu uzsākt ar Galileo saderīgu lietotājiekārtu 
izplatīšanu un lietojumu paplašināšanu. Tas veicinātu Galileo izplatību GNSS tirgū, kā arī 
veicinātu Eiropas uzņēmumu spēcīgāku jaunrades spēju un konkurētspēju. Visbeidzot, IOC
sasniegšana dos nozīmīgu signālu pasaulei, ka ES ir apņēmības pilna un spēj ieviest sarežģītu 
GNSS.

Tomēr, lai pilnībā izmantotu Galileo priekšrocības, tai ir jāsasniedz pilna darbības jauda
(FOC). Ekspluatācija samazinātas konfigurācijas līmenī ir pirmais solis ceļā uz iekļūšanu 
tirgū, tomēr tas ir ierobežots un noteikti nebūs pietiekams, lai sasniegtu Galileo sistēmas 
mērķus. 

Lai sasniegtu pilnu darbības jaudu, būs nepieciešami papildu ieguldījumi. Tā kā Komisija 
nav ierosinājusi papildu finansējumu pašreizējā daudzgadu finanšu shēmas laikposmā, no 
2014. gada papildus būs nepieciešams lielāks finansējums nekā iepriekš paredzētais. Sakarā ar 
papildu izmaksām (piemēram, ražošanas ķēdes traucējumu dēļ) Komisija pašlaik novērtē, ka 
FOC sasniegšanai kopumā būs vajadzīgi apmēram EUR 1,9 miljardi. Turklāt FOC
aizkavēsies par 2–3 gadiem (līdz apmēram 2019. gadam), kā rezultātā ievērojami 
samazināsies netiešie ieguvumi.

Izmaksu pārsniegšana ir nopietna problēma, bet tā ir jāskata arī plašākā perspektīvā — GPS
sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzlabošanas izmaksas kopumā sasniedz apmēram 
USD 40 miljardus. Turklāt Galileo ir daudz augstāks ienesīguma līmenis nekā jebkuras citas 
salīdzināmas infrastruktūras ieguldījumiem (piemēram, Eiropas komunikāciju tīkliem vidējais 
ienesīguma līmenis ir aptuveni 8 %, bet Galileo ienesīguma līmenis tiek lēsts aptuveni 49 % 
līmenī).  

Starptautiskā darbība 

Ņemot vērā pirmā Ķīnas COMPASS satelīta palaišanu 2007. gadā, drīzumā mēs varam 
sagaidīt, ka orbītā parādīsies vēl viena jauna satelītnavigācijas sistēma (pasaulē ceturtā pēc 
GPS, GLONASS un Galileo). Indija veido savu reģionālo sistēmu (IRNSS — Indijas 
Reģionālā satelītnavigācijas sistēma) un Japāna — savu Quasi-Zenith sistēmu (QZSS). Mūsu 
konkurenti ir kļuvuši spēcīgāki, un mēs varam pieņemt, ka tie strauji virzās uz priekšu. Lai 
Galileo kļūtu par otro globālo GNSS izvēles iespēju mikroshēmu ražotājiem, ir ļoti 
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svarīgi pēc iespējas ātrāk darīt pieejamus pakalpojumus un uzņemties ilgtermiņa saistības par 
Galileo turpmāko finansējumu.

Galvenais uzdevums GNSS programmu starptautiskajai darbībai būs nodrošināt 
savietojamību un sadarbspēju ar Galileo, lai piekļūtu ar GNSS saistītiem globāliem 
resursiem un noteiktu pasaules mēroga standartus nolūkā nodrošināt attiecīgā kosmosa 
segmenta un Zemes staciju tīkla drošību, vienlaikus nodrošinot stingrāku kontroli pār 
jutīgajām GNSS tehnoloģijām, kas izstrādātas par Eiropas līdzekļiem, un piedalīties 
starptautiskos centienos izstrādāt novatoriskus lietojumus un specializētus lietojumus 
pārreģionālās interesēs. Svarīgs mērķis būs radīt tirgus iespējas Eiropas GNSS tehnoloģijai un 
lietojumu nozarēm.

III. Turpmākie uzdevumi

Ar termiņa vidusposma pārskatu ir arī uzsāktas debates par GNSS programmu turpmāko 
pārvaldību, ekspluatāciju un finansēšanu. Tās ir ļoti svarīgas debates, kurās būtu jāprecizē 
ES nodomi un ilgtermiņa saistības šajā jomā.

Darbība un ekspluatācija pēc 2013. gada

Politiskā līmenī būtu jānotiek plašām un vispusīgām debatēm par vēlamo vērienīguma 
līmeni (kas noteiks sniegto pakalpojumu līmeni) un pieejamajiem finanšu resursiem
(attiecībā uz ko būtu jāpieņem politisks lēmums par to, vai šo programmu finansēs tikai ES, 
vai tiks pieļauti atsevišķu valstu vai privāti ieguldījumi). Šo debašu rezultāti ietekmēs 
politikas izvēles iespējas attiecībā uz GNSS sistēmu turpmāko pārvaldību un vadību.  

Ir apspriežami šādi nozīmīgi aspekti:
 EGNOS un Galileo ekspluatācijas ikgadējās izmaksas tiek lēstas aptuveni 

EUR 800 miljonu apmērā. Būs nepieciešamas ilgtermiņa saistības segt šīs izmaksas, 
lai garantētu EGNOS un Galileo ilgtermiņa stabilitāti un lai lietotāji varētu maksimāli 
palielināt savus ieguvumus no piedāvātajiem pakalpojumiem.

 Gaidāms, ka ieņēmumi (galvenokārt maksa par augstas precizitātes 
komercpakalpojumiem) tuvākajā nākotnē būs ierobežoti, līdz 2030. gadam 
pakāpeniski sasniedzot aptuveni EUR 80 miljonus gadā, kas nozīmē, ka tuvākajā 
laikā šī sistēma nebūs ekonomiski patstāvīga.

 Ir jāpaātrina atbildības režīma precizēšana attiecībā uz satelītnavigāciju, īpašu 
uzmanību pievēršot EGNOS, lai mazinātu pakalpojumu atbildības risku saistībā ar 
drošībai kritiskām lietojumprogrammām.

 Arī intelektuālā īpašuma tiesības vai riska pārvaldīšana ir ļoti būtiski elementi, kas 
izriet no īpašuma tiesībām.

 Vajadzīgs krietni lielāks finansējums pakārtoto lietojumu pētniecības un izstrādes 
darbībām. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto debašu rezultātu, Komisijai ir jāveic vispusīga analīze, lai 
precīzāk noteiktu iespējamos rīcības scenārijus un līdzekļus, kas nepieciešami darbības un 
ekspluatācijas laikposmā pēc 2013. gada. Tas attiecas arī uz visiem ekspluatācijas 
komerciālajiem aspektiem, kā arī uz dažādu ekspluatācijas modeļu juridiskajām, 
līgumattiecību un finansēšanas struktūrām, kas nodrošinās stabila pārvaldības modeļa izveidi.


