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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la examinarea intermediară a programelor europene de navigație prin 
satelit: evaluarea implementării, provocările viitoare și perspectivele financiare
(2009/2226(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 20071 privind finanțarea programului european 
de radionavigație prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituțional din 
17 mai 2006 și cadrul financiar multianual 2007-2013,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)2,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind de instituire a Agenției GNSS European3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune privind aplicațiile 
Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS)” (SEC(2010)717),

– având în vedere „Raportul de piață al GNSS” al Agenției GNSS European 
(octombrie 2010),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Revizuirea bugetului UE” 
(COM(2010)0700),

– având în vedere raportul Comisiei intitulată „Evaluare intermediară a programelor 
europene de radionavigație prin satelit” (COM(2011)0005),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri externe și al Comisiei pentru bugete (A7-0000/2011),

A. întrucât Parlamentul European și-a acordat în mod consecvent întregul sprijin Sistemului 
global de radionavigație prin satelit (GNSS), implementat prin programele Galileo și 
EGNOS, care vizează îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni, asigurarea 
autonomiei și independenței Europei și obținerea unei poziții considerabile pe piața 
mondială de înaltă tehnologie dependentă de navigația prin satelit;

B. întrucât UE depinde în prezent foarte mult de sistemul de poziționare globală (GPS) al 
SUA, de acesta depinzând activități în valoare de aproape 7% din PIB;

C. întrucât Galileo va prezenta unele avantaje evidente în comparație cu GPS, precum o mai 

                                               
1 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 226.
2 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.
3 JO L 176, 20.10.2010, p. 11.
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mare precizie, integritatea globală, autentificarea și garantarea serviciului, și va asigura, de 
asemenea, autonomia strategică a UE;

D. întrucât piața GNSS globală crește exponențial, estimându-se că va ajunge la aproximativ 
150 de miliarde EUR în 2010, dintre care mai puțin de 20% sunt generate în UE;

E. întrucât EGNOS este deja utilizat zilnic de către 80 000 de agricultori europeni și va fi în 
curând integrat în aviația civilă și transportul maritim;

F. întrucât Galileo și-a propus să devină GNSS-ul cel mai avansat tehnologic din punct de 
vedere tehnologic și mai modern din lume, capabil să stabilească standardul global pentru 
viitor, ceea ce presupune o concentrație mare de știință, tehnologii avansate și resurse 
umane calificate, contribuind la inovație și la competitivitatea industriei UE;

G. întrucât EGNOS și Galileo vor produce beneficii indirecte în valoare de 60 de miliarde 
EUR pentru economia și societatea UE, precum creșterea transportului rutier și aerian, 
reducerea poluării aerului și a consumului de pesticide, locuri de muncă noi și siguranță 
publică, ilustrând o utilizare optimă a fondurilor în comparație cu alte investiții similare;

H. întrucât, în contextul construirii a patru sisteme de navigație prin satelit globale și două 
regionale de către diferiți actori internaționali, viteza este un element esențial pentru ca 
Galileo să fie recunoscut ca al doilea GNSS în ordinea preferințelor;

I. întrucât costurile ridicate ale programului permit ca din bugetul curent să se finanțeze 
numai punerea în aplicare a Capacității de operare inițială (IOC), care include 18 sateliți,

Evaluarea intermediară: evaluarea implementării

1. salută raportul Comisiei, care prezintă situația actuală și a viitoarelor provocări ale acestei 
inițiative-pilot importante;

2. regretă, cu toate acestea, întârzierea prea mare a publicării evaluării intermediare, lucru 
care creează de prea mult timp incertitudine cu privire la progresul general al proiectului 
și la situația sa financiară, în detrimentul intrării pe piață a aplicațiilor GNSS și al 
sprijinului public;

3. cu scopul de a spori transparența, solicită Comisiei actualizarea Cadrului strategic al 
GNSS (C(2008)8378) în lumina situației actuale, inclusiv a acțiunilor principale, a 
bugetului estimat și a calendarului necesar pentru atingerea obiectivelor;

4. pentru a se evita mai multe cheltuieli în viitor, solicită Comisiei să pună în practică politici 
de limitare a costurilor și de reducere a riscurilor, inclusiv a celor necesare pentru a ține 
sub control costurile de lansare, și sugerează Comisiei să recurgă la experți independenți 
pentru evaluarea și îmbunătățirea progresului și gestionării programului;

Situația financiară

5. consideră că IOC, capabilă să furnizeze servicii inițiale pe baza a 18 sateliți, ar trebui 
finalizată până în 2014 pentru a asigura că Galileo va deveni a doua constelație GNSS de 
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referință pentru producătorii de cipuri; în această privință, îndeamnă Comisia să lanseze 
cât mai curând posibil cei patru sateliți de validare pe orbită, pentru a stabili o foaie de 
parcurs clară pentru lansarea celorlalți 14 sateliți și pentru a închide pachetele de lucru 
finale;

6. are convingerea că scopul capacității operaționale depline (FOC), bazată pe o constelație 
de 27 de sateliți și un număr adecvat de sateliți de rezervă și pe o infrastructură adecvată la 
sol, este o cerință prealabilă pentru ca Galileo să atingă valoarea adăugată în ceea ce 
privește autentificarea, înalta precizie și un serviciu neîntrerupt și, prin urmare, pentru a 
culege roadele economice și sociale; consideră că sprijinul clar și lipsit de ambiguitate al 
tuturor instituțiilor europene pentru crearea FOC este necesar pentru a convinge 
utilizatorii și investitorii că UE și-a asumat un angajament pe termen lung;

7. este dezamăgit că nu s-a propus suplimentarea fondurilor pentru acest program prin 
reajustarea cadrului financiar multianual actual, ceea ce a atras după sine mai multe 
întârzieri, a condus la costuri suplimentare și, probabil, a însemnat ratarea unei ocazii; din 
această perspectivă, consideră că FOC ar trebui creat până în 2018, ceea ce ar presupune o 
finanțare suplimentară de 1,9 miliarde EUR și o finanțare anuală pentru acoperirea 
costurilor de funcționare de 800 de milioane EUR începând cu 2014;

8. este de părere că, pe viitor, ar trebui oferită o finanțare suficientă pentru cercetare și 
dezvoltare în domeniul GNSS, precum și alte măsuri de facilitare a dezvoltării produselor 
și serviciilor bazate pe GNSS; subliniază că finanțarea UE actuală a acestor activități este 
limitată la numai 15 milioane EUR pe an;

Sensibilizarea publicului

9. nutrește convingerea fermă că finanțarea suplimentară a GNSS poate fi asigurată doar prin 
sensibilizarea considerabilă a factorilor de decizie și a publicului larg cu privire la 
beneficiile pentru economia și societatea UE ale GNSS și salută crearea unor inițiative 
concrete precum concursul Galileo pentru copii și premiul pentru inovație GNSS; 
îndeamnă Comisia și Agenția GNSS UE (GSA) să depună mult mai multe eforturi pentru 
sensibilizarea potențialilor utilizatori și investitori cu privire la GNSS;

Dimensiunea internațională

10. invită Comisia să implice în mod activ alte regiuni ale lumii precum America Latină, Asia 
de Sud-Est sau Africa, unde adoptarea tehnologiei și aplicațiilor GNSS european poate 
contribui la dezvoltarea pieței;

11. sprijină eforturile Comisiei de a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea Galileo cu 
alte sisteme de navigație prin satelit și de a tinde către standardizarea globală; în această 
privință, îndeamnă Comisia și statele membre să folosească toate mijloacele disponibile 
pentru a rezolva rapid problemele de compatibilitate actuale cu China;

Viitoarele provocări: finanțare și guvernanță 

12. solicită Comisiei să integreze navigația prin satelit ca element central pentru dezvoltarea 
tuturor celorlalte politici comunitare relevante;
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13. subliniază că stabilitatea pe termen lung este importantă pentru reducerea la minim a altor 
întârzieri, a reproiectării costisitoare și a destabilizării bazei de utilizatori; în această 
privință, solicită Comisiei să prezinte repede propuneri legislative privind nivelul viitor al 
serviciilor, finanțării și guvernanței în cazul programelor GNSS;

14. consideră că guvernanța pe termen lung și structura de gestionare a GNSS ar trebui să 
abordeze distribuirea sarcinilor și responsabilităților între Comisie, GSA și Agenția 
Spațială Europeană (ASE), precum și alte chestiuni relevante precum mecanismul de 
repartizare a veniturilor, regimul răspunderii, politica prețurilor și posibila implicare și 
contribuție a sectorului privat la programele GNSS; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și ASE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

UE a făcut un pas important prin decizia sa politică consacrată în Regulamentul 683/2008 de a 
crea Sistemele globale de navigație prin satelit europene autonome (GNSS) (Galileo și 
EGNOS) sub egida UE și gestionate de UE. Prezenta comunicare este o evaluare intermediară 
a acestei inițiative-pilot care examinează procesul și stadiul implementării până în prezent și 
lansează dezbaterea privind guvernanța, exploatarea și finanțarea sa viitoare.

Galileo – scurtă descriere

Galileo, împreună cu EGNOS (Serviciul european geostaționar mixt de navigare, un sistem 
de augmentare care îmbunătățește acuratețea și fiabilitatea informațiilor Sistemului de 
poziționare globală al SUA) reprezintă GNSS elaborat de către UE. La finalizare, se 
estimează că acesta va fi formată din 27 de sateliți, pe lângă un număr adecvat de sateliți 
de rezervă, pe o orbită situată la o altitudine de aproximativ 23 000 km deasupra pământului, 
și dintr-o rețea mondială de aproximativ 40 de stații la sol. 

Există două motive principale care au dus la decizia UE de instituire a propriului său sistem 
global de navigație prin satelit: independența și autonomia Europei față de alte sisteme 
globale de navigație și, în al doilea rând, obiectivul de a intra pe această piață a înaltei 
tehnologii aflate într-o creștere extraordinar de rapidă, care este dominată astăzi în mare parte 
de către SUA.

Fiind un sistem de navigație prin satelit de a doua generație, Galileo va oferi câteva 
îmbunătățiri ale semnalului, care vor conduce la o acuratețe sporită, o rezistență mai mare 
împotriva reflexiilor și interferențelor de pe căi multiple și va constitui, prin integritatea 
globală și conceptul de autentificare, principalul factor de diferențiere față de GPS și 
Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) al Rusiei. Mai mult, spre 
deosebire de GPS și GLONASS, Galileo este proiectat ca un „sistem civil aflat sub control 
civil”, ceea ce înseamnă o garantare a continuității serviciului. Acest ultim aspect este destul 
de important dacă se ține cont de faptul că, astăzi, peste 7% din PIB-ul UE (incluzând sectorul 
financiar, transporturile, telecomunicațiile, rețelele de distribuție și sistemele de tranzacții 
bursiere) depind de existența GPS. Prin urmare, o limitare sau degradare (temporară) a 
semnalelor GPS va avea consecințe enorme asupra economiei și societății noastre dacă nu vor 
exista alte sisteme GNSS independente.

Proiectul Galileo se desfășoară în patru etape:
1. Etapa definirii a fost încheiată în 2011 și are ca rezultat configurația și arhitectura 

sistemului, precum și definirea serviciilor.
2. Etapa dezvoltării și a validării a început în 2002 și, inițial, trebuia să continue până în 

2005. Au fost lansați doi sateliți experimentali (GIOVE-A, GIOVE-B), care au 
îndeplinit misiunea principală de a securiza cererile de frecvență. Se așteaptă ca 
validarea pe orbită (IOV) care utilizează patru sateliți cu statut deplin să fie lansată spre 
a doua jumătate a anului 2011 și începutul lui 2012. 
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3. Etapa implementării cuprinde construirea întregului sistem Galileo prin lansarea 
constelației complete de 30 de sateliți, inclusiv rezervele și construirea structurii de la 
sol.

4. Etapa operațională va începe după finalizarea capacității operaționale depline (FOC).

Implementarea constelației Galileo face obiectul unei proceduri de achiziții publice în 
conformitate cu normele UE în domeniu, care urmăresc să asigure accesul deschis și 
concurența loială, pentru a crea condiții de egalitate pentru potențialii ofertanți. Achiziția a 
fost împărțită în șase pachete de lucru principale cu reguli detaliate cu privire la contractanții 
principali și alte entități și la proporția de contracte care va fi acordată IMM-urilor.

Inițial, se intenționa ca Galileo să fie dezvoltat ca un parteneriat public-privat (PPP). 
Negocierile PPP au eșuat în primăvara anului 2007 și au condus la o reprofilare a sistemului 
Galileo. În prezent, programul GNSS European este finanțat în întregime din bugetul Uniunii 
cu un buget de 3,4 miliarde EUR până în 2014. 

Beneficiile indirecte ale programului sunt estimate la aproximativ 60 de miliarde EUR pe an 
(incluzând piața din amonte și aval și beneficiile publice). GNSS este văzut ca o tehnologie 
majoră (precum TIC), cu un potențial ridicat pentru inovare, construirea unei baze de 
cunoștințe de înaltă tehnologie și creșterea productivității în multe sectoare. Se estimează că 
ratele anuale de creștere ale pieței pentru produsele și serviciile bazate pe GNSS vor fi de 
peste 10%.

Galileo este deținut de UE. Guvernanța și gestionarea sa publică pot fi rezumate astfel:
 Supravegherea politică este asigurată de Parlamentul European și de Consiliu. În 

acest scop, a fost creat un grup interinstituțional pentru programul Galileo.
 Comisia acționează ca „administrator de program”.
 Agenția GNSS UE (GSA) asistă Comisia, acționează ca autoritate de acreditare și 

răspunde de pregătirea pieței și de organizarea certificării.
 Agenția Spațială Europeană (ASE) este „contractor principal” sau „agent de 

achiziții și proiectare”.

II. Evaluarea implementării

Rezultate până în prezent

Comunicarea subliniază rezultatele obținute până în prezent:
 Serviciul deschis EGNOS a fost declarat operațional în octombrie 2009. EGNOS 

este folosit acum zilnic de 80 000 de agricultori europeni pentru agricultura de înaltă 
precizie; în curând acesta va fi folosit și în aviația civilă și transportul maritim;

 Au fost acordate primele 4 contracte pentru ingineria de sistem, operațiuni și 
construirea și lansarea a 14 sateliți Galileo suplimentari pe lângă cei patru sateliți 
solicitați inițial de ASE (celelalte 2 pachete de lucru urmează să fie contractate în 
prima jumătate a anului 2011);

 S-au făcut pregătirile pentru lansarea primilor patru sateliți Galileo complet echipați 
(sateliți IOV), programați pentru lansare către jumătatea anului 2011/începutul anului 
2012;
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 În 2010 a fost adoptat planul de acțiune pentru aplicațiile GNSS, care stabilește 
inițiative concrete de consolidare a pieței din aval;

 S-au făcut demersuri importante pentru înființarea structurii de la sol, inclusiv 
instituirea unor stații la sol în interiorul și în exteriorul teritoriilor UE;

 Mai multe solicitări de fonduri din PC7, cu o valoare totală de 120 de milioane EUR, 
sunt deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor și a tehnologiilor de recepție.

Perspectiva financiară

Perspectiva financiară este mai puțin pozitivă. Costurile etapei de validare IOV și costurile de 
lansare au crescut substanțial. Cu bugetul actual, Comisia se așteaptă ca constelația Galileo 
să fie compusă din doar 18 sateliți (14 + 4 sateliți IOV). Datorită acestei constelații, 
programul ar putea obține capacitatea operațională inițială (IOC) care va permite furnizarea 
de servicii timpurii, adică va oferi un serviciu deschis inițial, un serviciu de căutare și salvare 
și PRS, dar nu la nivelul lor de performanță deplin. 

Prin furnizarea de servicii timpurii, echipamentele de utilizator compatibile cu Galileo pot 
fi diseminate, iar aplicațiile extinse. Intrarea Galileo pe piața GNSS va fi facilitată, iar 
capacitatea de inovare și poziționarea competitivă a companiilor europene vor fi consolidate. 
În sfârșit, obținerea IOC va transmite lumii un semnal important că UE și-a asumat un 
angajament față de un GNSS sofisticat și este capabilă să îl pună în aplicare.

Cu toate acestea, pentru a-i putea exploata pe deplin avantajele, Galileo trebuie să realizeze 
capacitatea deplină de operare (FOC). Nivelul de performanță al unei constelații reduse este 
primul pas către intrarea pe piață, însă acesta este restrictiv și cu siguranță nu va fi suficient 
pentru a atinge obiectivele sistemului Galileo. 

Realizarea FOC va necesita investiții suplimentare. Întrucât Comisia nu a propus o finanțare 
suplimentară în cursul perioadei actuale a cadrului financiar multianual, începând cu 2014 va 
fi nevoie de o finanțare suplimentară mai mare decât s-a anticipat. Datorită costurilor 
suplimentare (de exemplu a celor cauzate de întreruperea lanțului de producție), Comisia 
estimează în prezent că va fi necesar un total de aproape 1,9 miliarde EUR pentru realizarea 
FOC. Mai mult, FOC va fi amânată cu 2-3 ani (până în jurul anului 2019), ducând la o 
pierdere substanțială a beneficiilor indirecte.

Supracosturile sunt o problemă gravă, dar ar trebui abordate și din perspectiva corectă. 
Dezvoltarea, implementarea și modernizarea sistemului GPS costă în total în jur de 40 de 
miliarde USD. De asemenea, Galileo are o rată a rentabilității mult mai mare decât oricare altă 
investiție infrastructurală comparabilă (de exemplu, rețelele transeuropene au în medie o rată 
a rentabilității de aproximativ 8%, în timp ce rata rentabilității a Galileo este estimată la 
aproximativ 49%). 

Activitățile internaționale 

După lansarea primului satelit COMPASS al Chinei în 2007, ne putem aștepta în curând la un 
nou sistem de navigație prin satelit pe orbită (al patrulea la nivel global după GPS, 
GLONASS și Galileo). India își construiește sistemul regional (IRNSS – Sistemul indian 
regional de sateliți de navigație), iar Japonia Sistemul Quasi-Zenith (QZSS). Concurenții 
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noștri au devenit mai puternici și putem presupune că aceștia avansează energic. Pentru ca 
Galileo să devină al doilea GNSS în ordinea preferințelor producătorilor de cipuri, este 
vitală punerea la dispoziție cât mai curând posibil a sistemelor timpurii și luarea unui 
angajament pe termen lung cu privire la finanțarea viitoare a Galileo.

Principala provocare pentru activitățile internaționale ale Programelor GNSS va fi asigurarea 
compatibilității și interoperabilității cu Galileo, accesarea resurselor globale legate de 
GNSS și stabilirea de standarde mondiale și asigurarea securității segmentului de spațiu și a 
rețelei de stații la sol, precum și a unui control mai strict al tehnologiilor GNSS sensibile 
dezvoltate prin finanțare europeană, pentru a participa la efortul internațional de dezvoltare a 
unor aplicații inovatoare și specializate de interes supraregional. Unul dintre obiectivele 
importante va fi de a crea oportunități pe piață pentru tehnologia GNSS European și pentru 
industriile de aplicații.

III. Viitoarele provocări

Evaluarea intermediară lansează de asemenea dezbaterea privind guvernanța, exploatarea 
și finanțarea viitoare a programelor GNSS. Aceasta este o discuție foarte importantă care ar 
trebui să clarifice intențiile și angajamentul pe termen lung al UE în acest domeniu.

Operarea și exploatarea după 2013

Ar trebui să aibă loc o dezbatere vastă și cuprinzătoare la nivel politic cu privire la nivelul de 
ambiție dorit (care rezultă în nivelul de servicii oferit) și resursele financiare existente (prin 
care va trebui făcută o decizie politică între un program finanțat doar prin UE și unul care 
acceptă contribuții naționale sau private). Rezultatul acestei dezbateri va avea un impact 
asupra opțiunilor politice pentru viitoarea guvernanță și gestionare a sistemelor GNSS. 

Elementele importante ale dezbaterii sunt:
 Costurile de exploatare ale EGNOS și Galileo sunt estimate la aproximativ 800 de 

milioane EUR pe an. Va fi nevoie de un angajament pe termen lung pentru a suporta 
aceste costuri, pentru a putea asigura stabilitatea pe termen lung a EGNOS și Galileo 
și pentru ca utilizatorii să își crească la maxim beneficiile din serviciile oferite.

 Se estimează că veniturile (în principal taxele pentru Serviciul comercial de mare 
acuratețe) vor fi limitate în viitorul apropiat, ridicându-se încet la 80 de milioane 
EUR pe an până în 2030, ceea ce înseamnă că nu se poate spera la o autonomie a 
sistemelor în curând.

 Clarificarea regimului de răspundere pentru navigația prin satelit, mai ales în ceea 
ce privește EGNOS, trebuie grăbită pentru a reduce riscul de răspundere a serviciilor 
pentru aplicațiile critice de siguranță.

 Drepturile de proprietate intelectuală sau gestionarea riscului sunt, de asemenea, 
elemente indispensabile care decurg din dreptul de proprietate.

 Este necesară o finanțare mai substanțială a cercetării și dezvoltării pentru 
dezvoltarea aplicațiilor în aval. 

Pe baza rezultatului dezbaterii de mai sus, Comisia ar trebui să lanseze o analiză 
cuprinzătoare pentru a obține identificarea mai precisă a scenariilor și mijloacelor de operare 
și exploatare posibile după 2013. Acest lucru include toate aspectele comerciale ale 
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exploatării, precum și structurile juridice, contractuale și de finanțare ale diferitelor modele de 
exploatare care vor garanta punerea în aplicare a unui model de guvernanță stabil.


