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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení európskych programov satelitnej navigácie v polovici trvania: hodnotenie 
vykonávania, budúce výzvy a perspektívy financovania
(2009/2226(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 20071 o financovaní európskeho programu 
satelitnej rádionavigácie (Galileo) v rámci Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 
a viacročného finančného rámca na roky 2007 až 2013,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 o pokračovaní 
v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 912/2010 o zriadení 
Agentúry pre európsky GNSS3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s novom Akčný plán pre aplikácie globálneho 
navigačného satelitného systému (GNSS) (SEK(2010)0717),

– so zreteľom na správu Agentúry pre európsky GNSS z októbra 2010 o trhu GNSS,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ 
(KOM(2010)0700),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Strednodobé preskúmanie európskych 
programov satelitnej navigácie (KOM(2011)0005),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011),

A. keďže Európsky parlament nepretržite vyjadroval plnú podporu európskemu globálnemu 
navigačnému satelitnému systému (GNSS) zavádzanému prostredníctvom systémov 
Galileo a EGNOS, ktorého cieľom je zlepšiť každodenný život európskych občanov, 
zabezpečiť samostatnosť a nezávislosť Európy a získať významný podiel na celosvetovom 
trhu špičkovej technológie, ktorý je závislý od satelitnej navigácie,

B. keďže EÚ je v súčasnosti silno závislá od amerického globálneho systému určovania 
polohy (GPS), pričom od neho závisia činnosti v hodnote približne 7 % HDP,

C. keďže Galileo poskytne v porovnaní s GPS jasné výhody, ako napr. väčšiu presnosť, 
globálnu integritu, autentifikáciu a zabezpečenie služby, a poskytne Únii aj strategickú 
samostatnosť,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 226.
2 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 176, 20.10.2010, s. 11.
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D. keďže globálny trh GNSS rastie exponenciálnym tempom a odhaduje sa, že v roku 2020 
dosiahne úroveň približne 150 mld. EUR, z ktorých bude viac ako 20 % vytváraných v 
EÚ,

E. keďže EGNOS už každodenne využíva 80 000 európskych poľnohospodárov a čoskoro 
bude súčasťou civilného letectva a námornej dopravy,

F. keďže cieľom systému Galileo je stať sa technologicky najpokročilejším a najvyspelejším 
GNSS na svete schopným stanoviť globálny štandard pre budúcnosť, ktorý so sebou 
prináša vysokú koncentráciu vedy, pokročilé technológie a kvalifikované ľudské zdroje 
a prispieva k inováciám a konkurencieschopnosti priemyslu EÚ,

G. keďže EGNOS a Galileo vytvoria hospodárstvu a spoločnosti v EÚ nepriamy zisk 
vo výške 60 mld. EUR vo forme zvýšenej bezpečnosti cestnej premávky a letectva, 
zníženého znečistenia ovzdušia a nižšej spotreby pesticídov, nových pracovných miest 
a verejnej bezpečnosti, čím sa dosiahne veľmi výhodný pomer medzi kvalitou a cenou 
v porovnaní s inými porovnateľnými investíciami,

H. keďže rýchlosť je v prípade Galilea životne dôležitým faktorom v záujme jeho uznania 
ako druhého možného GNSS, pretože rôzni medzinárodní aktéri budujú štyri globálne 
a dva regionálne satelitné navigačné systémy,

I. keďže zvýšenie nákladov programu umožňuje súčasnému rozpočtu financovať iba 
zavedenie počiatočnej prevádzkovej spôsobilosti (IOC – Initial Operational Capability), 
ktorá zahŕňa 18 satelitov,

Hodnotenie v polovici trvania: hodnotenie vykonávania

1. víta správu Komisie, ktorá opisuje súčasnú situáciu a budúce výzvy tejto významnej 
hlavnej iniciatívy; 

2. vyjadruje však poľutovanie nad oneskorením uverejnenia hodnotenia v polovici trvania, 
ktoré spôsobilo príliš dlhú neistotu z hľadiska celkového pokroku tohto projektu a jeho 
finančnej situácie, čo narúša prijatie aplikácií GNSS trhom a jeho verejnú podporu;

3. v záujme zvýšenia transparentnosti žiada Komisiu, aby aktualizovala strategický rámec 
GNSS (C(2008)8378) z hľadiska súčasnej situácie vrátane hlavých činností, 
odhadovaného rozpočtu a harmonogramu, ktorý je potrebný na dosiahnutie týchto cieľov;

4. vyzýva Komisiu, aby v záujme zabránenia prekročeniu nákladov v budúcnosti zaviedla 
politiky na prísne obmedzovanie nákladov a zmierňovanie rizika vrátane politík, ktoré sú 
potrebné na udržanie počiatočných nákladov pod kontrolou; navrhuje, aby Komisia 
využila nezávislých odborníkov s cieľom preskúmať a zlepšiť pokrok a riadenie tohto 
programu;

Finančná situácia

5. domnieva sa, že IOC, ktorá bude schopná poskytovať počiatočné služby pomocou 18 
satelitov, by sa mala dokončiť najneskôr do roku 2014 s cieľom zabezpečiť, aby sa zo 
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systému Galileo stala druhá referenčný súbor GNSS pre výrobcov čipov; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vypustila 4 satelity fázy validácie systému na 
obežnej dráhe (IOV) s cieľom stanoviť jasný harmonogram vypustenia zostávajúcich 14 
satelitov a ukončiť zostávajúce pracovné balíky; 

6. vyjadruje presvedčenie, že dosiahnutie plnej prevádzkovej kapacity (FOC – Full 
Operating Capacity) založenej na súbore 27 satelitov plus vhodného počtu záložných 
satelitov a primeranej pozemnej infraštruktúre je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia 
pridanej hodnoty systému Galileo z hľadiska autentifikácie, vysokej presnosti 
a nepretržitej služby a na dosiahnutie prínosu z hospodárskeho a spoločenského hľadiska; 
domnieva sa, že v záujme presvedčenia používateľov a investorov o dlhodobom záväzku 
EÚ je potrebné jasné a jednoznačné podporovanie dosiahnutia FOC zo strany európskych 
inštitúcií;

7. vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že pri úprave súčasného viacročného finančného 
rámca neboli navrhnuté dodatočné finančné prostriedky pre tento program, čo viedlo 
k ďalším oneskoreniam, dodatočným nákladom a možno aj k strate príležitosti; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že FOC by sa mohla dosiahnuť najneskôr do roku 2018, čo by si 
vyžadovalo dodatočné finančné prostriedky vo výške 1,9 mld. EUR a ročné financovanie 
na pokrytie prevádzkových nákladov vo výške 800 miliónov EUR od roku 2014;

8. domnieva sa, že v budúcnosti by sa mali poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na 
výskum a vývoj v oblasti GNSS a na ďalšie opatrenia s cieľom napomáhať vývoj 
výrobkov a služieb založených na GNSS; zdôrazňuje, že súčasné financovanie týchto 
činností zo strany EÚ je obmedzené vo výške iba 15 miliónov EUR za rok;

Verejné povedomie

9. vyjadruje pevné presvedčenie, že dodatočné financovanie GNSS je možné zabezpečiť iba 
ak sa u osôb s rozhodovacími právomocami a širšej verejnosti výrazne zvýši povedomie 
o hospodárskych a spoločenských prínosoch GNSS pre EÚ; víta zavedenie konkrétnych 
iniciatív, ako napr. detskej súťaže Galileo a ceny za inováciu v oblasti GNSS; naliehavo 
vyzýva Komisiu a Úrad pre dohľad nad európskym GNSS (GSA), aby vyvinuli omnoho 
väčšie úsilie na zvyšovanie povedomia o GNSS medzi možnými používateľmi a 
investormi;

Medzinárodný rozmer

10. vyzýva Komisiu, aby aktívne zapájala regióny vo svete, v ktorých by prijatie technológie 
a aplikácií európskeho GNSS mohlo pomôcť rozvoju trhu, ako napr. v Latinskej Amerike, 
juhovýchodnej Ázii alebo Afrike;

11. podporuje Komisiu v jej úsilí zabezpečiť kompatibilitu a interoperabilitu systému Galileo 
s inými satelitnými navigačnými systémami a snažiť sa o globálnu štandardizáciu; v tejto 
súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné 
prostriedky na rýchle vyriešenie súčasných problémov v oblasti kompatibility s Čínou;

Budúce výzvy: financovanie a riadenie 
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12. vyzýva Komisiu, aby začlenila satelitnú navigáciu ako kľúčový prvok do rozvoja všetkých 
ostatných príslušných politík Spoločenstva;

13. zdôrazňuje, že dlhodobá stabilita je významná v záujme minimalizácie dodatočných 
oneskorení, nákladných prepracovávaní a destabilizácie základne používateľov; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila legislatívne návrhy o budúcej úrovni 
služieb, financovaní a riadení programov GNSS;

14. domnieva sa, že v rámci dlhodobého spravovania a riadenia štruktúr GNSS by sa malo 
vyriešiť prerozdelenie úloh a zodpovedností medzi Komisiou, GSA a Európskou 
vesmírnou agentúrou (ESA), ako aj ďalšie významné otázky, ako napr. mechanizmus 
vzájomného rozdeľovania príjmov, režim zodpovednosti, cenová politika a možné 
zapojenie a prispievanie súkromného sektora do programov GNSS; 

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ESA.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

EÚ svojím politickým rozhodnutím zakotveným v nariadení 683/2008 pristúpila 
k významnému kroku zaviesť európsky globálny navigačný satelitný systém (GNSS) (Galileo 
a EGNOS), ktorý vlastní a riadi EÚ. Toto oznámenie je preskúmaním v polovici trvania tejto 
hlavnej iniciatívy, ktoré hodnotí doterajší postup a zavádzanie a otvára diskusiu o jej 
budúcom riadení, využívaní a financovaní.

Galileo – stručný prehľad

Galileo a EGNOS (Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba, zosilňujúci 
systém, ktorý zlepšuje presnosť a spoľahlivosť informácií amerického globálneho systému 
určovania polohy (GPS)) sú GNSS vyvinuté EÚ. Po dokončení sa predpokladá, že bude 
pozostávať z 27 satelitov spolu s primeraným počtom záložných satelitov na orbite vo 
výške približne 23 000 km nad zemským povrchom a z pozemnej siete s približne 40 
pozemnými stanicami. 

K rozhodnutiu o vytvorení vlastného globálneho satelitného navigačného systému 
priviedli EÚ tieto dva hlavné dôvody: Po prvé, európska nezávislosť od iných 
globálnych navigačných systémov a samostatnosť a po druhé,  podiel na tomto 
nesmierne rastúcom celosvetovom trhu špičkovej technológie, ktorý v súčasnosti v 
prevažnej miere ovládajú USA. 

Galileo ako druhá generácia satelitného navigačného systému poskytne niekoľko zlepšení 
signálu, ktorých výsledkom bude zvýšenie presnosti, väčšia odolnosť voči viacdráhovej 
reflexii (multi-path reflexion) a voči rušeniu, ako aj globálna integrita a koncept 
autentifikácie, ktorými sa najviac odlišuje od GPS a ruského systému Globaľnaja 
Navigacionnaja Sputnikovaja Systema (GLONASS). Okrem toho je Galileo na rozdiel od 
GPS a GLONASS navrhnutý ako civilný systém pod civilnou kontrolou, čo znamená, že je 
zaručená kontinuita služby. Táto kontinuita služby je veľmi dôležitá z toho hľadiska, že viac 
ako 7 % HDP EÚ (vrátane finančného sektora, dopravy, telekomunikácií, energetických sietí 
a systémov obchodovania na burze) závisí od dostupnosti GPS. Z tohto dôvodu by v prípade 
nezavedenia iného nezávislého GNSS malo (dočasné) obmedzenie alebo zhoršenie signálov 
GPS závažný vplyv na naše hospodárstvo a spoločnosť.
Projekt Galileo sa uskutočňuje v štyroch fázach:

1. Fáza vymedzenia projektu sa ukončila v roku 2001 a jej výsledkom bolo 
vypracovanie architektúry systému a vymedzenie poskytovaných služieb.

2. Fáza vývoja a validácie sa začala v roku 2002 a pôvodne mala prebiehať do roku 
2005. Boli vypustené dva experimentálne satelity (GIOVE-A, GIOVE-B), ktoré splnili 
prvotnú úlohu zabezpečiť využívanie frekvencií. Spustenie validácie systému na 
obežnej dráhe (IOV), ktorá bude využívať štyri plne prevádzkovateľné satelity, sa 
predpokladá medzi polovicou roku 2011 a začiatkom roku 2012. 

3. Fáza budovania zahŕňa budovanie kompletného systému Galileo prostredníctvom 
vypustenia kompletného súboru 30 satelitov vrátane záložných satelitov a vybudovania 
pozemnej štruktúry.
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4. Prevádzková fáza začne po dosiahnutí úplnej prevádzkovej spôsobilosti (FOC – full 
operational capability).

Rozmiestnenie súboru Galileo sa obstaráva v súlade s predpismi EÚ v oblasti verejného 
obstarávania, aby sa umožnil otvorený prístup a spravodlivá hospodárska súťaž v záujme 
vytvorenia rovnakých podmienok pre potenciálnych uchádzačov. Obstarávanie bolo rozdelené 
do šiestich hlavných pracovných častí, pre ktoré sa stanovili podrobné pravidlá týkajúce sa 
dodávateľov a iných subjektov a percentuálneho podielu zmlúv, ktoré sa majú prideliť MSP.

Pôvodne sa mal projekt Galileo uskutočniť v rámci verejno-súkromného partnerstva (PPP). 
Rokovania o PPP stroskotali na jar v roku 2007 a viedli k prepracovaniu systému Galileo. 
Európsky program GNSS je v súčasnosti v plnej miere financovaný z rozpočtu Únie 
s rozpočtom 3,4 mld. EUR do roku 2014.

Nepriame prínosy programu sa odhadujú vo výške približne 60 mld. EUR za rok (vrátane 
odberateľských a dodávateľských trhov a verejných prínosov). Systém GNSS je vnímaný ako 
turbulentná technológia (podobne ako IKT) s veľkým potenciálom inovácií, vytvárania 
znalostnej základne špičkových technológií a zvyšovania produktivity v mnohých odvetviach.
Ročné miery rastu trhu pre produkty a služby, ktoré môžu využívať GNSS, sa odhadujú na 
viac než 10 %.

Galileo vlastní EÚ. Jeho verejnú správu a riadenie možno zhrnúť takto:
 Politický dohľad zaručuje Európsky parlament a Rada. Na tento účel bol vytvorený 

Medziinštitucionálny výbor programu Galileo.
 Komisia je „manažérom programu“.
 Úrad pre dohľad nad európskym GNSS (GSA) pomáha Komisii, koná ako 

schvaľovací orgán a je zodpovedný za prípravu trhu a organizáciu certifikácie.
 Európska vesmírna agentúra (ESA) je „hlavným dodávateľom“ alebo „subjektom 

obstarávania a dizajnu“.

II. Hodnotenie vykonávania

Doterajšie výsledky

V oznámení sa zdôrazňujú doposiaľ dosiahnuté výsledky:
 Verejne prístupná služba EGNOS bola vyhlásená za prevádzkyschopnú v októbri

2009. EGNOS dnes využíva 80 000 európskych poľnohospodárov na 
poľnohospodárske účely s vysokou presnosťou. Čoskoro sa bude používať aj 
v civilnom letectve a námornej doprave;

 Boli podpísané prvé 4 zmluvy na inžiniersku podporu systému, prevádzku
a konštrukciu a spustenie 14 dodatočných satelitov Galileo okrem štyroch satelitov, 
ktoré pôvodne zadala ESA, pričom zvyšné 2 pracovné balíky sa majú zadať v prvej 
polovici roku 2011;

 Boli uskutočnené prípravné práce na spustenie prvých 4 satelitov Galileo s plnou 
škálou funkcií (satelity IOV), ktorých vypustenie sa očakáva medzi polovicou roka 
2011 a začiatkom roka 2012;
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 V roku 2010 bol schválený Akčný plán pre aplikácie GNSS, v ktorom sa stanovujú 
konkrétne iniciatívy na posilnenie dodávateľského trhu;

 Boli prijaté dôležité kroky na stanovenie základnej infraštruktúry vrátane 
vytvorenia základných staníc na území EÚ a mimo neho;

 Bolo vyhlásených niekoľko výziev na predkladanie žiadostí v rámci 7. RP
v celkovej hodnote 120 miliónov EUR určených na vývoj aplikácií a technológií 
prijímačov.

Situácia v oblasti financií

Stav financií je menej pozitívny. Náklady validačnej fázy IOV a počiatočné náklady sa 
výrazne zvýšili. V rámci súčasného rozpočtu Komisia očakáva, že súbor Galileo bude 
pozostávať iba z 18 satelitov (14 + 4 satelity IOV). Vďaka tomuto súboru by program mohol 
dosiahnuť počiatočnú prevádzkovú spôsobilosť (IOC), ktorá by umožnila poskytovanie 
počiatočných služieb, t.j. ponuku počiatočnej verejne prístupnej služby, pátranie a záchranu 
a verejne regulovanú službu, ale nie na úrovni ich plného výkonu.

Poskytovaním počiatočných služieb by sa mohlo šíriť používateľské vybavenie 
kompatibilné so systémom Galileo a mohli by sa rozšíriť aplikácie. Uľahčil by sa prienik 
systému Galileo na trhu GNSS a posilnila by sa inovatívna kapacita, ako aj konkurenčné 
umiestňovanie európskych spoločností. Napokon dosiahnutie IOC by vyslalo dôležitý signál 
svetu, že EÚ je odhodlaná a schopná sprevádzkovať dômyselný GNSS.

Plné využívanie výhod systému Galileo si však vyžaduje dosiahnutie úplnej prevádzkovej 
spôsobilosti (FOC – full operational capability). Úroveň výkonu obmedzeného súboru je 
prvým krokom k prieniku na trh, ale táto úroveň je obmedzená a určite nebude postačovať na 
dosiahnutie cieľov systému Galileo.

Dosiahnutie FOC si bude vyžadovať dodatočné investície. Keďže Komisia v súčasnom 
období viacročného finančného rámca nenavrhla dodatočné finančné prostriedky, od roku 
2014 budú potrebné vyššie finančné prostriedky, ako sa pôvodne predpokladalo. Z dôvodu 
dodatočných nákladov (napríklad v dôsledku narušenia výrobného reťazca) Komisia 
odhaduje, že na dosiahnutie FOC bude potrebných 1,9 miliardy EUR. Okrem toho sa FOC 
oneskorí o 2 – 3 roky (približne do doku 2019), čo povedie k značnej strate nepriamych 
výhod.

Prekročenie nákladov je vážnym problémom, ale malo by sa tiež vnímať zo správneho uhla 
pohľadu. Rozvoj, spúšťanie a aktualizácia systému GPS stál dohromady 40 miliárd USD.
Galileo má tiež oveľa vyššiu mieru návratnosti ako akákoľvek iná porovnateľná investícia do 
infraštruktúry (napríklad miera návratnosti transeurópskych dopravných sietí je priemere 
približne 8 %, pričom miera návratnosti systému Galileo sa odhaduje na približne 49 %).  

Medzinárodné aktivity

S vypustením prvého čínskeho satelitu COMPASS v roku 2007 môžeme čoskoro očakávať 
nový satelitný navigačný systém na obežnej dráhe (štvrtý globálny systém po GPS, 
GLONASS a Galileo). India vyvíja svoj regionálny systém – Indický regionálny navigačný 
satelitný systém (Indian Regional Navigation Satellite System – IRNSS) a Japonsko svoj 
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Quasi-Zenith System – QZSS. Naši konkurenti sa stali silnejšími a môžeme predpokladať, že 
dynamicky napredujú. Aby sa Galileo stal druhým globálnym GNSS v poradí, ktorý si 
výrobcovia čipov zvolia, je kľúčové, aby sa čím skôr sprístupnili počiatočné služby a aby sa 
jestvovali dlhodobé prísľuby o budúcom financovaní systému Galileo.

Hlavnou výzvou medzinárodných činností programov GNSS bude zaručenie kompatibility 
a interoperability so systémom Galileo, prístup ku globálnym zdrojom súvisiacim s GNSS 
a stanovenie celosvetových noriem, zaručenie bezpečnosti vesmírneho segmentu a siete 
pozemných staníc, pričom bude treba zároveň zaručiť prísnejšiu kontrolu citlivých technológií 
GNSS vyvíjaných za európskej finančnej podpory, a spojenie medzinárodného úsilia pri 
rozvoji inovatívnych aplikácií a špecializovaných aplikácií nadregionálneho záujmu.
Dôležitým cieľom bude vytvorenie trhových príležitostí pre európsky priemysel technológií 
a aplikácií GNSS.

III. Budúce výzvy

Hodnotenie v polovici trvania je tiež spustením diskusie o budúcej správe, využívaní 
a financovaní programov GNSS. Je to veľmi dôležitá diskusia, ktorá by mala objasniť 
zámery EÚ a jej dlhodobé záväzky v tejto oblasti.

Prevádzka a využívanie po roku 2013

Na politickej úrovni by sa mala začať široká a komplexná diskusia o požadovanej úrovni 
ambícií (ktorá vyústi do úrovne poskytovaných služieb) a dostupných finančných zdrojoch
(pričom by bolo treba učiniť politické rozhodnutie medzi programom financovaným čisto z 
EÚ a pripustením národných alebo súkromných príspevkov). Výsledok tejto diskusie 
ovplyvní politické možnosti budúcej správy a riadenia systémov GNSS.  

Dôležitými prvkami diskusie sú:
 Náklady využívania EGNOS a Galileo sa odhadujú na približne 800 miliónov EUR 

ročne. Na zaručenie dlhodobej stability EGNOS a Galileo a na to, aby užívatelia 
mohli maximalizovať svoje výhody z ponúkaných služieb, bude potrebný dlhodobý 
záväzok týkajúci sa prevzatia týchto nákladov.

 Príjmy (hlavne poplatky za komerčné služby s vysokou presnosťou) sa v najbližších 
rokoch očakávajú na obmedzenej úrovni s pomalým nárastom na približne 80 
miliónov EUR ročne v roku 2030, čo znamená, že v najbližšej budúcnosti nemožno 
očakávať hospodársku sebestačnosť systémov 

 Musí sa urýchliť objasnenie režimu zodpovednosti za satelitnú navigáciu 
s osobitným zreteľom na EGNOS, aby sa zmiernilo riziko zodpovednosti služby pre 
aplikácie, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti.

 Neodmysliteľnými prvkami vyplývajúcimi z vlastníctva sú aj práva duševného 
vlastníctva či manažment rizika.

 Na rozvoj nadväzujúcich aplikácií je potrebné výraznejšie financovanie výskumu 
a vývoja.

Na základe výsledkov uvedenej diskusie by Komisia mala vypracovať komplexnú analýzu
s cieľom získať presnejší popis možných scenárov a prostriedkov na prevádzku a využívanie 
po roku 2013. Zahŕňa to všetky komerčné hľadiská využívania, ako aj právne, zmluvné 
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a finančné štruktúry rôznych modelov využívania, ktoré zaručia, že sa vytvorí stabilný model 
správy.


