LT
Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2020 m. sausio 9 d.

Auditoriai tikrina ES kosmoso srities turto
naudojimą
Europos Audito Rūmai tikrina, ar veiksmingai Europos Komisija skatino dviejų pagrindinių ES
kosmoso programų „Copernicus“ ir „Galileo“ paslaugų įsisavinimą. 2014–2020 m. laikotarpiu
šiai veiklai iš ES biudžeto buvo skirta apie 260 milijonų eurų.
Šiuo metu ES turi tris kosmoso programas: „Copernicus“, kuri teikia duomenis iš žemės
stebėjimo palydovų; „Galileo“, pasaulinę palydovinės navigacijos ir pozicionavimo sistemą, ir
EGNOS, Europos regioninę palydovinę funkcijų išplėtimo sistemą, naudojamą pasaulinėms
palydovinės navigacijos sistemoms gerinti. Iki 2020 m. pabaigos visos ES išlaidos palydovų
infrastruktūrai įdiegti bei palydovams ir antžeminėms stotims eksploatuoti sudarys apie 19
milijardų eurų. Dar 15,5 milijardo eurų Komisija pasiūlė 2021–2027 m. laikotarpiui.
ES nėra vienintelė kosmoso paslaugų teikėja pasaulyje. Jungtinės Amerikos Valstijos buvo žemės
stebėjimo pradininkės (Landsat) ir pirmosios pasaulyje paleido pasaulines palydovinės
navigacijos sistemas (GPS). Kinija, Rusija ir kitos šalys taip pat eksploatuoja pasaulines
palydovinės navigacijos sistemas arba palydovus, kurie teikia žemės stebėjimo duomenis.
Atsižvelgdama į tai ir į didelę įdėtų viešųjų lėšų sumą, Komisija pabrėžė, kad svarbu kiek
įmanoma padidinti ES kosmoso srities turto naudojimą ir skatinti, kad vartotojai aktyviai
įsisavintų kosmoso paslaugas. Platus šių paslaugų naudojimas taip pat turėtų paskatinti naujų
darbo vietų kūrimą, suteikti postūmį technologinei inovacijai ir našumui ir prisidėti prie geriau
parengtų politikų, pavyzdžiui, aplinkos ir saugumo politikos sektoriuose.
Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES kosmoso srities turto ir jo
naudojimo. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito
užduotį. Šios apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba
audituojamomis programomis.
„Didelių finansinių indėlių dėka ES tapo pasauline veikėja iš kosmoso vykdomo žemės stebėjimo ir
navigacijos paslaugų srityje. Tačiau šios paslaugos dar nėra pakankamai plačiai naudojamos ES
vidaus rinkoje, – pasakė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs. –
Mūsų audito metu bus konkrečiai nustatyta, ar Europos Komisijos skatinimo priemonės buvo

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą
rasite eca.europa.eu anglų kalba.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

LT
veiksmingos, kad būtų maksimaliai padidinta šios viešosios investicijos teikiama nauda ES
mokesčių mokėtojams ir visai ekonomikai.“
Audito metu bus konkrečiai įvertinta, ar Komisija veiksmingai populiarina pagrindinių ES
kosmoso programų teikiamas paslaugas. Konkrečiai, auditoriai tikrins, ar:
o Komisija priėmė apgalvotą strategiją dėl vedamųjų ES kosmoso programų paslaugų ir
duomenų naudojimo;
o galiojantis reglamentavimo pagrindas sudaro palankias sąlygas paslaugų ir duomenų
įsisavinimui;
o Komisijos veikla iš tikrųjų padėjo suteikti postūmį paslaugų ir duomenų įsisavinimui;
o Komisija šiuo tikslu įsteigė tinkamą kontrolinio stebėjimo sistemą.

Pastaba leidėjams
Šiuo metu ES turi tris vedamąsias kosmoso programas:
— „Copernicus“: didžiausia pasaulyje žemės stebėjimo programa. Ji veikia nuo 2014 m. ir
šiuo metu orbitoje turi septynis palydovus. „Copernicus“ tikslas – suteikti tikslią
informaciją, kurią būtų galima naudoti aplinkos, žemės ūkio, klimato, saugumo ir jūrų
priežiūros srityje.
— EGNOS: Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema. Nuo 2009 m. ši sistema
papildo pasaulinę pozicionavimo sistemą (GPS) teikdama informaciją apie jos
duomenų tikslumą ir siųsdama korekcijas, naudojamas aviacijos, jūrų ir žemės
navigacijoje.
— „Galileo“: Europos pasaulinė palydovinės navigacijos sistema (GNSS). Programa buvo
paleista 1999 m. ir dabar orbitoje turi 26 palydovus. „Galileo“ tikslas – suteikti labai
tikslios navigacijos paslaugas.
Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2020 m. pabaigoje.
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