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Povzetek
I Globalni satelitski navigacijski sistem Galileo in program za opazovanje Zemlje

Copernicus sta vodilna programa vesoljske politike EU. Z njima se omogoča
natančnejša navigacija in določanje časa in zagotavljajo pomembni podatki o Zemlji ter
tako pripomore k spremljanju okolja, kopnega in oceanov. Programa pomenita znatne
in dolgoročne stroške za proračun EU, ki so do konca leta 2020 skupaj znašali približno
18 milijard EUR.

II Komisija se je v svoji vesoljski strategiji za Evropo iz leta 2016 zavezala, da bo bolje

izkoristila potencial vesoljskih programov EU, tako da bo čim bolje izkoristila njihove
prednosti za družbo in gospodarstvo EU. Vzpostavila in financirala je namenske ukrepe
za spodbujanje uporabe vesoljskih storitev, podatkov in aplikacij ter se zavezala, da se
bo z zakonodajo EU podpirala uporaba vesoljskih storitev, kadar bo to upravičeno in
koristno.

III Sodišče je s to revizijo ocenilo ukrepe, ki jih je od leta 2014 sprejela Komisija za

spodbujanje uporabe storitev, povezanih z vesoljskima programoma EU Galileo in
Copernicus, zaradi doseganja pričakovanih gospodarskih in družbenih koristi. Preučilo
je, ali je Komisija (a) razvila celovito in v prihodnost usmerjeno strategijo za
spodbujanje uporabe vesoljskih storitev, ki vključuje vse relevantne akterje,
(b) vzpostavila trdne sisteme za ocenjevanje koristi teh storitev in spremljanje
doseganja strateških ciljev, (c) financirala ukrepe, s katerimi se je uspešno prispevalo k
merljivi uporabi storitev, in (d) sprejela ustrezne ukrepe za pripravo regulativnega
okvira, s katerim bi se podpirala uporaba vesoljskih storitev.

IV Namen te revizije je bil oceniti uspešnost ukrepov, ki jih je Komisija sprejela za

spodbujanje uporabe vesoljskih storitev. Sodišče pričakuje, da bodo njegovi revizijski
rezultati in priporočila predstavljali dodano vrednost, saj naj bi pripomogli k temu, da
bo Komisija uspešno spodbujala uporabo vesoljskih storitev EU v novem večletnem
finančnem okviru 2021–2027 in boljše spremljala doseganja ciljev programov.

V Sodišče v splošnem zaključuje, da se z vesoljskima programoma EU Galileo in

Copernicus zagotavljajo koristne storitve in podatki, katerih uporabo je Komisija
spodbujala na različne načine, vendar ni storila dovolj, da bi v celoti izkoristila njun
potencial in rezultate znatnih naložb, vloženih v doseganje pričakovanih koristi.
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VI S storitvami programa Galileo se že izboljšuje natančnost navigacije in podatki

programa Copernicus se dobro uporabljajo pri spremljanju nekaterih politik EU, vendar
Komisija še nima celovite strategije za spodbujanje uporabe vesoljskih programov EU,
ki bi vključevala vse ustrezne akterje in subjekte na ravni EU in držav članic. Tudi
pristopi Komisije v podporo uporabi so le delno povezani s specifičnimi, merljivimi,
sprejetimi, realističnimi in časovno opredeljenimi strateškimi cilji, v katerih bi bilo
natančno pojasnjeno, kaj je treba doseči.

VII Komisija ni imela lastnega pristopa za obravnavo razdrobljenosti trgov storitev,
hkrati pa je prejela le malo informacij o zelo različnih strategijah in pristopih držav
članic pri uporabi storitev v njihovih upravah in pri spodbujanju uporabe.

VIII EU nima splošno priznanega konceptualnega statističnega okvira za ocenjevanje
koristi vesoljskih storitev, ocene Komisije pa vsebujejo pomanjkljivosti v zvezi z
metodologijo in obsegom. Zato je koristi vesoljskih programov težko zanesljivo oceniti.
Z uporabljenimi ključnimi kazalniki smotrnosti se zagotavljajo le osnovne informacije in
z njimi se ne meri doseganje glavnih ciljev programov.

IX Ukrepi Komisije so bili namenjeni podpiranju razvoja novih tehnologij na področju

navigacije, dostopa do podatkov programa Copernicus in njihove uporabe, ozaveščanju
o programih in uporabi na trgu. Vendar cilji in učinek več ključnih ukrepov Komisije
niso bili jasni, možnosti za sinergije pa se še ne izkoriščajo. Poleg tega ključne funkcije
sistema Galileo še niso na voljo, kar bi lahko oviralo njegove možnosti za pridobitev
trga za te storitve.

X Komisija je sprejela uredbe o varnosti v cestnem prometu in storitvah nujne

pomoči, da bi olajšala uporabo sistema Galileo, vendar je na drugih področjih ali tržnih
segmentih še vedno malo ukrepov. Prav tako še ni bila izvedena celovita analiza za
opredelitev, na katerih področjih bi bilo mogoče v zakonodaji EU bolje spodbujati
uporabo storitev programa Copernicus. Komisija in države članice tudi nimajo
sistematičnega pregleda nad regulativnimi ali upravnimi ovirami, zaradi katerih se
lahko vesoljske storitve manj uporabljajo.

XI Za izkoriščanje potenciala vesoljskih programov EU naj Komisija:
(a) razvije celovito strategijo v podporo uporabi vesoljskih storitev EU;
(b) razvije konceptualni okvir za ocenjevanje koristi vesoljskih programov EU in
izboljša merjenje smotrnosti;
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(c) zagotovi popolno pripravljenost sistema Galileo in bolje usmerjene ukrepe za
spodbujanje uporabe vesoljskih storitev EU;
(d) bolje uporablja regulativni okvir v podporo uporabi vesoljskih storitev EU.
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Uvod
Vesoljski programi EU

01 Evropska unija se je v devetdesetih letih 20. stoletja vključila v razvoj vesoljskih

programov. Prvotni razlog za to pobudo je bila zagotovitev satelitske radio-navigacijske
podpore za vseevropska prometna omrežja. Poleg tega je obstajala potreba po
globalnem satelitskem sistemu za opazovanje Zemlje zaradi zagotavljanja informacij o
okolju, razumevanja in blaženja posledic podnebnih sprememb ter zagotavljanja civilne
varnosti.

02 EU ima trenutno tri vodilne vesoljske programe:
o

Galileo, globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS), ki se je začel izvajati
leta 1999. Njegov cilj je zagotavljanje zelo natančnih navigacijskih in časovnih
signalov, neodvisnih od drugih obstoječih sistemov. Trenutno je v orbiti
26 satelitov. S sistemom Galileo se od leta 2016 zagotavljajo začetne storitve:
odprt signal za aplikacije satelitske radionavigacije, kot so avtomobilska navigacija
in storitve na mobilnih telefonih, „regulirana javna storitev” (PRS) za državne
organe kot uporabnike na področju varnosti in obrambe ter storitev iskanja in
reševanja, s katero se pripomore k hitrejšem lociranju in reševanju ljudi v izrednih
razmerah. Po načrtih naj bi bilo v naslednjih nekaj letih na voljo več storitev, druga
generacija sistema Galileo z novimi funkcijami je že v pripravi, prvi sateliti pa naj bi
bili izstreljeni od leta 2024.

o

EGNOS, skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev, ki se je začela
izvajati leta 2009 in s katero se zagotavljajo navigacijske storitve za letalske,
pomorske in kopenske uporabnike na podlagi izboljševanja točnosti podatkov iz
ameriškega globalnega pozicionirnega sistema (GPS). EGNOS sestavljajo trije
geostacionarni sateliti in 40 zemeljskih postaj1,

1

Pravila za sistema EGNOS in Galileo so določena v Uredbi (EU) št. 1285/2013 z dne
11. decembra 2013 o vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih
sistemov (UL L 347, 20.12.2013, str. 1).
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o

Copernicus, katerega cilj je zagotavljati natančne in zanesljive informacije o
opazovanju Zemlje na področju okolja, kmetijstva, podnebja, varnosti,
pomorskega nadzora in drugih politik EU. Je največji tovrstni program na svetu, z
njim pa EU prispeva h globalnemu sistemu sistemov za opazovanje Zemlje
(GEOSS) 2. Program Copernicus je začel delovati z izstrelitvijo svojega prvega
satelita leta 2014. Trenutno ima v orbiti osem satelitov Sentinel, v prihodnosti pa
naj bi bili izstreljeni še dodatni.

03 Namestitev in delovanje satelitskih sistemov EU pomeni znatne in dolgoročne

stroške za proračun EU. Od začetka programov do konca leta 2020 so skupni s tem
povezani odhodki EU znašali več kot 18 milijard EUR. Programa Galileo in EGNOS sta v
celoti financirana iz proračuna EU3. Program Copernicus se financira približno
dvotretjinsko iz proračuna EU, preostanek stroškov pa prispevajo Evropska vesoljska
agencija (ESA) in druge tretje strani.

04 Delovanje satelitskih sistemov in namestitev novih satelitov bosta tudi v

prihodnosti pomenila znatne stroške za proračun EU. V novem enotnem vesoljskem
programu, ki se bo začel leta 2021 in bo vključeval obstoječe vodilne programe, bo za
financiranje operacij programov Galileo, EGNOS in Copernicus ter njihov nadaljnji
razvoj do leta 2027 na voljo proračun v višini več kot 14 milijard EUR 4.

2

Program Copernicus je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 377/2014 z dne 3. aprila 2014, UL
L 122, 24.4.2014, str. 44, ki temelji na predhodni pobudi EU za spremljanje Zemlje GMES, ki
je bila vzpostavljena z Uredbo (EU) št. 911/2010 z dne 22. septembra 2010, UL L 276,
20.10.2010, str. 1.

3

Več podrobnosti je v Prilogi I.

4

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije
in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU)
št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU, COM(2018) 447 final,
6.6.2018.
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Vrednostna veriga vesoljskih programov EU

05 Vsi trije vodilni programi so utemeljeni predvsem na podlagi potrebe EU po

neodvisnem dostopu do vesoljskih storitev, s katerimi se zagotavljajo informacije o
navigaciji, točnem času in podatkih, pridobljenih z opazovanjem Zemlje. S storitvami, ki
se zagotavljajo s temi programi, naj bi se spodbujala tudi rast trgov za aplikacije in
storitve, ki temeljijo na GNSS in opazovanju Zemlje, na notranjem trgu EU in širše. Tako
naj bi se pojavile tudi nove tržne priložnosti ter zagotovila podpora za strategijo Evropa
2020 in njene cilje pametne, trajnostne in vključujoče rasti 5.

06 V vrednostni verigi za vesoljske dejavnosti se običajno razlikuje med:
o

proizvodnim sektorjem vesoljskega programa, ki zajema dejavnosti, ki vodijo k
razvoju vesoljske infrastrukture, proizvodnjo satelitov in zemeljskih postaj,
namestitev v vesolju in njihovo delovanje,

o

prodajnim sektorjem vesoljskega programa, ki zajema pridobivanje in
shranjevanje vesoljskih podatkov, razvoj proizvodov ali storitev, ki uporabljajo
signale ali podatke satelitskih posnetkov (vmesni uporabniki), ter končne
uporabnike, ki pri svojem poslovanju ali v vsakdanjem življenju uporabljajo
navigacijske storitve, storitve določanja točnega časa ali aplikacije, ki uporabljajo
podatke, pridobljene z opazovanjem Zemlje 6.

Slika 1 prikazuje to vrednostno verigo za vesoljske programe EU.

5

Glej člen 2 Uredbe (EU) št. 1285/2013 in člen 4(1) Uredbe (ES) št. 377/2014.

6

Glej na primer OECD (2007), The Space Economy at a Glance 2007, OECD Publishing.
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Slika 1 – Vrednostna veriga vesoljskih programov EU
GALILEO IN EGNOS

COPERNICUS

Raziskave in razvoj na področju vesolja

Proizvodni
sektor

Proizvodnja in namestitev satelitov v orbito
Izdelava zemeljskih postaj
Delovanje satelitskih sistemov

Satelitski podatki in slike
Pomožni podatki
Obdelava surovih podatkov
Produkti programa Copernicus
Razvoj aplikacij, ki uporabljajo podatke
in produkte programa Copernicus
Javni, komercialni ali zasebni končni
uporabniki proizvodov, ki temeljijo na
opazovanju Zemlje:
spremljanje javnih politik
okoljsko spremljanje

Signali za navigacijo in določanje
točnega časa
Proizvodnja naborov čipov ali naprav
(komponent)
z omogočenim GNSS
Sestavljavci sistemov:
proizvajalci vozil, letal, ladij, letalnikov,
pametnih telefonov itd.
ponudniki storitev z dodano vrednostjo,
katerih storitve izboljšujejo dostop do
GNSS in njegovo uporabo:
aplikacije za pametne telefone, ki uporabljajo
GNSS, prenos podatkov o lokaciji itd.

raziskave in razvoj

Prodajni sektor

spremljanje mest
vremenske napovedi in podnebne
spremembe
kmetijstvo in gospodarjenje z gozdovi
iskanje nafte in zemeljskega plina
energija iz obnovljivih virov
izkoriščanje obale in morja
preprečevanje in obvladovanje nesreč
varnost

Vir: Evropsko računsko sodišče

Javni, komercialni ali zasebni končni
uporabniki:
letalski prevozniki, železniški in cestni
promet,
upravljavci ladij, kmetje, geodeti,
javna varnost in obramba, lastniki
avtomobilov, uporabniki aplikacij za pametne
telefone, ki temeljijo na GNSS itd.
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Vesoljska strategija za Evropo, ki jo je leta 2016 pripravila
Komisija

07 Da bi Komisija začrtala dolgoročno vizijo evropske vesoljske politike7, je leta 2016

sprejela vesoljsko strategijo za Evropo. Zaradi znatnih naložb, ki so bile vložene v
vesoljsko infrastrukturo, in znatnih operativnih stroškov, ki jih ta prinaša, je bil eden od
štirih strateških ciljev, opredeljenih v strategiji, boljše izkoriščanje potenciala vesoljskih
programov EU s kar najboljšim izkoriščanjem njihovih prednosti za družbo in
gospodarstvo EU. Na podlagi že obstoječega okvira za vesoljske programe EU se je
Komisija v svoji strategiji zavezala, da bo spodbujala uporabo vesoljskih storitev,
podatkov in aplikacij v politikah EU, kadar se z njimi zagotavljajo uspešne rešitve 8.
Zavezala se je tudi, da bo zagotavljala, da se z zakonodajo EU podpira uporaba
vesoljskih storitev, kadar bo to upravičeno in koristno, v skladu s spremljevalnimi
ukrepi na nacionalni in regionalni ravni. Evropski parlament je te zaveze podprl v dveh
resolucijah 9.

08 Namensko financiranje EU za podporo uporabi je bilo dano na voljo v okviru

vesoljskih programov ali kot del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije
Obzorje 2020 10. Za obdobje 2014–2020 so Komisija, Agencija za evropski GNSS in
pooblaščeni subjekti programa Copernicus skupaj prevzeli obveznosti za približno
565 milijonov EUR. Na sliki 2 je razčlenitev tega zneska po subjektih in programih.

7

Člen 189 Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C 326, 26.10.2012, str. 47.

8

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij z dne 26. oktobra 2016: Vesoljska strategija za Evropo, COM(2016)
705 final.

9

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2016 o razvoju vesoljskega trga
(2016/2731(RSP)) in Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2017 o
vesoljski strategiji za Evropo (2016/2325(INI)).

10

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES, UL L 347, 20.12.2013, str. 104.
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Slika 2 – Proračun za podporo uporabi vesoljskih storitev EU (2014–2020)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (zneski obveznosti, prevzetih do
30. junija 2020)

Upravljanje vesoljskih programov EU

09 Vesoljske programe EU deljeno upravljajo Komisija, ESA ter različni drugi subjekti
iz EU in zunaj nje v sodelovanju z državami članicami.

Vloga Komisije

10 Komisija je v splošnem odgovorna za vesoljska programa EU. Nadzoruje njihovo
izvajanje in pripravlja letna delovna programa za Galileo in Copernicus. Prav tako
neposredno upravlja nekatere ukrepe, s katerimi se podpira uporaba storitev
programov Galileo in Copernicus.
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11 Pri obeh programih Komisija predseduje odboru, ki ga sestavljajo predstavniki

držav članic in delegati subjektov, ki neposredno sodelujejo v programih, da bi
zagotovila njihovo medsebojno uskladitev. Pri programu Copernicus posebna delovna
skupina (forum uporabnikov) pomaga odboru pri opredelitvi zahtev uporabnikov,
preverjanju skladnosti storitev in usklajevanju uporabnikov v javnem sektorju.

Vloga Evropske vesoljske agencije

12 ESA je medvladna organizacija, ustanovljena leta 1975, ki združuje strokovnjake z

obsežnim znanjem in izkušnjami na področju vesolja 11. Čeprav ni organ EU, ima
pomembno vlogo v programih EU, saj zagotavlja strokovno znanje in izkušnje pri
tehničnem usklajevanju programov ter zasnovi, razvoju, javnem naročanju in delovanju
satelitskih sistemov 12. Hkrati ima ESA lastne programe, s katerimi se podpira razvoj
tehnologij za določanje položaja, navigacijo in določanje točnega časa, ki uporabljajo
signale GNSS, in spodbuja uporaba opazovanja Zemlje v znanstvenih ali poslovnih
aplikacijah.

Vloga Agencije za evropski GNSS

13 Agencija za evropski GNSS, ki je agencija EU, je odgovorna za nadzor infrastruktur,
zagotavljanje storitev ter spremljanje in razvoj trgov za Galileo in EGNOS. Upravljala je
tudi program temeljnih elementov, s katerim se je podpiral razvoj za trg pripravljenih
sklopov čipov, anten in sprejemnikov, ki se uporabljajo za Galileo in EGNOS, ter
projekte v okviru programa EU Obzorje 2020 za ta dva sistema. V okviru novega
vesoljskega programa bo Agencijo za evropski GNSS nadomestila in nasledila nova
Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA). Med njenimi odgovornostmi je
tudi spodbujanje uporabe storitev programov Galileo, EGNOS in Copernicus.

11

Države članice ESA so Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija,
Francija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska,
Romunija, Finska in Švedska, kot države, ki niso članice EU, pa Norveška, Švica in Združeno
kraljestvo. Latvija in Slovenija sta pridruženi članici.

12

Člen 15 Uredbe (EU) št. 1285/2013 in člen 10 Uredbe (EU) št. 377/2014.
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Pooblaščeni subjekti programa Copernicus in njihove storitve

14 Program Copernicus je sestavljen iz treh komponent, katerih upravljanje je bilo
zaupano različnim subjektom iz EU in izven nje (glej sliko 3):
o

tehnično usklajevanje, delovanje satelitov Sentinel in sodelujočih misij držav članic
ESA ali drugih mednarodnih partnerjev („vesoljska komponenta”) ter dajanje
neobdelanih podatkov na voljo. To komponento si delita ESA in Evropska
organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), ki je prav tako
organizacija, ki nima članic le iz EU. EUMETSAT bo upravljala tudi prihodnje misije
Sentinel 4, 5 in 6,

o

zagotavljanje storitev programa Copernicus (storitvena komponenta),

o

zbiranje pomožnih podatkov iz sistemov spremljanja na zemlji, v morju ali zraku (v
nadaljnjem besedilu: komponenta in situ), za katere so bodisi odgovorne države
članice bodisi se prispevajo prostovoljno.

Slika 3 – Komponente in storitve programa Copernicus

Vir: Evropska komisija
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15 Storitve programa Copernicus so podatkovni produkti ali aplikacije, povezani s

spremljanjem kopnega, morskega okolja, ozračja in podnebnih sprememb,
obvladovanjem izrednih razmer, in varnostne aplikacije. So kombinacija neobdelanih
podatkov iz satelitov Sentinel, drugih satelitov in pomožnih podatkov. Takih produktov
je več kot 500, njihovo število pa se nenehno spreminja (glej primere v okviru 1).
Uporabniki neobdelanih podatkov in produktov so predvsem strokovnjaki, ki jih
kombinirajo z drugimi podatki. Uporabljajo jih v raziskavah ali jih preoblikujejo v
aplikacije za končne uporabnike, kot so javni organi, podjetja ali potrošniki. Podatki in
storitve programa Copernicus se financirajo iz programa, vendar se zagotavljajo
brezplačno in praviloma naj ne bi vplivale na ponudbo komercialnih storitev.
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Okvir 1
Primeri produktov programa Copernicus
Pokrovnost tal CORINE (CLC)

S CLC se zagotavljajo harmonizirane informacije o pokrovnosti tal in rabi zemljišč
za vse države članice. Podatki CLC se uporabljajo na primer za razvoj aplikacij ali
pripravo analiz v podporo urbanističnemu ali prostorskemu načrtovanju ali za
geoprostorske produkte, kot je navigacijska programska oprema.

Analiza in napoved valov v Sredozemskem morju

S tem produktom se zagotavljajo analiza valov in napovedi valov za Sredozemsko
morje. Podatki se, na primer, uporabljajo za aplikacije v podporo pristaniškim
upravam, operacijam iskanja in reševanja ali upravljavcem komercialnih ladij.
Vira: Copernicusova storitev za spremljanje kopnega, Copernicusova storitev za spremljanje
morskega okolja.
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Vloga držav članic

16 Države članice imajo pomembno vlogo pri uporabi vesoljskih storitev EU.

Sodelujejo z EU in drugimi subjekti, vendar lahko sprejmejo lastne vesoljske strategije
ali programe in izvajajo lastne ukrepe v podporo uporabi storitev, ki jih zagotavljajo
vesoljski programi EU. Pri tem ni nujno, da jih usklajujejo s Komisijo. S storitvijo PRS
programa Galileo (glej odstavek 02) se neposredno obravnavajo potrebe nacionalnih
organov. Skupaj z institucijami in organi EU ali drugimi mednarodnimi institucijami in
organi so evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni organi, pristojni za opredelitev,
izvajanje, izvrševanje ali spremljanje javne storitve ali politike, glavni uporabniki
programa Copernicus13.

13

Člen 3(9) Uredbe (EU) št. 377/2014.
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Obseg revizije in revizijski pristop
17 Namen revizije je bil oceniti uspešnost ukrepov, ki jih je sprejela Komisija za

spodbujanje uporabe storitev, ki izhajajo iz vesoljskih programov EU, pri doseganju
pričakovanih gospodarskih in družbenih koristi, ki jih te storitve zagotavljajo.

18 Sodišče je preučilo zlasti, ali je Komisija:
(a) razvila celovito in v prihodnost usmerjeno strategijo za spodbujanje uporabe
storitev vesoljskih programov EU, ki vključuje vse relevantne akterje;
(b) vzpostavila trdne sisteme za ocenjevanje koristi vesoljskih programov EU in
spremljanje doseganja strateških ciljev;
(c) sprejela uspešne ukrepe za povečanje uporabe storitev;
(d) sprejela ustrezne ukrepe za pripravo regulativnega okvira, s katerim bi se
podpirala uporaba storitev, ki jih zagotavljata programa Copernicus in Galileo.

19 Z rezultati te revizije in priporočili bo Sodišče ustvarilo dodano vrednost, saj bodo
služili kot podpora Komisiji pri tem, da bo v novem večletnem finančnem okviru za
obdobje 2021–2027 uspešneje spodbujala uporabo vesoljskih storitev, ki jih
zagotavljata vesoljska programa Galileo in Copernicus, ter bolje spremljala doseganje
zadevnih ciljev, povezanih s programoma.

20 V tem okviru je Sodišče pregledalo pristope in ukrepe, ki so jih sprejeli Komisija,

Agencija za evropski GNSS in pooblaščeni subjekti programa Copernicus, da bi podprli
uporabo storitev, ki jih zagotavljata vesoljska programa Galileo in Copernicus.

21 Sodišče je revidiralo vzorec 30 ukrepov, financiranih od leta 2014. Ta vzorec je

zajemal ključne ukrepe Komisije in drugih subjektov, katerih cilj je bil znatno povečati
uporabo vesoljskih storitev EU, in nepovratna sredstva za projekte programa EU
Obzorje 2020. Sodišče je pri ocenjevanju kakovosti projektov in za splošno tehnično
podporo uporabilo storitve zunanjih strokovnjakov.

20

22 Revizorji Sodišča so imeli sestanke s predstavniki subjektov, pristojnih za

usklajevanje in izvajanje nacionalnih vesoljskih politik v Češki republiki, Nemčiji, Franciji
in Italiji. Te države članice so izbrali iz skupine držav, ki so sprejele lastne strategije ali
načrte za podporo uporabi vesoljskih storitev, ki jih zagotavljata vesoljska programa
EU. Srečali so se tudi s predstavniki različnih organizacij deležnikov, ki zastopajo
evropske panoge na koncu proizvodne verige 14.

23 Program EGNOS ima zelo specifično področje uporabe in omejen finančni pomen,

zato ga Sodišče ni zajelo v obseg te revizije, prav tako pa ni vključilo ukrepov,
povezanih z uporabo storitev PRS programa Galileo, za katero veljajo posebne določbe
in ukrepi.

14

Združenje European Association of Remote Sensing Companies, organizacija Galileo
Services, mreža NEREUS.
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Opažanja
Celovita strategija EU, ki bi vključevala uporabo vesoljskih
storitev, še ni pripravljena
Nekateri cilji glede uporabe vesoljskih storitev EU niso bili zadostno
opredeljeni

24 Kot je poudarjeno zgoraj ( glej odstavek 05), sta oba vesoljska programa EU tesno
povezana s ciljem spodbujanja rasti trgov za aplikacije in storitve, ki temeljijo na GNSS
in opazovanju Zemlje. Zaradi tega se z njima podpirajo splošni cilji politike, in sicer
pametna, trajnostna in vključujoča rast. Ker pa so v pravnem okviru, s katerim se
urejata ta programa, ti cilji opredeljeni le zelo splošno, je Sodišče preučilo, ali je
Komisija razvila celovito in v prihodnost usmerjeno strategijo za podporo uporabi
storitev, ki je vključevala vse zadevne akterje in v kateri so bile opredeljene realistične
ciljne vrednosti in rezultati.

25 V vesoljski strategiji iz leta 2016 ( glej odstavek 07) so cilji in ukrepi za podporo

uporabi storitev programov Galileo in Copernicus opisani zelo na splošno. Komisija si je
prizadevala kar najbolje izkoristiti prednosti vesoljskih programov EU, bolje povezati
vesoljski sektor z drugimi politikami in gospodarskimi področji na ravni EU in v vseh
državah članicah ter optimizirati prednosti, ki jih vesolje prinaša družbi in širšemu
gospodarstvu EU 15. Omenila je tudi nekatere splošne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za
dosego tega cilja, kot so uvedba programa Galileo na določenih trgih ali izvajanje
informacijskih kampanj in vzpostavitev podpornih omrežij za uporabnike programa
Copernicus ter izboljšanje dostopa do podatkov programa Copernicus 16.

26 Komisija v strategiji ni opredelila koristi, ki bi jih bilo treba doseči, niti določila

jasnih ciljnih vrednosti ali prioritet, s katerimi bi pojasnila, kaj bi bilo mogoče realno
pričakovati na podlagi „kar najboljšega izkoristka” prednosti. Prav tako ni določila
časovnega okvira, v katerem naj bi se te koristi uresničile, niti opredelila ustreznih
kazalnikov, na podlagi katerih bi lahko spremljala njihovo doseganje. Zato je bilo že od
samega začetka težko oceniti, ali so sprejeti ukrepi ustrezali strateškim ciljem in ali so
bili z njimi doseženi želeni rezultati.

15

Glej COM(2016) 705 final, str. 3.

16

Za seznam ključnih ukrepov, predvidenih v vesoljski strategiji iz leta 2016, glej Prilogo II.
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Pristop Komisije k spodbujanju uporabe programov Galileo in Copernicus
je le delno podprt z merljivimi ciljnimi vrednostmi

27 Komisija za oba vesoljska programa pripravi letna delovna programa, ki

vključujeta izvedbene načrte, v katerih so podrobno navedeni ukrepi in z njimi
povezani proračuni 17. Namen letnih delovnih programov je omogočiti financiranje
ukrepov in spremljanje dejavnosti Komisije, Agencije za evropski GNSS in pooblaščenih
subjektov programa Copernicus, povezanih s programoma.

28 Za program Galileo Komisija še ni pripravila celovite strategije, s katero bi podprla

njegovo uporabo. V letnem delovnem programu so sicer omenjeni splošni cilji, kot so
krepitev ozaveščenosti ali izboljšanje uporabe na trgu in standardov, ter opredeljeni
glavni ukrepi in mejniki, vendar za številne ukrepe ni merljivih ciljnih vrednosti,
rezultati, ki naj bi se dosegli, pa niso jasni in časovno določeni. Komisija je na primer v
delovnem programu za leto 2018 želela spodbujati uporabo storitev programa Galileo
in EGNOS na trgih zunaj EU z namenskimi projekti za aplikacije in dejavnostmi
ozaveščanja in zagotoviti, da sta programa Galileo in EGNOS ustrezno obravnavana v
dokumentih o relevantni politiki ter zajeta v raziskovalne in razvojne dejavnosti na
področju avtonomnih vozil. Vendar iz letnega delovnega programa ni povsem jasno
razvidno, kateri specifični rezultati so bili pričakovani v zvezi z uporabo na trgu in kdaj
naj bi bili po pričakovanju Komisije doseženi.

29 Agencija za evropski GNSS je sprejela strategijo za razvoj trga in v svojih večletnih
programskih dokumentih kot del svojega okvira za zagotavljanje smotrnosti kot
agencija EU opredelila specifične, merljive, sprejete, realistične in časovno določene
strateške cilje. Za svoje dejavnosti je opredelila tudi jasne ciljne vrednosti in rezultate.
Zaradi vloge v programu Galileo je bila strategija osredotočena na razvoj trgov za
storitve GNSS v Evropi, ki je le del potencialnega trga.

30 Za program Copernicus Komisija še ni pripravila celovite strategije, s katero bi

podprla njegovo uporabo. Vendar je Komisija – da bi dopolnila dejavnosti pooblaščenih
subjektov programa Copernicus in na podlagi opravljene analize vrzeli in potreb po
intervenciji 18 – leta 2016 pripravila okvir za dejavnosti spodbujanja uporabe programa
Copernicus pri uporabnikih, katerega cilji so bili (I) ozaveščanje, (II) omogočanje lažjega
dostopa do podatkov in storitev programa Copernicus, (III) podpora akterjem v
prodajnem sektorju in (IV) podpora držav članic in pooblaščenih subjektov programa
17

Člen 27 Uredbe (EU) št. 1285/2013 in člen 12(2) Uredbe (EU) št. 377/2014.

18

Copernicus User Uptake Engaging with public authorities, the private sector and civil
society.
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Copernicus ukrepom Komisije, v njem pa je bil opredeljen tudi sklop ključnih ukrepov
za podpiranje uporabe 19. Večina teh ukrepov je bila vključena v letni delovni program
programa Copernicus. Vendar so bili za mnoge od njih v letnem delovnem programu le
nejasno opisani pričakovani izložki, na primer „večja ozaveščenost” ali „boljša
prepoznavnost”. Komisija ni pripravila nadaljnjih programskih dokumentov, v katerih bi
bilo pojasnjeno, kaj želi doseči s „sodelovanjem z nacionalnimi, regionalnimi ali
lokalnimi deležniki” ali „spodbujanjem medsektorske razsežnosti programa
Copernicus” (glej tabelo 1).

Tabela 1 – Cilji in ukrepi v podporo uporabi programa Copernicus pri
uporabnikih
Cilj

Ukrep
mreža Copernicus Relays
mreža Copernicus
Academy

(I) Povečati
ozaveščenost o
programu
Copernicus

usposabljanje in
informiranje

tržno poročilo o
programu Copernicus
komunikacijske
dejavnosti v okviru
programa Copernicus
interna uporaba
programa Copernicus v
Komisiji
urad za spodbujanje
uporabe programa
Copernicus pri
uporabnikih
(II) Olajšati dostop do
podatkov in
storitev programa
Copernicus

19

organiziranje rednih
anket o zadovoljstvu
priprava opisov uspešnih
zgodb in gradiva ter
predstavitev programa
Copernicus različnim
tržnim sektorjem
vzpostavitev rednega
dialoga s panogo prek
foruma uporabnikov
programa Copernicus

Namen ukrepa

Pričakovani izložki v skladu z letnim delovnim
programom

sodelovanje z nacionalnimi,
regionalnimi ali lokalnimi deležniki
premostitev vrzeli med espretnostmi in uporabo podatkov
ter omogočanje uporabe podatkov
programa Copernicus v novih
sektorjih

večja ozaveščenost nacionalnih mrež služb za
pomoč/informacijskih točk programa Copernicus

udeležencem pokazati primere
dostopa do podatkov programa
Copernicus in njihove uporabe

(1) študije, ankete, delavnice, informativna srečanja,
prilagojene storitve svetovanja in usposabljanja
(2) delo razvijalcev sistema GIS pri ocenjevanju in
spodbujanju uporabe podatkov in informacij
programa Copernicus ter uporabnosti programa
Copernicus pri različnih skupnostih na nacionalni,
regionalni ali evropski ravni

trenutne priložnosti in na novo
ustvarjeni trgi
čim bolj povečati učinek in
relevantnost komunikacijskih
dejavnosti
opredelitev priložnosti in potreb v
celotni Komisiji zaradi zagotavljanja
posebej prilagojenih proizvodov in
aplikacij
usklajevanje in podpiranje razvijanja
in izvajanja dejavnosti za
spodbujanje uporabe pri
uporabnikih v sodelovanju z
državami, ki sodelujejo v programu
Copernicus
krepitev uporabniško usmerjenih
elementov programa Copernicus

–
večja prepoznavnost programa Copernicus, ozaveščenost
širše javnosti, partnerskih organizacij, evropskih in
neevropskih institucij in akterjev itd.
–

delovanje urada za podporo spodbujanju uporabe
programa Copernicus pri uporabnikih

–

spodbujanje medsektorskega
elementa programa Copernicus

večja prepoznavnost programa Copernicus, ozaveščenost
širše javnosti, partnerskih organizacij, evropskih in
neevropskih institucij in akterjev itd.

razširitev uporabniških skupin na
uporabnike, ki niso glavni uporabniki

večja ozaveščenost o programu Copernicus

Fostering the uptake of Copernicus and space applications, DG GROW (2016), posodobljeno
julija 2017.
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Cilj

Ukrep
zagotavljanje čim večje
predvidljivosti za
uporabnike
razmejitev programa
Copernicus

(III) Podpreti akterje v
prodajnem
sektorju,
raziskovalce in
ponudnike javnih
storitev

(IV) Podkrepiti ukrepe
Komisije v
državah članicah
in pooblaščenih
subjektih

program Copernicus za
zagonska podjetja
povečanje sinergij med
programoma Copernicus
in Obzorje 2020
program za znanja
spretnosti v okviru
programa Copernicus
spodbujanje
internacionalizacije z
obstoječimi instrumenti
relevantne politike, kot
je program COSME
izboljšanje usklajevanja
med dejavnostmi za
spodbujanje uporabe pri
uporabnikih, ki jih
izvajajo pooblaščeni
subjekti

Okvirni sporazum o
partnerstvu Caroline
Herschel

Namen ukrepa
zagotavljanje dolgoročne
razpoložljivosti in razvoja satelitov
Sentinel
razvoj produktov programa
Copernicus
podpora ustanavljanju in rasti
podjetij, ki uporabljajo podatke
programa Copernicus
prispevati k inovacijam v prodajnem
sektorju programa Copernicus

Pričakovani izložki v skladu z letnim delovnim
programom
–
opredeljen razvoj storitev
(1) nov pospeševalnik Accelerator programa Copernicus
za zagotavljanje mentorstva zagonskim podjetjem
(2) nov program Incubation programa Copernicus
zagotovitev dopolnjevanja, doslednosti in povezav med
programom Copernicus in drugimi programi, kot je
Obzorje 2020

razvoj ukrepov za zadovoljitev
kratko- in srednjeročnih potreb po
znanjih in spretnostih

spodbujanje in izvajanje programa Copernicus v okviru
ukrepa

olajšanje dostopa do mednarodnih
trgov za evropska podjetja na
področju opazovanja Zemlje

povečanje poznavanja programa v mednarodnih forumih
in privabljanje novih uporabnikov razširjanje znanja o
podatkih, informacijah in proizvodih

podpora pooblaščenim subjektom
programa Copernicus pri njihovih
dejavnostih spodbujanja uporabe pri
uporabnikih

–

spodbujanje uporabe programa
Copernicus in vesoljskih aplikacij pri
uporabnikih

(1 ) sodelovanje javnih organov pri izvajanju in promociji
programa Copernicus
(2) široka uporaba programa Copernicus v javnih
organih, zlasti za spremljanje in izvajanje predpisov
in politik Unije
(3) podpora razvoju inovativnih aplikacij, ki temeljijo na
programu Copernicus
(4) spodbujanje nastanka novih delovnih mest in rasti v
prodajnem sektorju programa Copernicus

Vir: Evropska komisija

31 Komisija je leta 2019 v okviru enotnega kapitalskega finančnega instrumenta EU

vzpostavila pilotni projekt pobude InnovFin o vesoljskem kapitalu (ISEP), da bi
spodbudila naložbe v kapitalske sklade, katerih strategije so usmerjene v vesoljske
tehnologije v proizvodnem in prodajnem sektorju, komercializacijo in uporabo na trgih.
Projekti, povezani z vesoljem, bi lahko bili upravičeni za financiranje tudi v okviru
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vendar so se z njim ob zaključku revizije
podpirale le vesoljske panoge v proizvodnem sektorju, ali v okviru Programa za
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) 20 ter, v okviru nacionalnih
strategij pametne specializacije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 21. Ker ti

20

Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME)
(2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES, UL L 347, 20.12.2013.

21

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah o cilju naložbe za rast in
delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, UL L 347, 20.12.2013, str. 289.
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instrumenti niso bili posebej zasnovani za spodbujanje uporabe, se v ta namen ne
spremljajo, njihov prispevek k spodbujanju uporabe vesoljskih storitev EU pa ni znan.

Komisija pri spremljanju politik dobro uporablja podatke programa
Copernicus, vendar še ni razvila celovite strategije za nadaljnjo krepitev
njihove uporabe

32 Komisija je leta 2015 izvedla pregled, da bi opredelila možnosti uporabe podatkov
programa Copernicus v Komisiji, na primer za spremljanje politik ali spodbujanje
uporabe opazovanja Zemlje v zakonodajnih besedilih EU.

33 Leta 2019 je Skupno raziskovalno središče (JRC) Komisije pri izvedbi interne ocene

ugotovilo, da številne službe Komisije sicer priznavajo koristi globalnega spremljanja in
uporabljajo podatke za analize, vendar podatkov in informacij, pridobljenih v okviru
programa Copernicus ter z opazovanjem Zemlje, ne izkoriščajo v celoti 22. Vendar oceni,
ki ni vključevala agencij EU ali drugih organov EU, doslej ni sledila temeljitejša analiza
vrzeli, Komisija pa še ni razvila strategije za nadaljnjo krepitev uporabe podatkov,
pridobljenih v okviru programa Copernicus in z opazovanjem Zemlje, v Komisiji in
drugih institucijah ali organih EU, ki bi zajemala vsa relevantna področja.

Vloga pooblaščenih subjektov programa Copernicus pri podpiranju
uporabe ni bila jasno opredeljena, njihovi pristopi pa so se razlikovali

34 V Uredbi (EU) št. 377/2014 je določeno, da morajo pooblaščeni subjekti programa
Copernicus zagotoviti uporabo njegovih storitev v javnem sektorju. Od leta 2014 do
leta 2020 je skupni proračun teh subjektov za podporo uporabi (glej sliko 4) znašal
približno 43 milijonov EUR.

22

Copernicus and Earth Observation in Support of EU policies – Part I: Copernicus Uptake in
the European Commission, 2020.

26

Slika 4 – Proračuni pooblaščenih subjektov programa Copernicus za
podporo uporabi (2014–2020)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (zneski obveznosti, prevzetih do
30. junija 2020)

35 Sodišče je ugotovilo, da v sporazumih o prenosu pooblastil med Komisijo in

pooblaščenimi subjekti programa Copernicus naloge teh pri podpiranju uporabe niso
jasno opredeljene. Razpoložljivi proračuni za promocijske dejavnosti so se precej
razlikovali, prav tako tudi pristopi subjektov k promociji storitev in produktov
programa Copernicus. Subjekt, odgovoren za Copernicusovo storitev za spremljanje
morskega okolja (CMEMS), Mercator Océan International, je na primer sprejel
strategijo za krepitev uporabe pri uporabnikih, na podlagi katere je želel razširiti
uporabo svoje storitve na nove skupnosti uporabnikov. Imel je tudi poseben proračun
za podpiranje opredelitve demonstracijskih primerov (tj. posameznih manjših
projektov v aplikacijah prodajnega sektorja), ki spodbujajo uporabo storitve CMEMS.
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36 Po drugi strani pa Evropska agencija za okolje, ki je odgovorna za vseevropsko

komponento Copernicusove storitve za spremljanje kopnega (CLMS), ni imela
strategije za krepitev uporabe in le zelo omejen proračun za spodbujanje teh storitev,
čeprav je ta komponenta zelo pomembna za uporabo 23. Prav tako ni imela dovolj
informacij o tem, kdo so uporabniki storitev in kaj s podatki počnejo.

Strategije držav članic v zvezi z uporabo so slabo usklajene

37 Države članice in ESA so tesni partnerji v vesoljskih programih EU, vendar jim ni

treba usklajevati lastnih vesoljskih strategij ali ukrepov s Komisijo ali Agencijo za
evropski GNSS. Čeprav je sodelovanje med ESA, ki je vzpostavila program za podporo
razvoju tehnologij za določanje položaja, navigacijo in določanje točnega časa, in
Agencijo za evropski GNSS zelo tesno, slednja pred letom 2019 ni prejela veliko
informacij o strategijah in ukrepih držav članic v podporo uporabi storitev programa
Galileo.

38 Leta 2019 je Agencija za evropski GNSS analizirala informacije o nacionalnih

vesoljskih programih držav članic in ugotovila, da ima 18 držav članic nacionalno
vesoljsko strategijo 24. Štiri države članice so sicer sprejele specifične nacionalne
programe v podporo širši uporabi storitev programa Galileo in sistema EGNOS, vendar
svojih programov niso uskladile z Agencijo za evropski GNSS 25. Agencija za evropski
GNSS in države članicami se še niso dogovorile o skupnih načrtih, s katerimi bi se
prizadevanja osredotočila na segmente, v katerih je podpora EU najbolj potrebna, ali s
katerimi bi se izboljšala nacionalna prizadevanja.

39 Pri programu Copernicus imajo pomembno vlogo države članice, saj so

nacionalni, regionalni in lokalni organi ključni uporabniki programa. Komisija je v svoji
analizi iz leta 2016 26 ugotovila znatne razlike v fazah razvoja med državami članicami.
Izvedla je sicer več ukrepov, vendar ti niso bili del celovitega strateškega pristopa, s
katerim bi se posebej obravnavale različne potrebe pri zasnovi njenih ukrepov za
podporo uporabi. To se odraža tudi v rezultatih ocene učinka, ki jo je Komisija izvedla
leta 2018 in v kateri je navedeno, da se s programom Copernicus niso uspeli v zadostni
23

Copernicus Market report, 2019, str. 32.

24

Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Irska, Grčija, Francija, Italija, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Finska in Švedska.

25

Belgija, Irska, Avstrija in Finska.

26

Glej opombo 18.
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meri pritegniti potencialni uporabniki zunaj tradicionalnih skupnosti uporabnikov
vesoljskih storitev, in ugotovljeno, da je treba okrepiti vključevanje vesoljskih podatkov
v druga področja in gospodarske sektorje 27.

40 Poleg zelo omejenega števila večjih akterjev so evropski dobavitelji aplikacij, ki

uporabljajo podatke, pridobljene z opazovanjem Zemlje, predvsem številna
specializirana mikro, mala in srednja podjetja 28. Na strani povpraševanja je javni sektor
leta 2016 predstavljal več kot polovico trga prodajnega sektorja za storitve Evropskega
programa za spremljanje Zemlje v Evropi. Povpraševanje pa je zelo razdrobljeno, saj so
potencialni uporabniki vesoljskih storitev številni nacionalni, regionalni ali lokalni
organi. To bi lahko pomenilo oviro za stroškovno učinkovito uporabo vesoljskih storitev
v javnih organih in državah članicah.

41 Sodišče je v štirih izbranih državah članicah ugotovilo znatne razlike v tem, kako
so organi vesoljske programe EU vključili v nacionalne politike in podpirali širšo
uporabo njihovih storitev (glej okvir 2).

27

Delovni dokument služb Komisije, ki je priložen predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za
vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter
Sklepa št. 541/2014/EU, SWD(2018) 327 final, 6.6.2018, str. 11.

28

European Association of Remote Sensing Companies, Industry Survey 2020.
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Okvir 2
Med državami članicami so bistvene razlike pri podpiranju širše
uporabe
Nemčija in Francija sta sprejeli nacionalna delovna programa, s katerima se je
nacionalnima upravama pomagalo pri uporabi storitev programa Copernicus in
drugih vesoljskih storitev, vendar nista izvedli celovite analize o tem, kako bi se
lahko z njihovo uporabo povečala učinkovitost in uspešnost javnih uprav. Češka je
v svoj nacionalni vesoljski načrt vključila spodbujanje večje uporabe pri
uporabnikih, vendar specifičen delovni program še ni bil pripravljen.
V Franciji je program zajemal samo službe v pristojnosti dveh ministrstev29. Vendar
pa francoska vesoljska agencija CNES ni več zgolj spodbujala vesoljskih storitev,
temveč je sklenila posebna partnerstva z javnimi upravami, agencijami za
gospodarski razvoj in pobudami za podporo zagonskim podjetjem, da bi olajšala
uvajanje, sprejemanje in komercializacijo vesoljskih aplikacij, bolje povezala
vesoljski sektor z akterji, ki ne sodijo na področje vesolja, in olajšala prenos znanja
kot vira inovacij.
Italija je sprejela nacionalno strategijo za izkoriščanje potenciala vesoljskih
programov EU na celosten način in z namenom krepitve gospodarske rasti 30. V
nasprotju s tradicionalnim pristopom podpiranja posameznih malih projektov v
aplikacijah prodajnega sektorja („demonstracijski primeri”) je bila novost strategije
osredotočanje na gospodarski razvoj in naložbe zasebnega sektorja ter načrtovano
združevanje povpraševanja lokalnih ali regionalnih državnih organov, k ne
izkoriščajo potenciala vesoljskih storitev. Tako naj bi se ustvarile sinergije med
javnimi organi, na podlagi katerih bi ti lahko izkoristili stroškovno učinkovite
rešitve.

42 Te nacionalne pobude so obetavne, kar zadeva širšo uporabo vesoljskih aplikacij,

vendar ostajajo omejene na zadevne države članice, saj v njih ni bil obravnavan trg EU.
Sodišče je ugotovilo, da Komisija ni imela posodobljenega pregleda splošnega stanja
takih nacionalnih pobud in jih ni upoštevala v svojem strateškem pristopu.

29

Plan d’applications satellitaires (2018).

30

Strategic Plan „Space Economy” (2016).
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Vesoljska programa EU zagotavljata koristi, vendar o njihovem
obsegu ni veliko informacij
Ni priznanega konceptualnega okvira za ocenjevanje koristi vesoljskih
storitev

43 Zagotavljanje vesoljskih storitev prinaša številne gospodarske in družbene koristi.
Te izhajajo tako iz proizvodnega kot iz prodajnega sektorja (glej sliko 5).

Slika 5 – Vrste koristi, ki se ustvarjajo s programamoma Copernicus in
Galileo

Vir: Evropsko računsko sodišče

44 Ni priznanega konceptualnega okvira za ocenjevanje koristi na področju vesoljske
infrastrukture niti strukturiranega sistema za zbiranje statističnih podatkov o koristih
vesoljskih storitev. Prav tako ni uradne opredelitve vrednostne verige vesoljskega
gospodarstva niti dogovorjene opredelitve pojma „dejavnosti na koncu proizvodne
verige”.

45 Leta 2012 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) objavila

priročnik o merjenju na področju vesoljskega gospodarstva, v katerem so predlagane
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nekatere metode in viri ter niz kazalnikov 31. Čeprav je Komisija uporabila nekatere
informacije iz priročnika, je menila, da ta ni ustrezen za merjenje vesoljskega
gospodarstva EU in je uporabila lasten pristop za določitev socialno-ekonomskih
koristi, ki jih prinašata programa Copernicus in Galileo, podoben tistim, ki jih
uporabljajo drugi akterji v evropskem vesoljskem sektorju. Brez vzpostavljenega
konceptualnega okvira je zelo težko zanesljivo ocenjevati koristi vesoljskih storitev, jih
primerjati z drugimi gospodarskimi sektorji ali pripraviti analize stroškov in koristi
vesoljskih programov.

Metodologija, ki jo Komisija uporablja za določanje koristi vesoljskih
storitev, ima pomanjkljivosti

46 Komisija je leta 2018 navedla, da bo učinek storitev, ki se zagotavljajo z

vesoljskimi programi EU, na gospodarsko rast in zaposlovanje v EU sčasoma odtehtal
znatne javne naložbe v vesoljske programe EU32. To izjavo je podprla z več študijami, v
katerih so bile ocenjene koristi vesoljskih programov EU. Takšne ocene so pomembne
tudi pri oceni učinka novih vesoljskih programov. Ocena koristi programov mora zato
temeljiti na trdni in po potrebi dosledni metodologiji ter realističnih podatkih. Sodišče
je preučilo, ali je Komisija pri obeh programih dosledno uporabljala trdno metodologijo
in ali so bili v študijah uporabljeni zanesljivi viri podatkov.

47 Gospodarske koristi vesoljskih programov se lahko izrazijo z bruto dodano

vrednostjo podjetij, dejavnih v vesoljskem proizvodnem in prodajnem sektorju. Bruto
dodana vrednosti ustreza vrednosti, ki je proizvedena v proizvodnem sektorju in jo je
mogoče meriti kot: vsoto vseh dohodkov, zasluženih v procesu proizvodnje blaga in
storitev, ter davkov na proizvodnjo in uvoz minus subvencije. Vendar metoda, ki jo je
Komisija uporabila za oceno prihodkov, ustvarjenih s programoma Copernicus in
Galileo, ni bila v skladu s konceptualnim okvirom, določenim v Uredbi št. 549/2013, ki
se uporablja za izračun bruto domačega proizvoda (BDP) v EU33, kar je privedlo do
nepravilne meritve te vrste koristi.

31

OECD (2012): OECD Handbook on Measuring the Space Economy, OECD Publishing.

32

Ocena učinka, ki je priložena predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski
program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa
št. 541/2014/EU, SWD(2018) 327 final, 6.6.2018, str. 7.

33

Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o
Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji, UL L 174, 26.6.2013,
str. 1.
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48 Metodologija za izračun koristi programa Galileo se je razlikovala od metodologije
za program Copernicus. Nedenarnim koristim, kot je prispevek k blažitvi podnebnih
sprememb ali rešena življenja zaradi GNSS, so bile dodeljene denarne vrednosti, kar je
privedlo do različnih ocen za enake koristi. Primeri pomanjkljivosti pri izračunu koristi,
ki izhajajo iz vesoljskih programov EU, so prikazani v okviru 3. Zato je mogoče, da je
ekonomski učinek na rast in delovna mesta podcenjen, dejanske skupne koristi
programov pa so morda precenjene.

Okvir 3
Primeri pomanjkljivosti pri izračunu koristi, ki izhajajo iz vesoljskih
programov EU
Za Galileo in Copernicus je Komisija ocenila koristi za celotno vrednostno verigo
(proizvodni in prodajni sektor), vendar ni vključila javnih subjektov, kot so
univerze, nacionalne vesoljske agencije ali neprofitne organizacije.
Za program Copernicus Komisija v svojo oceno ni vključila učinka dejavnosti v
prodajnem sektorju na BDP. Komisija je v ločeni študiji, v kateri je ocenila koristi
programa Copernicus v prodajnem sektorju, zajela „omogočene prihodke”, ki
pomenijo vrednost blaga ali storitev, ki bi jih evropski proizvajalci zaradi programa
lahko prodali. Vendar ti, poleg tega, da na splošno o tem ni dovolj podatkov, ne
ustrezajo ustvarjenemu dohodku in Komisija ni ocenila posledičnih posrednih in
neposrednih učinkov na prodajni sektor. Zato je ekonomski učinek na rast in
delovna mesta morda podcenjen zaradi nezadostnega zajetja ustreznih statističnih
enot in pomanjkanja podatkov.
Ocena koristi programa Galileo je vključevala nedenarne koristi, kot so zmanjšanje
emisij, čas, ki so ga zaradi navigacijskih sistemov vozniki prihranili v prometnih
zastojih, ali število rešenih življenj. Podobno je ocena programa Copernicus
vključevala družbene koristi, kot so doseganje ciljev glede onesnaženosti zraka in
manjša izpostavljenost onesnaženosti zraka, zmanjšanje škodljivih emisij,
zmanjšanje števila nesreč v cestnem prometu ali zmanjšanje števila smrtnih žrtev v
pomorskih nesrečah. Vendar ti kazalniki niso bili vključeni na seznam, temveč se je
o njih poročalo v denarnih vrednostih, kar je subjektivno. Komisija svojih
predpostavk prav tako ni mogla podkrepiti z zadostnimi dokazi in zanesljivimi
podatki. Vse to lahko privede do netočnih ocen dejanskih koristi obeh vesoljskih
programov.
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Komisija nima informacij in ustreznih ključnih kazalnikov smotrnosti za
spremljanje uporabe

49 V skladu z uredbama št. 1285/2013 za programa Galileo in EGNOS ter

št. 377/2014 za program Copernicus in novo uredbo o vzpostavitvi vesoljskega
programa EU mora Komisija redno spremljati njihovo smotrnost. V uredbah so
opredeljeni tudi osnovni kazalniki smotrnosti 34. Poleg tehničnih vidikov, kot je
razpoložljivost storitev ali podatkov, mora Komisija redno spremljati tudi učinek
storitev na različne gospodarske sektorje in oceniti, ali panoge EU dejansko povečujejo
svoj tržni delež na svetovnem trgu prodajnega sektorja za satelitsko navigacijo in
opazovanje Zemlje. Za to je potrebna opredelitev ustreznih kazalnikov, ki so podlaga za
oceno učinkov programov.

50 Za Galileo Agencija za evropski GNSS na splošno zagotavlja uporabne in splošno

skladne ključne kazalnike smotrnosti, s katerimi se prikazuje doseženi napredek.
Vendar se je njihovo število sčasoma povečalo na 97 kazalnikov izložkov in rezultatov,
zaradi česar je njihovo spremljanje zapleteno. Nekateri kazalniki niso predstavljeni v
smiselnem kontekstu, kar otežuje njihovo razlago. Kazalnik, ki kaže število podjetij, ki
tržijo proizvode, ki uporabljajo storitve programa Galileo, prikazuje na primer letne
spremembe, vendar ne kaže, kolikšen del zadevnega trga ta podjetja predstavljajo.
Poleg tega ni kazalnikov o stroških in koristih prizadevanj Agencije za evropski GNSS v
zvezi s prednostnim razvojem nekaterih trgov pred drugimi zaradi njihovega
strateškega in gospodarskega pomena. Ob koncu te revizije je Agencija za evropski
GNSS že pripravljala nov, enostavnejši sklop kazalnikov.

51 Glede uporabe storitev programa Copernicus Komisija spremlja ključne

parametre, kot so večanje števila uporabnikov programa Copernicus, registriranih pri
ESA ali drugih pooblaščenih subjektih, količine prenesenih podatkov ali število
organiziranih usposabljanj ali promocijskih prireditev. Vendar obstajajo le delne
informacije o številu uporabnikov, saj se lahko registrirajo tudi pri nacionalnih
platformah za distribucijo podatkov ali drugih tretjih straneh. Poleg tega ESA in drugi
pooblaščeni subjekti le težko zbirajo informacije o tem, kdo dejansko uporablja
podatke programa Copernicus in za katere namene. Komisija ni jasno opredelila
ključnih kazalnikov smotrnosti v zvezi z uporabo pri pooblaščenih subjektih programa
Copernicus in tudi njihovo poročanje ni bilo usklajeno. Težko je bilo tudi sklepati o
dejanski uporabi storitev na podlagi števila organiziranih usposabljanj ali promocijskih
prireditev.
34

Člena 12 in 34 Uredbe (EU) št. 1285/2013 in člen 4(3) Uredbe (EU) št. 377/2014. Člen 101
prihodnje uredbe o vzpostavitvi vesoljskega programa EU (glej opombo 4).
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52 V skladu z Uredbo (EU) št. 377/2014 je morala Komisija spremljati uporabo

podatkov in informacij programa Copernicus s specifičnimi kazalniki rezultatov. Ti so
zajemali: glavne uporabnike, kot so nacionalni, regionalni ali lokalni organi, prodor na
trg, širitev obstoječih trgov, ustvarjanje novih trgov in konkurenčnost evropskih
izvajalcev v prodajnem sektorju 35. Vendar pa zaradi raznolikosti možnih aplikacij
programa Copernicus Komisija težko zbere ustrezne zbirne podatke, ki bi se uporabili
za te kazalnike. Komisija je leta 2019 objavila tržno poročilo, v katerem je bilo
navedeno, da je leta 2017 približno 72 % podjetij za opazovanje Zemlje v Evropi že
uporabljalo podatke ali storitve programa Copernicus v primerjavi s 66 % leta 2016 36,
vendar je bilo v njem navedenih zelo malo informacij o tem, koliko so program
Copernicus uporabljali glavni uporabniki ali koliko se je s storitvami prispevalo h
krepitvi konkurenčnosti evropskih operaterjev v prodajnem sektorju.

Pri omogočanju uporabe storitev Galileo je bil dosežen znaten
napredek, vendar ključne funkcije, s pomočjo katerih bi lahko v
celoti izrabili njegove koristi, še niso na voljo

53 Po GPS in ruskemu sistemu GLONASS je Galileo tretji globalni satelitski

navigacijski sistem, ki zagotavlja navigacijske storitve in storitve določanja točnega
časa. Ko so se v okviru programa Galileo leta 2016 začele izvajati začetne storitve, je
imel program glede na prvotne načrte že osemletno zamudo 37. GPS je imel pomembno
prednost kot prvi odprt GNSS na svetu, uporablja pa ga večina sprejemnih naprav.
Čeprav so se storitve programa Galileo izkazale za natančnejše od storitev drugih
GNSS, so si morale zadevne strani (Agencija za evropski GNSS, Komisija in ESA) po
velikem neželenem dogodku v letu 2019, zaradi katerega sistem Galileo šest dni ni bil
na razpolago, dosledno prizadevati za ukrepe za povečanje njegove stabilnosti, trdnosti
in odpornosti. Poleg tega je možno, da bodo drugi ponudniki kmalu dosegli podobno
raven natančnosti. V vesolje se trenutno pošilja nova generacija satelitov GPS z
izboljšano natančnostjo, ki naj bi začeli delovati v prihodnjih letih.

54 V tem kontekstu je morala Agencija za evropski GNSS opredeliti najpomembnejše
tržne segmente za storitve programa Galileo in oblikovati ukrepe za razvoj teh trgov.
Sodišče je analiziralo, ali je Agencija za evropski GNSS opravila uspešno tržno raziskavo
35

Člen 4(3)(b), (c) in (d) Uredbe (EU) št. 377/2014.

36

Copernicus Market report, 2016 in 2019, str. 8.

37

Glej tudi Posebno poročilo št. 7/2009: Upravljanje razvojne in validacijske faze programa
Galileo.

35

ter ali je s svojimi ukrepi sledila jasno opredeljenim potrebam, ali so bili ti usmerjeni v
podporo uporabi storitev Galileo in ali so imeli merljiv učinek na uporabo teh storitev.

Nadaljnji uspeh storitev programa Galileo je odvisen zlasti od
razpoložljivosti ključnih funkcij

55 Sodišče je ugotovilo, da je Agencija za evropski GNSS uspešno opredelila trenutne
ključne tržne segmente za storitve GNSS, kot so pametni telefoni, avtomobilski
proizvajalci ali proizvajalci opreme za raziskovanje, in njihove zahteve.

56 Agencija za evropski GNSS je vzpostavila tesne stike s proizvajalci naprav po vsem

svetu in spodbujala razpoložljivost čipov in sprejemnikov, pripravljenih za sprejemanje
signala sistema Galileo, na trgu. Velik dosežek je bil, da so vodilni dobavitelji, ki
predstavljajo več kot 95 % trga naborov čipov GNSS, do leta 2020 proizvajali čipe in
module, pripravljene za sprejemanje signala sistema Galileo, sprejemniki, združljivi s
sistemom Galileo, pa so na voljo v mnogih tržnih segmentih in so običajno
interoperabilni s preostalimi GNSS. S tem se prispeva k večji splošni točnosti navigacije,
vendar to ne pomeni, da se v opremi ali sprejemnikih daje prednost sistemu Galileo pri
pridobivanju signala. Sistem GPS ima še vedno zelo močan prodor na trg in potrebnega
bo nekaj časa, da bo večina uporabnikov v različnih tržnih segmentih sprejela
tehnologije, ki so združljive s sistemom Galileo.

57 Zelo natančna storitev in storitev za avtentikacijo navigacijskih sporočil sta ključni
funkciji („konkurenčna prednost”) sistema Galileo. Storitev za avtentikacijo
navigacijskih sporočil je sestavljena iz digitalnega podpisa navigacijskih signalov, da se
zagotovi njihova avtentičnost. Komercialna avtentikacijska storitev, s katero se
zagotavlja šifriran signal sistema Galileo, naj bi bila na voljo za zaščito pred napadi s
ponovitvijo signala. Drugi GNSS ne zagotavljajo takšnih storitev, zato sta ti funkciji
edinstvena prodajna prednost sistema Galileo. Komercialna avtentikacijska storitev je
tudi edina storitev sistema Galileo, ki naj bila po načrtih Komisije na voljo proti plačilu
pristojbine in ki bi lahko tako ustvarila prihodek za proračun EU.

58 Čeprav naj bi bil sistem Galileo do konca leta 2020 v celoti operativen, tega
statusa še ni dosegel. Razvoj zelo natančne storitve in storitve za avtentikacijo
navigacijskih sporočil je povzročil dodatne zamude. Testiranje je načrtovano za
leto 2021, da bi se panogam omogočilo, da potrdijo kompatibilne sprejemnike, vendar
storitve morda ne bodo na voljo pred letom 2024. Komercialna avtentikacijska storitev
je še vedno v fazi opredelitve in ni jasno, kdaj bo postala operativna. Čeprav to ne ovira
razvijanja potencialnih trgov, lahko ovira možnost, da bi se s sistemom Galileo pridobil
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trg za te storitve in tako izkoristile zadevne naložbe vanj, preden začnejo drugi GNSS
zagotavljati podobne storitve.

Ukrepi za podporo razvoju in uporabi storitev Galileo so kakovostni,
vendar še vedno obstaja tveganje, da njihova uporaba ne bo uspešna

59 Od leta 2014 je Agencija za evropski GNSS porabila približno 22 milijonov EUR za

razvoj trga in podpiranje uporabe storitev sistemov Galileo in EGNOS. Do sredine
leta 2020 je Agencija za evropski GNSS dodelila nepovratna sredstva v višini
141 milijonov EUR 79 projektom v okviru programa Obzorje 2020 in financirala
podporo v višini približno 41 milijonov EUR za 14 projektov v okviru programa Temeljni
elementi.

60 Sodišče je ugotovilo, da lahko od objave razpisov za zbiranje predlogov za

projekte do konca projekta pretečejo več kot štiri leta. Sodišče opaža splošno tveganje,
da bodo na hitro spreminjajočih se tehnoloških trgih rezultati projektov takrat, ko bodo
na voljo, že zastareli.

61 Sodišče je na podlagi vzorca (glej odstavek 21) pregledalo osem ukrepov, ki jih je

Agencija za evropski GNSS podprla v okviru programa Obzorje 2020, programa
Temeljni elementi ali v okviru svojega razvoja trga in so bili v času revizije že
dokončani. Ugotovilo je, da se je z ukrepi na splošno obravnavala jasno ugotovljena
tehnična potreba ali da so bili ukrepi usmerjeni na obetaven trg. Ukrepi so bili ustrezno
tehnično kakovostni in z njimi so bili doseženi cilji glede izložkov in časovnega okvira.
Vendar se nekateri trgi še razvijajo in prispevek projektov k uporabi se bo lahko ocenil
šele čez nekaj časa. V drugih primerih je lahko uporaba odvisna od tega, ali imajo
potencialne stranke za inovativne rešitve zagotovljeno potrebno financiranje (glej
okvir 4).
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Okvir 4
Dejavnik, zaradi katerega je ovirana izvedba ukrepov, ki jih EU
financira v podporo storitvam programa Galileo
V enem primeru je Agencija za evropski GNSS podprla razvoj predkomercialnega
prototipa, da bi se dokazala tehnična izvedljivost uporabe sistema Galileo v
pametnih prometnih sistemih in za spremljanje mestnih infrastruktur. Vendar tri
leta po koncu projekta proizvod še vedno ni bil na voljo na trgu. Po navedbah
Agencije za evropski GNSS so bile občine, ki so se zanimale za projekt, finančno
omejene pri uvedbi novih tehnologij na področju inteligentnega prometa.

Ukrepi Komisije v podporo uporabi podatkov programa
Copernicus so bili razdrobljeni, sinergije pa se niso izkoriščale
Več ključnih ukrepov Komisije je imelo nejasne cilje, bili so razdrobljeni
in premalo finančno podprti

62 Komisija je od leta 2014 uporabo storitev programa Copernicus neposredno
podprla s približno 30 milijoni EUR. Poleg tega je bilo na voljo približno
83 milijonov EUR za spodbujanje novih načinov dostopa do podatkov programa
Copernicus. Za podporo uporabi storitev programa Copernicus v okviru programa
Obzorje 2020 so bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 194 milijonov EUR za
79 projektov s posebnim poudarkom na uporabi na trgu in nadaljnjem razvoju storitev
programa Copernicus. Sodišče je v okviru svojega vzorca pregledalo šest ključnih
ukrepov, ki jih je neposredno podpirala Komisija (glej odstavek 30), in osem projektov,
financiranih v okviru programa Obzorje 2020, ki so bili namenjeni podpori uporabe in
so bili v času revizije Sodišča že dokončani.

63 Da bi Komisija povečala ozaveščenost o programu Copernicus, je ustanovila mreži
Copernicus Academy in Copernicus Relays. Cilj mreže Copernicus Academy je podpirati
uporabo na univerzah in v raziskovalnih središčih z zagotavljanjem učnega gradiva in
namenskih informacij za javne raziskovalne organizacije, cilj mreže Copernicus Relays
pa je boljše razumevanje potreb uporabnikov, povečanje ozaveščenosti na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni ter širjenje najboljših praks.

64 Sodišče je ugotovilo, da je Komisija od leta 2017 uspešno sodelovala z več kot
160 člani mreže Copernicus Academy v vseh 27 državah članicah in tudi v nekaterih
tretjih državah ter več kot 90 partnerji iz mreže Copernicus Relays, vključno z
nacionalnimi
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organi, državnimi agencijami, inovacijskimi grozdi, podjetji, ki delujejo v vesoljskem
sektorju, ter univerzitetnimi inštituti in neprofitnimi organizacijami. V letu 2019 je bilo
v okviru mreže Copernicus Relays organiziranih približno 200 prireditev za ozaveščanje.
Vendar partnerji ne prejemajo neposrednega financiranja in ni informacij o tem, ali
prispevajo k strukturirani uporabi pri uporabnikih z dolgoročnim učinkom na
nacionalno, regionalno ali lokalno raven.

65 Kot je opredeljeno v vesoljski strategiji za Evropo iz leta 2016, je Komisija

podpirala tudi zagonska podjetja. V ta namen je organizirala ali finančno podprla
nagrade v podporo inovativnim zamislim (Hackathons ali Masters) ter vzpostavila
programa Accelerator in Incubation. Iz pospeševalnika Accelerator programa
Copernicus se je letno financiralo mentorstvo izkušenih mentorjev za približno
40 inovativnih podjetij, iz programa Incubation pa je bilo podprtih približno
20 inovativnih podjetij, ki uporabljajo storitve programa Copernicus, z nepovratnimi
sredstvi v višini 50 000 EUR poleg podpore, ki so jo že prejeli iz drugih inkubacijskih
pobud, na primer iz podjetniških inkubatorjev agencije ESA. Vendar je bilo število
podprtih zagonskih podjetij majhno, Komisija pa ni pojasnila svojih ciljev pri
podpiranju teh programov. Po koncu obdobja pospeševanja ali inkubacije ni bilo
nadaljnjega spremljanja napredka, ki so ga zagonska podjetja dosegla. Zato še ni
mogoče oceniti, ali sta ti dve pobudi prispevali k uspešnemu in učinkovitemu
podpiranju zagonskih podjetij.

66 Drugi ključni ukrep, okvirni sporazum o partnerstvu Caroline Herschel, je bil

namenjen tesnejšemu sodelovanju z zainteresiranimi državami članicami. Na podlagi
okvirnega sporazuma o partnerstvu javni subjekti, kot so vesoljske agencije ali
raziskovalni inštituti v 22 državah članicah, predlagajo projekte Komisiji in dodeljujejo
nepovratna sredstva za podporo ukrepom v okviru treh specifičnih ciljev (stebrov), pri
čemer se iz proračuna EU podpira do 85 % stroškov (glej tabelo 2).
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Tabela 2 – Cilji in ukrepi okvirnega sporazuma o partnerstvu Caroline
Herschel
Steber

Cilj

Ukrepi

1

Podpora uporabi pri nacionalnih
uporabnikih

Nacionalne prireditve v zvezi z
informiranjem, usposabljanjem ali
inovacijami, dialog z akterji,
oblikovanje ukrepov in storitev v
prodajnem sektorju.

2

Podpora uporabi na svetovni
ravni, vključno z uporabo pri
evropskih uporabnikih na čezmejni
in mednarodni ravni.

Večnacionalne prireditve v zvezi z
informiranjem, usposabljanjem ali
inovacijami, dialogi z akterji,
poskusno izvajanje aplikacij in storitev
v prodajnem sektorju

3

Podpora poslovnim rešitvam in
inovativnim aplikacijam

Razvoj aplikacij in storitev v
prodajnem sektorju, spodbujanje
nacionalnih in večnacionalnih
inovacijskih ukrepov.

Vir: Evropska komisija

67 Na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu ima Komisija možnost, da

neposredno podpira uporabo skupaj z nacionalnimi partnerji in tako še podkrepi svoje
ukrepe. Vendar je bilo zaradi številnih manjših in ločenih ukrepov, kot so delavnice,
usposabljanja ali projekti v okviru različnih stebrov, izvajanje sporazuma razdrobljeno.
Pričakovani splošni učinek in povezava z nacionalnimi strategijami za spodbujanje
uporabe sta ostala precej nejasna. Program je na primer vključeval ukrepe za sestavo
kataloga najboljših praks, ki bi bil namenjen kot spodbuda za potencialne nove
uporabnike programa Copernicus v javnem sektorju ali za ozaveščanje o tem, kako bi
se lahko s storitvami programa Copernicus podpirale javne uprave. Ker je uporaba
podatkov, pridobljenih z opazovanjem Zemlje, zapletena in zahteva strokovno znanje,
so za ukrepe, ki so podprti z okvirnim sporazumom o partnerstvu, potrebni dopolnilni
ukrepi, npr. zaposlitev strokovnjakov v nacionalnih upravah, kar pa ni zagotovljeno.

68 Za prvo leto programa, tj. leto 2018, je Komisija v proračunu predvidela prispevek

v višini 6 milijonov EUR. Vendar je v času revizije Sodišča pri veliko projektih prihajalo
do zamud, predvsem zaradi poznega podpisa sporazumov ali pogodb o dodelitvi
nepovratnih sredstev ali zamud pri ureditvah predfinanciranja. Za ukrepe, sprejete v
letnem delovnem programu za leto 2019, je bilo načrtovano financiranje EU v višini
8 milijonov evrov izvršeno z veliko zamudo. Specifične sporazume o dodelitvi
nepovratnih sredstev je bilo zato mogoče podpisati šele septembra 2020, takrat pa je
bilo financiranje ukrepov za delovni program za leto 2020 še vedno negotovo.
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Projekti, financirani v okviru programa Obzorje 2020, so na splošno
kakovostni, vendar njihovega učinka na uporabo programa Copernicus ni
mogoče oceniti

69 Program Obzorje 2020 je bil pomemben steber v prizadevanjih Komisije za

podporo uporabi programa Copernicus. Ciljno usmerjeni ukrepi so bili vključeni v del
programa, namenjen vesolju, vendar so bili prosilci, ki uporabljajo podatke, pridobljene
z opazovanjem Zemlje, upravičeni tudi v delih delovnih programov programa Obzorje
2020, ki niso povezani z vesoljem 38.

70

Sodišče je pregledalo razpise za zbiranje predlogov v zvezi z uporabo programa
Copernicus v delovnih programih programa Obzorje 2020 št. 2014/15 in 2016/17 ter za
osem zaključenih projektov analiziralo, ali so prispevali k znatni uporabi storitev
programa Copernicus.

71 Projekti, ki jih je pregledalo Sodišče, so bili tehnično izvedljivi, in z njimi je bila

izpolnjena večina ciljev, opredeljenih v delovnih programih. Vendar pri treh od šestih
projektov, ki so posebej usmerjeni v uporabo na trgu, ni bilo jasno, ali so upravičenci
uspeli razviti storitve, s katerimi je mogoče ustvariti znaten prihodek za udeležence ali
doseči znatno širšo uporabo storitev programa Copernicus. Sodišče je ugotovilo tudi,
da je bil pri nekaterih razpisih za zbiranje predlogov pričakovani učinek zelo
ambiciozen, saj zaradi majhnega števila projektov, ki jim je bilo dodeljeno financiranje,
ni bilo verjetno, da bo ta cilj dosežen (glej okvir 5).
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Glej poglavje 5 iii) dvoletnih delovnih programov programa Obzorje 2020.
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Okvir 5
Ambiciozni cilji, toda omejen učinek
Z razpisom za zbiranje predlogov EO-1-2016 Downstream applications je Komisija
želela okrepiti potencial evropskih zadevnih panog pri izkoriščanju tržnih
priložnosti in vzpostavitvi vodilnega položaja na tem področju ter spodbuditi
poslovno dejavnost. Vendar je bilo podprtih le pet projektov. Kljub obetavnim
rezultatom nekaterih od njih je zaradi njihovega majhnega števila in omejenega
obsega malo verjetno, da bodo imeli večji učinek na evropske zadevne panoge kot
celoto.
Javni organi so glavni uporabniki programa Copernicus. Z razpisom EO-2-2016
Downstream services for public authorities je Komisija želela uvesti inovativne
ukrepe javnih organov, ki temeljijo na povpraševanju in katerih cilj bi bilo
prilagajanje informacij programa Copernicus. Namen je bil opredeliti:
(a) skupine kupcev za storitve na podlagi opazovanja Zemlje;
(b) nacionalne, regionalne ali lokalne aplikacije, ki uporabljajo storitve programa
Copernicus, v podporo javnim organom pri spodbujanju ukrepov, ki temeljijo
na opazovanju Zemlje;
(c) trajnostne dobavne verige za zagotavljanje storitev v prodajnem sektorju, ki
temeljijo na opazovanju Zemlje, javnim organom.
Vendar je Komisija na podlagi tega razpisa prejela le dva projektna predloga, od
teh pa je bilo nepovratna sredstva mogoče dodeliti le projektu za pomorsko
opazovanje Zemlje.

Komisija omogoča lažji dostop do podatkov programa Copernicus,
vendar se možnosti za sinergije ne izkoriščajo

72 Ustrezen dostop do podatkov in produktov programa Copernicus je ključnega

pomena za uspešno uporabo njegovih storitev. Sodišče je preučilo, ali je imela Komisija
pri zagotavljanju takega dostopa do podatkov in storitev programa Copernicus
stroškovno učinkovit in sinergijski pristop.

73 Agencija ESA in organizacija EUMETSAT sta vzpostavili podatkovna vozlišča, s

katerih bi lahko uporabniki prenesli surove podatke satelitov Sentinel. Kot del
infrastrukture je 13 držav članic EU financiralo in upravljalo nacionalna zrcalna spletna
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mesta za podatke programa Copernicus (kolaborativne zemeljske segmente 39), od
katerih jih je nekaj zagotavljajo dodatne storitve za svoje uporabnike. Subjekti,
pooblaščeni za storitvene komponente, so produkte programa Copernicus dali na voljo
prek lastnih rešitev za dostop do podatkov.

74 Ker je bil zaradi količine podatkov in informacij, ki jih je ustvaril program

Copernicus, tradicionalni prenos podatkov zahteven, je bila leta 2016 ustanovljena
projektna skupina, sestavljena iz predstavnikov Komisije, agencije ESA, organizacije
EUMETSAT, držav članic in sodelujočih držav programa Copernicus. Ta projektna
skupina je predlagala uvedbo rešitev za izboljšanje razpoložljivosti podatkov in
produktov programa Copernicus40. Kot del te pobude je Komisija financirala
vzpostavitev platforme za storitve dostopa do podatkov in informacij (platforme DIAS).
Vendar integriran zemeljski segment še ni bil dokončan in podatki programa
Copernicus so še vedno na voljo na številnih platformah, ki jih upravljajo agencija ESA,
pooblaščeni subjekti programa Copernicus, države članice in zasebni operaterji.

75 Platforme DIAS so inovativne digitalne platforme v oblaku, ki se nahajajo v EU in

uporabnikom omogočajo, da uporabljajo velike količine podatkov programa
Copernicus in drugih vesoljskih podatkov, ne da bi jih bilo treba prenesti in hraniti v
njihovih računalniških omrežjih. Namen je bil okrepiti konkurenco med temi
platformami in z obstoječimi storitvami ter jih združiti z dodatnimi komercialnimi
storitvami, da bi bile platforme dolgoročno ekonomsko vzdržne in neodvisne od
javnega financiranja.

76 Pri vzpostavljanju platform DIAS je obstajala negotovost glede števila potencialnih

uporabnikov, ki bi bili pripravljeni plačati za storitve in bi tako zagotovili ekonomsko
vzdržnost platform. Komisija se je nazadnje odločila, da bo do leta 2021 podpirala pet
takih platform. Vendar je bilo zaradi njihovega števila težko privabiti zadostno število
uporabnikov, da bi se dosegla kritična masa, izkoristil mrežni učinek in tako uspešno
konkuriralo operaterjem iz tretjih držav, ki zagotavljajo podobne storitve. Odkar so
platforme DIAS sredi leta 2018 začele delovati, se njihove storitve v primerjavi s
skupnim številom aktivnih uporabnikov programa Copernicus zelo malo uporabljajo,
saj za nekatere od njih trenutno plačuje le majhno število uporabnikov. Poleg tega
Komisija ni zadosti spodbujala uporabe storitev v okviru drugih namenskih
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Belgija, Češka, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Francija, Italija, Luksemburg, Avstrija,
Portugalska, Romunija in Finska. Tudi Španija, Madžarska in Poljska so razvijale ali
načrtovale vzpostavitev nacionalnih platform.
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Operational Implementation Plan – Proposed approach to implement the roadmap and
annexes of the Integrated Ground Segment and Big Data Governance Task Force, 15.6.2016.
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instrumentov za podporo uporabi, kot je Obzorje 2020, tako, da bi upravičence
spodbujala k uporabi tega novega orodja za obdelavo njihovih podatkov.

77 Komisija še nima strategije o tem, kako stroškovno učinkovito integrirati nadaljnji

dostop do podatkov programa Copernicus in njihove obdelave: samo eden od
13 kolaborativnih zemeljskih segmentov je bil izveden z uporabo infrastrukture
platforme DIAS in na ta način prikazal zanimanje za konvergenco. Komisija prav tako še
ni pojasnila, kako bi bila dostop do podatkov programa Copernicus in drugih vesoljskih
podatkov ter njihova obdelava integrirana v njeno pobudo z imenom evropski oblak za
odprto znanost 41. Namen te pobude je odpraviti razdrobljenost podatkovnih
infrastruktur v EU na splošno z razvojem zmogljivosti za shranjevanje, izmenjavo in
ponovno uporabo znanstvenih podatkov ter navzkrižno bogatenje različnih
podatkovnih nizov, vključno s podatki, pridobljenimi z opazovanjem Zemlje.

Z regulativnimi ukrepi je mogoče olajšati uporabo vesoljskih
storitev EU, vendar še vedno obstajajo vrzeli

78 Komisija se je v svoji vesoljski strategiji za Evropo iz leta 2016 zavezala tudi, da bo

sprejela regulativne ukrepe (kadar so ti utemeljeni in koristni), da bi program Galileo
uvedla na specifične trge ali področja ter dolgoročno spodbudila uporabo vesoljskih
rešitev z ukrepi standardizacije.

79 Sodišče je ocenilo, ali je Komisija uspešno opredelila takšne priložnosti za

regulativne ali standardizacijske ukrepe v podporo uporabi vesoljskih storitev in ali je v
zvezi z njimi ukrepala. Ker lahko obstoječe pravne določbe uporabo vesoljskih storitev
tudi ovirajo (na primer pravila javnih uprav, na podlagi katerih je prepovedana uporaba
vesoljskih podatkov ali storitev), je Sodišče preučilo tudi, ali so Komisija in izbrane
države članice sprejele ukrepe za opredelitev in odpravo takih ovir.

Z regulativnimi ukrepi je bila olajšana uporaba naprav, združljivih s
sistemom Galileo, vendar so potrebni nadaljnji ukrepi

80 Za storitve satelitske navigacije in določanja točnega časa veljajo številni tehnični

standardi in predpisi. To so lahko pravila EU, nacionalna pravila ali standardi, ki so
41

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij – Evropska pobuda za računalništvo v oblaku – vzpostavljanje
konkurenčnega podatkovnega gospodarstva znanja v Evropi, COM(2016) 178 final z dne
19. aprila 2016.
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določeni na podlagi mednarodnih sporazumov ali jih določijo organizacije za
standardizacijo. S takimi ukrepi se lahko podpira uporaba vesoljskih storitev, saj se z
njimi omogoča, da proizvajalci opreme standardizirajo svoje izdelke in zagotavljajo
interoperabilnost sistemov. Ker satelitski navigacijski sistemi uporabljajo radijske
frekvence, so potrebni tudi standardi za zaščito signalov pred interferencami.

81 Komisija je že sprejela regulativne ukrepe za olajšanje uporabe storitev Galileo na

področju varnosti v cestnem prometu in izrednih razmer 42. S temi pobudami se je
uspešno podpiralo opremljanje novih avtomobilov in mobilnih telefonov z nabori
čipov, združljivimi s sistemom Galileo, kar je službam, ki se odzivajo na izredne
razmere, omogočilo, da pridejo hitreje na kraj nesreče. Poleg tega je bil relevanten
mednarodni standard, na podlagi katerega se je prednost dajala uporabi GPS kot
prednostnega navigacijskega signala za naprave, leta 2020 posodobljen, kar
proizvajalcem naprav zdaj omogoča, da izberejo želeni GNSS, s čimer se bo verjetno
podprla širša uporaba storitev Galileo.

82 V študiji Komisije iz leta 2017 so bile opredeljene vrzeli in prihodnje potrebe po
standardizaciji v podporo programu Galileo in sistemu EGNOS pri prodoru na trg ter
predlagani časovni načrti za različne tržne segmente 43. Komisija je pripravila tudi
evropski radionavigacijski načrt, ki vsebuje popis obstoječih in nastajajočih
radionavigacijskih sistemov ter pregled zakonodaje EU na področju radijske
navigacije 44. Komisija je po posvetovanju z državami članicami opredelila tri
prednostna področja, na katerih bi lahko bila pravna ureditev ali standardizacija
koristna 45:

o

inteligentni promet in mobilnost: pilotno letalstvo, brezpilotni in avtonomni
zrakoplovi, inteligentni sistemi za cestni prevoz, pomorski promet in železniški
promet,

o

inteligentna medsebojna povezljivost: krajevno opredeljene storitve (na primer v
pametnih telefonih), povezane naprave, znane kot internet stvari, in interakcija z
javnimi upravami,

42

Glej Prilogo III.

43

Overview of EGNSS downstream standardisation and assessment of gaps and future needs,
1.2.2018.

44

European Radio Navigation Plan, 9.3.2018.

45

Delovni dokument služb Komisije – EGNSS downstream standards development, SWD
(2019) 454 final, 20.12.2019.
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o

inteligentne infrastrukture: storitve določanja točnega časa in sinhronizacije v
ključnih infrastrukturah, kot so energetika, telekomunikacije ali promet.

83 Do zaključka te revizije je bil dosežen zmeren napredek: popis dejavnosti Komisije

in Agencije za evropski GNSS v zvezi z razvojem nadaljnjih uporabniških standardov,
združljivih s programom Galileo, je bilo vključeno v delovni program programa Galileo
za leto 2020, študije in projekti na področju zračnega prometa, cestnega prevoza in
pomorskih aplikacij pa so v teku. Za doseganje uspešnosti pa so v teh sektorjih
potrebni dopolnilni sektorski regulativni ukrepi. Na pomembnih področjih uporabe
GNSS se morajo o standardih dogovoriti mednarodni organi, kar je lahko zapleteno in
zamudno. Na relevantnih področjih še vedno ni pravne ureditve za posamezne sektorje
ali je ta pomanjkljiva, na primer za cestni promet in logistiko, avtonomne avtomobile
ali brezpilotne zrakoplove. Komisija trenutno spremlja te izzive, vendar ni časovnega
razporeda za izdajo ustreznih predpisov ali standardov za posamezna politike ali tržne
segmente in posledično nadaljnje omogočanje lažjega sprejetja programa Galileo.

84 Poleg tega sodišče ni opazilo večjega napredka na področju inteligentne

medsebojne povezljivosti in povezanosti javnih uprav (razen storitve PRS): ni še
standardov za okrepitev položaja programa Galileo v ustreznih aplikacijah interneta
stvari ali umetne inteligence. Pri povezovanji državljanov z javnimi upravami so ukrepi
Komisije zajemali le kmete, ki uporabljajo satelitsko navigacijo, in sicer kot del projekta
za digitalno platformo.

Komisija v svojih uredbah ne spodbuja dovolj uporabe storitev na
podlagi opazovanja Zemlje

85 V popisu, ki ga je opravila Komisija v letu 2015 (glej odstavek 32), je bilo

ugotovljeno, da bi se z zakonodajo EU lahko prispevalo k učinkovitejšemu izvajanju
politik EU in zmanjšanju upravnega bremena. Pomemben korak naprej je bilo sprejetje
pravne podlage, s katero se države članice spodbuja k uporabi storitev na podlagi
opazovanja Zemlje za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike 46. Vendar je
Sodišče opazilo le majhen napredek v drugih sektorjih, v katerih bi se z zakonodajo
lahko pripomoglo k boljšemu spodbujanju uporabe storitev programa Copernicus in
drugih podatkov, pridobljenih z opazovanjem Zemlje. Doslej se le v zelo malo pravnih
aktih EU, kot npr. v Uredbi 2018/841 o spremljanju rabe zemljišč in gozdarstva za
namene doseganja cilja EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zahteva čim

46

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter
pregledov, UL L 125, 22.5.2018, str. 1.
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boljše izkoriščanje storitev programov Copernicus in Galileo pri zbiranju podatkov47.
Poleg tega Komisija ni izvedla celovite analize o tem, na katerih področjih bi se lahko z
zakonodajo EU bolje spodbujalo uporabo podatkov, pridobljenih z opazovanjem
Zemlje.

Za opredelitev regulativnih ali upravnih ovir pri uporabi vesoljskih
storitev ni bilo veliko ukrepov

86 Poleg tehničnih standardov, zaradi katerih je lahko ovirano izkoriščanje celotnega
potenciala vesoljskih programov EU (glej odstavek 81), lahko obstajajo tudi regulativne
ali upravne ovire za uporabo storitev opazovanja Zemlje in navigacijskih storitev, na
primer pri kazenskem pregonu ali kadar pravila javnega naročanja ne dovoljujejo
uporabe takih storitev. Poleg tega so lahko zaradi uporabe novih tehnologij, ki
temeljijo na podatkih satelitov Sentinel, potrebne znatne spremembe upravnih
postopkov in informacijskih sistemov48.

87 Sodišče je ugotovilo, da Komisija ni imela sistematičnega pregleda nad tem, kako

javne uprave držav članic uporabljajo vesoljske podatke in ali obstajajo morebitne
regulativne ovire, s katerimi bi se preprečevala njihova uporaba. V Italiji so nacionalni
organi ustanovili delovno skupino na visoki ravni, da bi opredelili morebitne nacionalne
in evropske regulativne ovire, ki bi lahko vplivale na uporabo proizvodov in storitev, ki
jih zagotavljata programa Copernicus in Galileo, vendar rezultati tega dela ob zaključku
revizije še niso bili na voljo. Na Češkem, v Nemčiji in Franciji nacionalni organi še niso
opravili take analize.

47

Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.5.2018 o vključitvi emisij
toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe
(EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU, UL L 156, 19.6.2018, str. 1.

48

Posebno poročilo št. 4/2020 – Uporaba novih tehnologij zajemanja posnetkov za
spremljanje skupne kmetijske politike: na splošno stalen napredek, vendar počasnejši pri
spremljanju na področju podnebja in okolja.
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Zaključki in priporočila
88 Sodišče v splošnem zaključuje, da se z vesoljskima programoma EU Galileo in

Copernicus zagotavljajo koristne storitve in podatki, katerih uporabo je Komisija
spodbujala na različne načine, vendar ni storila dovolj, da bi v celoti izkoristila njun
potencial. Potrebna so dodatna prizadevanja, da bi se izkoristile znatne naložbe,
vložene v doseganje pričakovanih družbenih in gospodarskih koristi ter s tem krepitev
notranjega trga EU.

89 Komisija je v vesoljski strategiji za Evropo iz leta 2016 zapisala, da si bo

prizadevala čim bolj povečati gospodarske in družbene koristi, ki jih zagotavljajo
evropski vesoljski programi, vendar ni določila jasnih ciljev in prioritet ter pojasnila, kaj
bi bilo mogoče realno pričakovati na podlagi „čim večjega povečanja”, prav tako pa ni
določila časovnega okvira za doseganje teh ciljev (odstavki 24 do 26).

90 Ni še celovite strategije za spodbujanje uporabe vesoljskih programov EU, pristopi
Komisije pa so le delno povezani s specifičnimi, merljivimi, sprejetimi, realističnimi in
časovno opredeljenimi strateškimi cilji, v katerih bi bilo pojasnjeno, kaj je treba doseči
(odstavki 27 do 31).

91 Komisija na interni ravni dobro uporablja podatke programa Copernicus za

spremljanje politik. Vendar pa potenciala podatkov ne izkorišča v celoti in še nima
strategije za nadaljnjo krepitev njihove uporabe v Komisiji in drugih institucijah ali
organih EU (odstavka 32 in 33).

92 Komisija ni jasno opredelila vloge pooblaščenih subjektov programa Copernicus

pri podpiranju uporabe. Zato nekateri od njih niso imeli namenskih strategij, njihovi
pristopi k podpiranju uporabe pa so se razlikovali ( odstavka 34 in 36).

93 Komisija in Agencija za evropski GNSS sta prejeli le malo informacij o strategijah

in pristopih držav članic pri podpiranju uporabe. Pristopi izbranih držav članic so se
razlikovali, vendar kljub obetavnim pobudam za boljše povezovanje vesoljskega
sektorja z akterji izven področja vesolja ni bilo celovitih analiz o tem, kako bi se lahko s
storitvami programa Copernicus povečali učinkovitost in uspešnost javnih uprav. Poleg
tega Komisija razdrobljene strukture trgov vesoljskih storitev še ni obravnavala v
lastnem pristopu (odstavki 37 do 42).
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Priporočilo 1 – Komisija naj razvije celovito strategijo v podporo
uporabi vesoljskih storitev EU
Za bolj uspešno podpiranje večje uporabe vesoljskih storitev EU naj Komisija:
(a) razvije celovito strategijo v podporo uporabi storitev programov Galileo in
Copernicus, v kateri bodo zajeti vsi zadevni akterji in subjekti na različnih ravneh,
pojasnjene njihove vloge ter opredeljeni realni in merljivi cilji, ki jih je treba doseči;
(b) skupaj z državami članicami opredeli področja, na katerih bi se z vesoljskimi
storitvami EU lahko izboljšali učinkovitost in uspešnost javnih uprav, s ciljem
obravnave razdrobljene strukture trgov.
Časovni okvir: leto 2023.

94 Zagotavljanje vesoljskih storitev prinaša številne gospodarske in družbene koristi,

vendar ni splošno priznanega konceptualnega in statističnega okvira za njihovo
ocenjevanje. Zato je te koristi težko zanesljivo količinsko opredeliti in jih postaviti v širši
kontekst glede na stroške vesoljskih programov (odstavki 43 do 45).

95 Ocene koristi, ki jih je pripravila Komisija, imajo pomanjkljivosti pri metodologiji in
obsegu. Oceni koristi obeh programov nista bili primerljivi, nekatere koristi pa so
morda precenjene ali podcenjene (odstavki 46 do 48).

96 Komisija mora redno spremljati rezultate, dosežene z izvajanjem programov, z

ustreznimi ključnimi kazalniki smotrnosti. Agencija za evropski GNSS ima sicer v
splošnem dosleden sistem kazalnikov izložkov in rezultatov za program Galileo, vendar
je zaradi velikega števila kazalnikov njihovo spremljanje zapleteno, njihova razlaga pa
včasih težavna. Kazalniki za program Copernicus zagotavljajo le zelo osnovne
informacije o uporabi storitev in ne vsebujejo informacij o doseganju ključnih ciljev
programa (odstavki 49 do 52).
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Priporočilo 2 — Komisija naj razvije konceptualni okvir za
ocenjevanje koristi vesoljskih programov EU in izboljša
merjenje smotrnosti
Za zanesljivejšo in doslednejšo oceno gospodarskih in družbenih koristi vesoljskih
storitev ter uspešnejše spremljanje doseganja ključnih ciljev naj Komisija:
(a) razvije konceptualni okvir za ocenjevanje gospodarskih in družbenih koristi
vesoljskih programov EU, v katerega bodo vključeni tudi drugi deležniki, kot so
OECD, agencija ESA in države članice, ter uskladi oceno koristi vesoljskih
programov EU na podlagi trdnih metod in zanesljivih podatkov;
(b) spremlja doseganje ciljev, opredeljenih v vesoljskih programih, s sklopom
ustreznih kazalnikov smotrnosti.
Časovni okvir: leto 2024.

97 Dober napredek je bil dosežen pri omogočanju razpoložljivosti sprejemnikov,

združljivih s sistemom Galileo, in uporabe v številnih pomembnih tržnih segmentih,
vendar je pri razpoložljivosti ključnih funkcij programa Galileo prišlo do precejšnih
zamud, kar bi lahko oviralo možnosti za pridobitev trga za te storitve (odstavki 55
do 58).

98 Ukrepi, sprejeti v podporo uporabi storitev Galileo, so bili ustrezne tehnične

kakovosti in z njimi so bili doseženi cilji, kar zadeva rezultate in časovni razpored.
Vendar za številne pregledane projekte še ni znano, ali bo razvoj inovativnih
proizvodov privedel do znatne uporabe na trgu, to pa bo mogoče oceniti šele čez nekaj
časa (odstavki 59 do 61).

99 Ključni ukrepi Komisije za program Copernicus so namenjeni ozaveščanju o

programu, podpori zagonskim podjetjem in tesnejšemu sodelovanju z državami
članicami, da bi se povečala uporaba programa. Vendar cilji in učinek več teh ukrepov
niso bili jasno opredeljeni, njihov prispevek k strukturirani uporabi pri uporabnikih ni
bil jasen, za nekatere od njih pa ni bilo na voljo dovolj finančnih sredstev (odstavki 62
do 68).

100 Komisija je za ukrepe v zvezi s programom Copernicus v okviru programa

Obzorje 2020 na splošno podpirala kakovostne projekte, ker pa jih je bilo malo, ni bilo
verjetno, da se bo z njimi dosegel pričakovani učinek. Prispevek nekaterih projektov k
širši uporabi je bil nejasen (odstavki 69 do 71).
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101 Komisija je olajšala dostop do podatkov in storitev v oblaku programa

Copernicus, vendar se podatki trenutno zagotavljajo prek več kanalov. Možnosti za
sinergije se še ne izkoriščajo, Komisija pa ni pojasnila vključitve programa Copernicus v
pobudo z imenom evropski oblak za odprto znanost (odstavki 72 to 77).

Priporočilo 3 – Komisija naj zagotovi popolno pripravljenost
sistema Galileo in bolje usmerjene ukrepe za spodbujanje
uporabe vesoljskih storitev EU
Za boljšo podporo uporabi in zagotovitev učinkovitega dostopa do vesoljskih podatkov
in produktov naj Komisija:
(a) vzpostavi tehnične in zakonodajne ureditve, ki so potrebne za popolno
pripravljenost ključnih funkcij programa Galileo;
(b) jasno opredeli cilje in pričakovani učinek v zvezi s ključnimi ukrepi ter si prizadeva
za dopolnjevanje z ukrepi držav članic;
(c) v sodelovanju z državami članicami in drugimi relevantnimi akterji razvije
dolgoročni okvir za bolj trajnosten in integriran pristop k dostopu do podatkov in
produktov programa Copernicus ter si prizadeva za integracijo programa
Copernicus v infrastrukturo EU v oblaku.
Časovni okvir: leto 2024.

102 Na področju varnosti v cestnem prometu in izrednih razmer se je z uredbo

Komisije prispevalo k temu, da so naprave združljive s storitvami programa Galileo,
zaradi česar se obeta širša uporaba storitev programa Galileo. Vendar so drugi ukrepi
na prednostnih področjih še vedno v pripravi in še zmeraj ni časovnega razporeda, iz
katerega bi bilo razvidno, kdaj je mogoče na posameznem področju ali tržnem
segmentu pričakovati pravno ureditev ali standarde (odstavki 80 do 84).

103 Na področju opazovanja Zemlje Komisija ni zadostno spodbujala uporabe

podatkov programa Copernicus v zakonodaji EU in doslej še ni izvedla celovite analize o
tem, na katerih področjih bi se z zakonodajo EU lahko bolje spodbujala njihova
uporaba (odstavek 85).

104 Uporaba vesoljskih storitev je lahko ovirana zaradi regulativnih ali upravnih

ovir. Vendar Komisija in izbrane države članice niso imele sistematičnega pregleda nad
takimi ovirami in tem, kako bi jih bilo mogoče odpraviti (odstavka 86 in 87).
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Priporočilo 4 – Komisija naj bolje uporablja regulativni okvir v
podporo uporabi vesoljskih storitev EU
Za spodbujanje in lajšanje širše uporabe storitev v okviru vesoljskih programov EU naj
Komisija:
(a) opravi analizo o tem, na katerih področjih bi bilo z zakonodajo ali standardi EU
mogoče spodbujati čim boljše izkoriščanje podatkov in produktov programa
Copernicus;
(b) skupaj z državami članicami opredeli regulativne in upravne ovire, zaradi katerih je
uporaba vesoljskih storitev EU slabša, in jih podpira pri odpravi takih ovir;
(c) določi časovne razporede za vsak relevanten tržni segment, na katerem bi se lahko
s pravno ureditvijo ali standardizacijo olajšala uporaba storitev programa Galileo,
in jih pozorno spremlja.
Časovni okvir: leto 2024.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Alex Brenninkmeijer, član Evropskega
računskega sodišča, v Luxembourgu 23. marca 2021.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Priloge
Priloga I – Proračun za vesoljske programe EU
Galileo in EGNOS
(v milijonih EUR)

pred
letom 2014

Galileo – faza razvoja

1 380

Galileo – faza uvedbe

2 473

2014–2020

Galileo – faza uporabe

SKUPAJ
1 380

2 825

5 298

2 940

2 940

EGNOS – uporaba

426

1 514

1 940

GNSS – raziskave

240

426

666

Agencija za evropski GNSS

58

206

265

Drugi upravni odhodki in odhodki iz poslovanja

34

79

113

Drugi stroški

82

Galileo in EGNOS – skupaj

4 693

82
7 990

12 684

Copernicus (del, ki ga financira EU)
Copernicus – infrastruktura

778

3 503

4 281

Copernicus – storitve

512

764

1 276

96

96

Upravni odhodki
Copernicus – skupaj

1 290

4 363

5 653

Vsi vesoljski programi – skupaj

5 983

12 353

18 336
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Priloga II – Ključni ukrepi vesoljske strategije za Evropo iz
leta 2016
Cilji

Glavni ukrepi

1. Kako bi kar najbolje izkoristili prednosti vesoljskih tehnologij v korist družbe in gospodarstva v
EU

1.1. Spodbujanje
uporabe
vesoljskih storitev
in podatkov

— Komisija bo spodbujala uvajanje rešitev programov Copernicus, EGNOS in
Galileo v politike EU, če bo to upravičeno in koristno, tudi kratkoročno, in
sicer z ukrepi, ki uvajajo uporabo programa Galileo za mobilno telefonijo in
kritično infrastrukturo na podlagi časovne sinhronizacije;
— lajšala bo uporabo podatkov in informacij, pridobljenih na podlagi programa
Copernicus, s krepitvijo razširjanja podatkov in vzpostavitvijo platformnih
storitev, pri čemer bo spodbujala vmesnike do nevesoljskih podatkov in
storitev;
— spodbujala bo razvoj vesoljskih aplikacij z večjim vključevanjem novih
akterjev z različnih področij.

1.2. Spodbujanje
razvoja vesoljskih
programov EU in
izpolnjevanje
potreb novih
uporabnikov

— Komisija bo ostala zavezana stabilnosti vesoljskih programov EU in bo
pripravila nove generacije na podlagi potreb uporabnikov, da bi lahko še
naprej zagotavljala najsodobnejše storitve. V ta namen bo Komisija preučila
alternativne poslovne modele in upoštevala tehnološki napredek;
— obravnavala bo nastajajoče potrebe, povezane zlasti s podnebnimi
spremembami, trajnostnim razvojem ter varnostjo in obrambo.

2. Spodbujanje globalno konkurenčnega in inovativnega evropskega vesoljskega sektorja
— Komisija bo povečala svoja prizadevanja za podporo raziskav in razvoja
vesoljskih dejavnosti v sodelovanju z državami članicami in ESA ter opravila
revizijo svojega strateškega pristopa k spodbujanju konkurenčnosti
evropskega vesoljskega sektorja;
2.1. Podpiranje
raziskav, inovacij
in razvoja
spretnosti

— povečala bo uporabo inovativnih shem javnih naročil za spodbujanje
povpraševanja po inovacijah ter preučila nove pristope k spodbujanju naložb
zasebnega sektorja in partnerstev z industrijo;
— skupaj z državami članicami in ESA bo spodbujala uporabo skupnih
tehnoloških časovnih načrtov za zagotovitev večjega dopolnjevanja
projektov na področju raziskav in razvoja;
— opazovanje vesolja/Zemlje bo vključila v načrt za sektorsko sodelovanje na
področju znanj in spretnosti, ki obravnava potrebe po novih znanjih in
spretnostih v tem sektorju.

2.2. Spodbujanje
podjetništva in
novih poslovnih
priložnosti

— Komisija bo povečala podporo za podjetnike v vesoljskem sektorju prek
programov financiranja EU, da bi olajšala nadaljnje financiranje naložb v
vesoljski sektor;
— sodelovala bo v dialogu z EIB in EIS glede podpore naložb v vesoljski sektor
kot dela splošnega investicijskega načrta za Evropo;
— podpirala bo zagonska podjetja v vesoljskem sektorju, vključno z
obravnavanjem sinergij s skladom skladov, ki je v pripravi, ter spodbujala
vzpostavitev vozlišč in grozdov vesoljskih dejavnosti po vsej Evropi.
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Priloga III – Regulativni ukrepi, s katerimi se omogoča lažja
uporaba storitev programa Galileo
Uredba

Področje

Direktiva (EU) 2019/520 z dne
19. marca 2019 o interoperabilnosti
elektronskih cestninskih sistemov ter
lažji čezmejni izmenjavi informacij o
neplačilih cestnine v Uniji

Cestni promet

Delegirana uredba Komisije (EU)
2019/320 z dne 12. decembra 2018 o
dopolnitvi Direktive 2014/53/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
uporabo bistvenih zahtev iz člena 3(3)(g)
navedene direktive, da se zagotovi
lokacija kličočega v komunikacijah v sili z
mobilnih naprav

Določanje položaja oseb v nujnih
primerih

Izvedbena uredba Komisije (EU)
2016/799 z dne 18. marca 2016 o
določitvi zahtev glede konstrukcije,
preskušanja, namestitve, delovanja in
popravila tahografov in njihovih
sestavnih delov

Določanje položaja vozil, katerih masa
presega 3,5 tone (pri prevozu blaga) in ki
prevažajo več kot 9 oseb, vključno z
voznikom (v potniškem prometu)

Uredba (EU) 2015/758 z dne
29. aprila 2015 o zahtevah za
homologacijo za uvedbo sistema eCall,
vgrajenega v vozilo, kot storitev številke
112 in spremembi Direktive 2007/46/ES

Nujna pomoč za avtomobile in lahka
gospodarska vozila
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Kratice in okrajšave
CORINE: program EU za usklajevanje informacij o okolju
COSME: programa EU za mala in srednja podjetja
DIAS: storitve dostopa do podatkov in informacij
EGNOS: skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev
EIB: Evropska investicijska banka
EIF: Evropski investicijski sklad
ESA: Evropska vesoljska agencija
EUMETSAT: Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov
EUSPA: Agencija Evropske unije za vesoljski program
GIS: geografski informacijski sistem
GNSS: globalni satelitski navigacijski sistem
GSA: Agencija za evropski GNSS
JRC: Skupno raziskovalno središče
OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
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Glosar
Copernicus: program EU za opazovanje in spremljanje Zemlje, v okviru katerega se
zbirajo in obdelujejo podatki iz satelitov in senzorjev na Zemlji zaradi zagotavljanja
okoljskih in varnostnih informacij.
Galileo: evropski globalni satelitski navigacijski sistem.
Glavni uporabniki programa Copernicus: v uredbi o programu Copernicus so
opredeljeni kot institucije ali organi EU ali evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni
organi, pristojni za opredelitev, izvajanje, izvrševanje ali spremljanje javne storitve ali
politike.
Sateliti Sentinel: flota satelitov, ki zagotavljajo podatke, pridobljene z opazovanjem
Zemlje, v okviru programa Copernicus.
Skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS): satelitski sistem, s
katerim se krepijo signali GPS in tako omogoča, da so primerni za varnostno kritične
aplikacije, kot je letalstvo.
Zemeljski segment: vsi zemeljski elementi sistema vesoljskega plovila, ki se uporabljajo
za nadzor nad vesoljskim plovilom in posredovanje podatkov.

ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA
RAČUNSKEGA SODIŠČA: „VESOLJSKA PROGRAMA EU GALILEO IN COPERNICUS:
STORITVE SO SE ŽE ZAČELE IZVAJATI, VENDAR JE TREBA DODATNO SPODBUDITI
NJIHOVO UPORABO“

POVZETEK
I. Skupni odgovor Komisije na odstavke I do IV.
Evropa je svetovna sila v vesolju. Vesoljska politika je skupaj z močnim in dinamičnim vesoljskim
sektorjem bistvenega pomena za izvajanje podnebnih in digitalnih strategij EU. Vesolje ima
neposreden vpliv na geopolitični cilj EU – strateško avtonomnost. Prav tako ponuja možnosti za
raznovrstne industrijske in tehnološke dejavnosti.
Unija je veliko investirala v vesoljske programe EU, kar je omogočilo napredek, ki ga nobena država
članica ne bi mogla doseči sama. Vodilni vesoljski programi Unije so vrhunski. Copernicus je vodilni
ponudnik podatkov o opazovanju Zemlje po vsem svetu. Evropski lastni globalni navigacijski
satelitski sistem Galileo, ki je najnatančnejši satelitski navigacijski sistem in ima skoraj dve milijardi
uporabnikov, je ena najuspešnejših storitev EU.
Ti vesoljski programi EU že zagotavljajo storitve, ki so postale nepogrešljive v vsakdanjem življenju.
Vesoljski podatki so potrebni za uporabo mobilnih telefonov, avtomobilskih navigacijskih sistemov
ali vožnjo z letalom. Kmetom omogočajo vnaprejšnje načrtovanje. Prav tako se uporabljajo pri
varstvu okolja in spremljanju podnebnih sprememb. Pomembni so za našo varnost in obrambo. Prav
tako so osrednjega pomena za zaščito ključne infrastrukture, kot so elektrarne in pametna omrežja, ter
za upravljanje meja. Omogočajo boljši odziv EU na potrese, gozdne požare in poplave.
Evropska komisija je leta 2016 sprejela vesoljsko strategijo za Evropo, ki je temelj za vizijo in
usmeritev vesoljske politike EU. Prvi strateški cilj te strategije je kar najbolje izkoristiti prednosti
vesoljskih tehnologij v korist družbe in gospodarstva EU. V strategiji so določeni glavni ukrepi
Komisije za spodbujanje uporabe vesoljskih storitev in podatkov.
Od leta 2014 je Komisija sprejela različne posebne ukrepe za spodbujanje uporabe storitev Galileo in
Copernicus na trgu in pri uporabnikih. Čeprav so bili ti ukrepi za storitve Galileo in Copernicus glede
na njihov različen pravni okvir zasnovani ločeno, bo novi vesoljski program EU za obdobje 2021–
2027 prvič zagotovil skupni okvir za vse vesoljske podatke in storitve. Novi vesoljski program EU
daje velik poudarek prodajnemu sektorju, uporabi storitev na trgu in izkoriščanju vesoljskih podatkov.
To bo omogočilo racionalizacijo dejavnosti za spodbujanje uporabe vseh vesoljskih podatkov in
storitev na trgu in pri uporabnikih.
V. Komisija priznava, da je pomembno nadaljevati spodbujanje in uporabo storitev Galileo in
Copernicus ter nadalje izkoriščati te naložbe.
VI. Vloga Komisije pri uporabi storitev Galileo na trgu je bila oceniti možnosti za spodbujanje in
zagotavljanje uporabe teh storitev v različnih gospodarskih sektorjih. Agencija za evropski GNSS je
bila zadolžena za promocijo in trženje storitev Galileo z izvedbo tržne analize, vzpostavitvijo tesnih
stikov z uporabniki in oblikovanjem akcijskega načrta za uporabo storitev v uporabniških skupnostih.
VII. Komisija se zaveda razdrobljenosti trga storitev in je zato predlagala več zakonodajnih aktov EU
o uporabi, na primer na področju varnosti v cestnem prometu in storitev nujne pomoči.
IX. Cilji programov Galileo in Copernicus so bili opredeljeni v zadevnih pravnih podlagah, podrobni
ukrepi pa so bili vključeni v letne delovne programe. Učinek ukrepov je bil izmerjen s ključnimi
kazalniki smotrnosti, opredeljenimi v zadevni pravni podlagi, in spremljanimi v izjavah o programih,
priloženih osnutku predloga proračuna.
Komisija si bo še naprej prizadevala za izboljšanje skladnosti vseh teh dejavnosti.

X. Komisija poudarja, da se ukvarja tudi z drugimi tržnimi segmenti, ne samo z varnostjo v cestnem
prometu in storitvami nujne pomoči, ter storitvi Galileo in Copernicus uvaja v zakonodajo EU,
povezano z zeleno in digitalno agendo.
XI. Komisija sprejema vsa priporočila.
UVOD
6, druga alinea. Komisija ugotavlja, da je zagotavljanje informacij na visoki ravni (npr. storitev
Copernicus) mogoče opredeliti tudi kot „vmesni sektor vrednostne verige“.
OPAŽANJA
24. V obdobju 2014–2020 sta vodilna vesoljska programa Galileo/EGNOS in Copernicus temeljila na
dveh ločenih pravnih okvirih z različnimi cilji in različno hitrim izvajanjem. Storitve EGNOS so na
voljo od leta 2009, storitve Copernicus od leta 2014 in storitve Galileo od leta 2016.
V zvezi z uporabo na trgu pravna okvira za obdobje 2014–2020 nista predvidevala določb za
združitev dejavnosti uporabe teh programov na trgu. V vsakem od programov je bila razvita ločena
strategija uporabe pri uporabnikih in na trgu.
Poleg tega programa nista delovala hkrati in sta imela sprva zelo različne primarne ciljne skupine
uporabnikov (institucije/raziskave kot ciljne skupine za program Copernicus; množični trg/zasebni trg
za program Galileo). Komisija v teh okoliščinah še ni mogla razviti strategije za oba vesoljska
programa EU.
Nova uredba o ustanovitvi vesoljskega programa Unije bo osnova za razvoj strategije za uporabo vseh
vesoljskih storitev EU v prihodnosti.
25. Vesoljska strategija iz leta 2016 je politični dokument, katerega namen je določiti vizijo in
usmeritev vesoljske politike EU. Prvi cilj te vesoljske strategije je kar najbolje izkoristiti prednosti
vesoljskih tehnologij v korist družbe, v njej pa so navedeni ključni ukrepi za spodbujanje uporabe
vesoljskih storitev in podatkov. Ti ključni ukrepi so bili nato preoblikovani v posebne ukrepe v
posameznih letnih delovnih programih za program Galileo/EGNOS in Copernicus ter v posebno
strategijo razvoja trga Agencije za evropski GNSS.
26. Komisija poudarja, da je bila vesoljska strategija iz leta 2016 zasnovana kot politični dokument, ki
določa vizijo in usmeritev vesoljske politike EU, in ne kot akcijski načrt za uporabo vesoljskih
storitev. Vesoljska strategija ne šteje za okvir, na podlagi katerega bi se merila uspešnost programov
EGNSS in Copernicus.
Treba je opozoriti, da sta ločeni vmesni oceni programov, izvedeni leta 2017 (ref. št.:
COM(2017) 616 final in COM(2017) 617 final) pokazali precejšnje dosežke pri uporabi storitev.
27. Komisija sprejme letni delovni program v obliki izvedbenega načrta ukrepov, potrebnih za
izpolnitev posebnih ciljev programov Galileo in Copernicus. Namen letnega delovnega programa je
določiti porabo odobritev za prevzem obveznosti in zagotoviti nekatere podrobnosti o izvrševanju
proračuna. V tem okviru letni delovni programi ne predvidevajo cilja spremljanja.
28. Komisija je sprejela letni delovni program, ki je poleg splošnih ciljev, kot je „izboljšanje uporabe
na trgu in standardov“, vseboval del z naslovom „Glavni ukrepi in mejniki“, ki podrobno opisuje
ukrepe in časovni načrt
Rezultati teh ukrepov in njihov napredek so se pozorno spremljali v četrtletnih poročilih o napredku,
in sicer se je spremljal napredek ukrepov v okviru vsakega cilja.
29. Agencija za evropski GNSS je v sodelovanju s Komisijo razvila in izvedla podrobno strategijo
razvoja trga s podrobnimi cilji, ukrepi in ključnimi kazalniki smotrnosti.
V zvezi z geografsko pokritostjo trga je treba opozoriti, da je Evropa najpomembnejši in največji trg
za storitve Galileo in EGNOS.

30. Leta 2016 je Komisija izvedla podrobno analizo vrzeli, ki je bila trdna podlaga za učinkovit
pristop k vključevanju uporabnikov v program Copernicus. Ključna priporočila analize vrzeli so bila
na splošno preoblikovana v ukrepe letnega delovnega programa.
Nova uredba o vesoljskem programu bo za Komisijo skladen okvir za spodbujanje in zagotavljanje
uporabe podatkov in storitev, ki jih zagotavljajo komponente programa.
Komisija podpira države članice pri dejavnostih uporabe pri uporabnikih. Spodbuja dinamičen pristop
od spodaj navzgor v tesnem sodelovanju z državami članicami.
31. Da bi Komisija spodbudila evropski vesoljski sektor, namerava te pobude v obdobju 2021–2027
nadaljevati in nadalje razširiti, pri čemer bo uporabljala različne programe Unije, od programa
Obzorje Evropa do vesoljskega programa EU in programa InvestEU. Uvesti namerava tudi novo
pobudo za vesoljsko podjetništvo CASSINI za obdobje 2021–2027, s čimer želi povečati število
vesoljskih zagonskih podjetij in izboljšati njihov prodor na trg ter jim olajšati dostop do javnega in
zasebnega kapitala.
32. Skupni odgovor Komisije na odstavka 32 in 33.
Uporaba podatkov in storitev programa Copernicus je sledila razvoju vesoljske in storitvene
komponente. Nove funkcije programa Copernicus se usmerjajo na uporabo na več področjih politike.
Komisija je leta 2019 izvedla raziskavo in oceno uporabe podatkov in informacij o opazovanju
Zemlje in programa Copernicus v različnih politikah EU. Priporočila so zabeležena v javnem
poročilu1. Konkreten nadaljnji ukrep v zvezi s to razpravo je bila ustanovitev Središča znanja v zvezi
z opazovanjem Zemlje (KCEO), ki naj bi začelo uradno delovati leta 2021 in spodbudilo uporabo
programa Copernicus v Komisiji in drugih institucijah/organih EU.
35. Komisija sprejema opažanja Evropskega računskega sodišča. Vendar so pooblaščeni subjekti
organizirali številne dejavnosti spodbujanja uporabe in ozaveščanja, usmerjene k specifičnim
uporabnikom.
V skladu s tem so pooblaščeni subjekti organizirali veliko število dejavnosti ozaveščanja/podpore
uporabnikom, ki jih deležniki zelo cenijo. Na ravni programa promocijo programa Copernicus
usklajuje Komisija v okviru tako imenovane timske ekosistemske mreže programa Copernicus, ki jo
pooblaščeni subjekti in Komisija uporabljajo kot platformo za predstavitev svojih načrtov in
opredelitev morebitnih sinergij, da bi se izognili podvajanju stroškov ter prizadevanj za horizontalne
dogodke.
Komisija si bo pri programu Copernicus 2.0 prizadevala za boljšo uskladitev in racionalizacijo
različnih sporazumov o prispevkih za naloge in proračune v podporo uporabi.
36. Čeprav Komisija priznava, da ima agencija EEA omejen proračun za promocijo storitev programa
Copernicus v skladu z veljavnim sporazumom o prenosu pooblastil s Komisijo (ki se izteče
leta 2021), meni, da bi se moralo to stanje izboljšati s prihodnjim sporazumom med Komisijo in
agencijo EEA.
Poleg tega je izkoriščanje celotnega potenciala programa Copernicus poudarjeno v novi strategiji
agencije EEA in omrežja Eionet za obdobje 2021–2030, ki jo je nedavno sprejel upravni odbor
agencije EEA. Agencija EEA ima ključno vlogo pri povečanju uporabe programa Copernicus pri
uporabnikih prek svoje mreže (Eionet) in deležnikov, vključno z agencijami za varstvo okolja in
javnimi organizacijami, ki sodelujejo pri spremljanju in izvajanju okoljskih politik.
37. Niti Komisija niti Agencija za evropski GNSS nista pristojni za uvedbo usklajevanja nacionalnih
vesoljskih strategij. Države članice niso dolžne usklajevati lastnih vesoljskih strategij ali ukrepov s
Komisijo ali Agencijo za evropski GNSS.
1
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39. Komisija opozarja, da ni pristojna za neposredno delovanje na nacionalni ravni. Za uporabo
programa Copernicus na nacionalni ravni so odgovorne države članice. Uveljavljanje pristopa od
zgoraj navzdol za države članice ni sprejemljivo.
Kljub temu je Komisija za podporo pristopu od spodaj navzgor in na podlagi analize iz leta 2016
vzpostavila različne ukrepe za obravnavo potreb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Primeri
vključujejo vzpostavitev mrež Copernicus Relays in Copernicus Academy, organizacijo nacionalnih
informativnih dni v državah članicah, hekatonov in univerzitetnih seminarjev, sklenitev okvirnega
sporazuma o partnerstvu ali organizacijo tematskih delavnic za podporo izmenjavi najboljših praks na
nacionalni in regionalni ravni ter posebnih delavnic o dopolnjevanju strategij uporabe pri uporabnikih
med EU in državami članicami v letu 20192.
40. Komisija priznava, da je povpraševanje po proizvodih prodajnega sektorja zelo različno in
razdrobljeno predvsem zaradi različnih potreb držav članic in uporabnikov. Zasebni sektor je bolj
primeren za odzivanje na posebne zahteve geografskega področja delovanja, sam prodajni sektor pa
javnim organom in državam članicam zagotavlja orodja v obliki trga za odkrivanje prilagojenih
rešitev.
41. Komisija priznava, da imajo lahko države članice različne pristope k rešitvam za opazovanje
Zemlje. Delegati foruma uporabnikov programa Copernicus in odbora programa Copernicus se redno
spodbujajo, naj svoje nacionalne izkušnje delijo z drugimi nacionalnimi delegati.
42. Komisija je omogočila izmenjavo najboljših praks glede nacionalnih pobud v okviru foruma
uporabnikov programa Copernicus in odbora programa Copernicus ter na delavnicah z državami
članicami.
44. Ker ni priznanega konceptualnega okvira za oceno koristi na področju vesolja, Komisija v
sodelovanju z Agencijo za evropski GNSS meni, da je razvila trdno metodologijo za določanje
socialno-ekonomskih koristi programov Galileo in EGNOS.
45. Vhodni podatki, povezani s trgom, uporabljeni v tej metodologiji in objavljeni v polletnem
poročilu o trgu, so postali globalna referenčna točka na tem področju. Izračunana vrednost koristi je
primerljiva s tistimi, ki so ocenjene v drugih regijah (Economic Benefits of the Global Positioning
System to the U.S. Private Sector Study, ki jo je objavil inštitut NIST leta 20193) in drugih vesoljskih
programih.
Komisija meni, da so ocene koristi vesoljskih storitev uporabne, čeprav jih je mogoče še izboljšati.
47. Metodologije, uporabljene v študijah Komisije za izračun ekonomskih koristi, so v Evropi
priznane in se uporabljajo v več drugih industrijskih sektorjih ter niso v nasprotju z navedbami v
priročniku OECD.
Ocena prodajne industrije programa Copernicus je temeljila na natančnem pregledu literature, da bi
ugotovili najprimernejše metodologije. V oceni je poudarjena glavna težava pri ocenjevanju koristi, ki
izhajajo iz uporabe podatkov o opazovanju Zemlje (EO), in sicer vprašanje, v kolikšni meri bi lahko
koristi neposredno pripisali podatkom programa Copernicus ali jih povezali z njimi.
48. Komisija poudarja zahtevnost izračunov za oceno koristi v zvezi z elementi, kot so blažitev
podnebnih sprememb ali število življenj, ki bi jih lahko v nesrečah rešili z opazovanjem.
Družbeni in širši vplivi vključujejo širše družbene koristi, kot so večja varnost in zaščita, nacionalni
ugled, vplivi na okolje, vplivi na ozaveščanje. Te vplive je izjemno pomembno oceniti, saj
dopolnjujejo vidik denarnih učinkov (učinkov na BDP in katalitičnih učinkov). Programa Galileo in
EGNOS sta bila ustanovljena v skladu s smernicami Komisije za oceno učinka.
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Delavnica programa Copernicus: spodbujanje sinergij pri dejavnostih spodbujanja uporabe programa Copernicus pri
uporabnikih na evropski in nacionalni ravni, 19. junij 2019.
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Okvir 3 – Primeri slabosti pri izračunu koristi, ki izhajajo iz vesoljskih programov EU
V okviru programa Galileo se javni subjekti, kot so univerze, nacionalne vesoljske agencije in
neprofitne organizacije, že upoštevajo, in sicer le, če prejemajo sredstva prek razpisov za vesolje
programa Obzorje 2020, upoštevan pa je tudi povezani učinek prelivanja.
Gospodarske koristi, ki jih omogočajo javne naložbe v vesoljske dejavnosti, so večinoma nesnovne in
kompleksne. Oddelitev zaradi svoje spreminjajoče se narave zahteva mikroekonomski pristop, da bi
bilo mogoče razumeti zapleten pojav na ravni podjetja, ne pa makroekonomski pristop.
Cilj tega pristopa mikrodifuzije je prikazati obstoj pojava, ne pa zagotoviti natančen podatek, da se
prepreči precenitev koristi. Kompleksnost gospodarskega pojava v primeru uporabe podatkov in
proizvodov programa Copernicus upravičuje uporabo modela mikrodifuzije, da je mogoče na ravni
podjetja razumeti, kako se uporabljajo podatki in izdelki ter kako se z njimi ustvarja posebno znanje,
ki vodi k povečanju prodaje ali znižanju stroškov.
Komisija meni, da druge metodologije, kot je metodologija za oceno učinka na BDP, ne morejo v
tolikšni meri zajeti kompleksnosti te vrste pojava in natančno oceniti takega ekonomskega učinka.
49. Pravna okvira za program Galileo in program Copernicus določata posebne cilje in kazalnike
smotrnosti za vsak program, vključno z nekaterimi, ki so povezani z uporabo na trgu.
51. Do heterogenosti ključnih kazalnikov smotrnosti za uporabo programa Copernicus pri uporabnikih
je prišlo zaradi razlik v posameznih sporazumih o prenosu pooblastil z različnimi pooblaščenimi
subjekti programa Copernicus.
Komisija je posebej za komunikacijske ukrepe uskladila ključne kazalnike smotrnosti pooblaščenih
subjektov. To je omogočilo četrtletno zbiranje rezultatov in spremljanje nekaterih trendov.
Komisija si bo v naslednji fazi načrtovanja programa prizadevala, da bi še bolj poenostavila
opredelitev ključnih kazalnikov smotrnosti različnih pooblaščenih subjektov.
53. Po incidentu iz leta 2019, ki je vplival na delovanje in razpoložljivost storitev programa Galileo, je
bil sistem v veliki meri okrepljen in izboljšan.
Medtem ko si drugi ponudniki prizadevajo za povečanje ravni natančnosti, je Evropa že začela graditi
infrastrukturo programa Galileo druge generacije, da bi ostala v ospredju satelitske navigacije. Prvi
sateliti naj bi bili izstreljeni že leta 2024.
60. Komisija poudarja, da je mogoče raziskovalne in inovacijske projekte razvijati v njihovi
življenjski dobi, njihove ukrepe pa je mogoče prilagoditi tehnološkemu razvoju. Obstajajo tudi
namenski mehanizmi, zlasti za inovacijske projekte, ki izkoriščajo potencial najnovejših inovacij. Pri
nekaterih projektih lahko na primer konzorciji sami objavijo „odprte razpisne postopke“ (tako
imenovano dodeljevanje sredstev tretjim osebam).
61. Komisija poudarja, da tudi projekti, financirani iz drugih segmentov programa Obzorje 2020,
podpirajo uporabo storitev programov Galileo in EGNOS. V portfelju ukrepov programa
Obzorje 2020 imata pomembno vlogo usmerjenost v končnega uporabnika in razvoj poslovnih
modelov.
Čeprav je razvoj inovativnih rešitev, razvitih za trg, odvisen tudi od sredstev morebitnih kupcev, si
Komisija prizadeva izkoristiti rezultate raziskovalnih in inovacijskih ukrepov prek močnega vmesnika
med raziskavami in politiko ter namenskimi nadaljnjimi ukrepi.
Okvir 4 – Dejavniki, zaradi katerih prihaja do zamud pri izvedbi ukrepov, ki jih EU financira v
podporo storitvam programa Galileo
Komisija poudarja, da je prodaja izdelkov institucionalnim uporabnikom zahtevnejša od prodaje
izdelkov zasebnim subjektom.
Komisija prav tako izpostavlja, da že od samega začetka ni jasno, ali bo projekt raziskav in razvoja
vodil do uspešnih ali tržnih izdelkov.

65. Komisija meni, da je bila podpora zagonskim podjetjem s finančnimi nagradami dobro
opredeljena in dobro spremljana, ker so bili na začetku vsakega pospeševalnika opredeljeni cilji,
potrebe ter pričakovanja zagonskega podjetja in njegovega mentorja. V obdobju mentorstva so se
spremljali napredek pri doseganju ciljev in povratne informacije o uporabnosti mentorstva.
Komisija na podlagi teh pobud pripravlja začetek nove pobude za vesoljsko podjetništvo CASSINI
(Competitive Space Start-ups for INnovatIon) za obdobje 2021–2027 za izboljšanje vstopa a
vesoljskih zagonskih podjetij na trg.
67. Cilj okvirnega sporazuma o partnerstvu Caroline Herschel je bil zasnova celovitega orodja za
uporabo, naslovljenega na države članice, ki se bo odzivalo na njihove potrebe in vključevalo pristop
na lokalni ravni.
Omejena sredstva, ki so na voljo instrumentu, bi otežila podporo dolgoročnemu zaposlovanju
strokovnjakov, vendar je treba opozoriti, da imajo številni podprti ukrepi učinek krepitve zmogljivosti
in vplivajo na agencije držav članic, da same najemajo takšne strokovnjake.
68. Do začetnih zamud pri izvajanju je prišlo tudi zaradi potrebe po pojasnitvi nekaterih pravnih
vidikov, povezanih z delovanjem tega novega instrumenta. Zamude so bile od takrat ublažene, vsi
specifični sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev iz delovnega programa za leto 2019 pa so bili
odobreni leta 2020; prvi specifični sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev iz delovnega programa
za leto 2020 so bili predloženi konec leta 2020 in so bili v postopku odobritve. Delovni program za
leto 2021 mora slediti urniku sprejetja delovnega programa za vesoljski program.
Okvir 5 – Ambiciozni cilji, toda omejen učinek
Komisija poudarja, da so inovativni ukrepi javnih organov, ki temeljijo na povpraševanju, med
raziskovalnimi in inovativnimi ukrepi, ki jih je najtežje razviti in spodbujati. Komisija je na podlagi
razpisa za opazovanje Zemlje „EO-2-2016“ prejela dva predloga, kar je mogoče šteti za uspeh.
Komisija poudarja, da zelo omejeno število projektov, katerim se dodelijo nepovratna sredstva, za te
vrste ukrepov nikakor ni nenavadno.
76. Možnost glede števila platform za storitve dostopa do podatkov in informacij (DIAS) je bila
državam članicam predlagana v operativnem načrtu izvajanja, rešitev, pri kateri so vztrajale države
članice, pa je bila, da bi imeli več kot eno platformo DIAS.
V programu Copernicus so platforme DIAS edine storitve, ki so za uporabnike plačljive. Program
Copernicus ni imel metrik za plačljive storitve, saj so podatki in informacije na voljo brezplačno.
Takšne plačljive storitve uporabniki nenehno uporabljajo. Komisija je spodbujala uporabo platform
DIAS v programu Obzorje 2020, raziskovalni projekti pa so se vključili v te platforme. Evropska
vesoljska agencija (ESA) in organizacija EUMETSAT sta prav tako spodbujali uporabo platforme
DIAS, na primer v shemi mreže virov. Platforma DIAS je pomagala razbremeniti infrastrukture
arhivov.
77. Ukrepi za zmanjšanje stroškov v okolju v oblaku so bili izvedeni na vseh platformah DIAS.
Sestavljeni so iz ravnotežja med spletnimi in bližnjimi („near line“) podatki. Komisija meni, da so ti
ukrepi stroškovno učinkoviti, saj je stroškovni dejavnik velikost arhiva, ki bo na voljo na spletu.
Prizadeva si za racionalizacijo in izboljšanje infrastrukture za dostop do podatkov in izkoriščanje
programa Copernicus.
Medtem ko ena država članica že uporablja infrastrukture, povezane s platformami DIAS, pa je treba
opozoriti, da si države članice na splošno prizadevajo za neodvisnost pri vzpostavljanju svojih
sodelovalnih zemeljskih segmentov.
Strategija programa Copernicus je ponuditi zmogljivosti vsem uporabnikom (državljanom, javnim
organom, podjetjem in raziskovalcem) in bo vključena v številne podatkovne prostore, kot je
navedeno v sporočilu Komisije z naslovom Evropska strategija za podatke4.
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83. Doslej izvedene regulativne dejavnosti in dejavnosti standardizacije so bile osredotočene na
glavne tržne segmente (pametni telefoni, cestne aplikacije, letalstvo) in so že prispevale k prodoru
programov Galileo in EGNOS na trg. Komisija si je močno prizadevala za razvoj letalskih standardov
za programa Galileo in EGNOS, ki so bili sprejeti leta 2020 v odboru za navigacijske sisteme ICAO
in organizaciji EUROCAE.
84. V zvezi z dejavnostmi na področju inteligentne povezljivosti so bili analizirani možni kritični
standardi. Trenutno je sestava zveze za inovacije na področju interneta stvari na previsoki ravni in ni
zahtev, neposredno povezanih s satelitsko navigacijo.
V zvezi z javnimi upravami je bila poleg orodja za trajnostnost kmetij (FaST), ki se uporablja v
kmetijstvu, izvedena tudi študija o sedanjih carinskih postopkih, ki vključujejo zabojnike in pošiljke.
Začele so se nadaljnje dejavnosti za vključitev programa Galileo v izmenjavo podatkov v elektronskih
informacijah o tovornem prometu in v standard DATEX II (standard za izmenjavo podatkov),
standardiziran elektronski jezik za izmenjavo informacij o cestnem prometu in cestnih potovanjih.
85. Komisija v zvezi z zakonodajo EU poudarja, da je upoštevala najpomembnejša področja uporabe
programa Copernicus in da je program Copernicus uspešno vključen v to zakonodajo: politiko
namenske rabe tal ter kmetijsko in gozdarsko politiko.
Komisija je prevzela pobudo za ustanovitev Središča znanja v zvezi z opazovanjem Zemlje (KCEO),
ki bo okrepilo nadaljnjo uporabo podatkov programa Copernicus v institucijah, da bi izkoristila koristi
programa Copernicus na drugih področjih.
87. Komisija poudarja, da je bila analiza regulativnih ovir osnova za vključitev programa Galileo in
programa Copernicus v več zakonodajnih aktov.
ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
88. Komisija pozdravlja sklep Evropskega računskega sodišča o vrednosti storitev in podatkov, ki jih
zagotavljata programa Galileo in Copernicus (in EGNOS).
Napredek pri uporabi storitev programov Galileo in Copernicus je bil stalen. Uporaba storitev je še
posebno očitna v primeru storitev programa Galileo. Uporaba programa Galileo se je z nič
uporabnikov leta 2016 do danes povečala na skoraj dva milijardi uporabnikov s pametnimi telefoni, ki
podpirajo storitev Galileo.
Število uporabnikov programa Copernicus se je prav tako povečalo. Po letnih statističnih podatkih je
bilo konec leta 2020 več kot 500 000 registriranih uporabnikov programa Copernicus. Ker je med
njimi veliko institucij, je dejanski doseg končnih uporabnikov nekajkrat večji. Nova vesoljska uredba
bo pravni okvir za nadaljnje povečanje družbenih in gospodarskih koristi programov Galileo in
Copernicus.
89. Komisija poudarja, da je bila vesoljska strategija iz leta 2016 zasnovana kot temelj vizije in
usmeritve vesoljske politike EU, in ne kot akcijski načrt za uporabo vesoljskih storitev. Vesoljska
strategija ne šteje za okvir, na podlagi katerega bi se merila uspešnost programov EGNSS in
Copernicus. Ti strateški cilji vesoljske strategije so bili nato preoblikovani v posebne ukrepe v
posameznih letnih delovnih programih za program Galileo/EGNOS in Copernicus ter v posebno
strategijo razvoja trga Agencije za evropski GNSS.
90. V novi vesoljski uredbi je predvidena osrednja vloga prihodnje vesoljske agencije (EUSPA) na
tem področju, in sicer tako na področju navigacije kot na področju opazovanja Zemlje. Komisija je
prepričana, da bo to pripomoglo k večji poenostavitvi celotne strategije.
91. Komisija se strinja, da so za popolno preučitev potenciala podatkov programa Copernicus
potrebna nadaljnja prizadevanja. Poleg tega pa poudarja, da je bil že dosežen precejšen napredek,
zlasti znotraj Komisije, saj številni oddelki uporabljajo podatke programa Copernicus in njihovo
uporabo štejejo za del strategije.
Komisija namerava leta 2021 ustanoviti Središče znanja v zvezi z opazovanjem Zemlje, da bi
povečala nadaljnjo uporabo podatkov programa Copernicus v institucijah ali organih EU.

92. Strategije za uporabo pri uporabnikih so se med posameznimi pooblaščenimi subjekti programa
Copernicus razlikovale. Nekateri med njimi, zlasti tisti z nalogami, povezanimi z varnostjo in nujno
pomočjo, imajo le malo pooblaščenih uporabnikov, zato je uporaba pri uporabnikih očitno omejena le
nanje.
Komisija bo podrobneje preučila ta vidik, zlasti s tesnejšim sodelovanjem s prihodnjimi
pooblaščenimi subjekti.
93. Komisija poudarja, da niti Komisija niti Agencija za evropski GNSS nista pristojni za
usklajevanje nacionalnih vesoljskih strategij. Poleg tega države članice niso dolžne usklajevati lastnih
vesoljskih strategij ali ukrepov s Komisijo ali Agencijo za evropski GNSS.
Priporočilo 1 – Komisija naj sprejme celovito strategijo v podporo uporabi vesoljskih storitev
EU
Komisija sprejema priporočilo 1(a).
Poudarja, da je v skladu z njeno pravico do pobude njena prednostna naloga odločiti, kakšno obliko
bo imela ta strategija.
Komisija sprejema priporočilo 1(b).
94. Komisija izpostavlja, da ni nobenega priznanega konceptualnega okvira za oceno koristi na
področju vesolja.
Zato v sodelovanju z Agencijo za evropski GNSS meni, da je razvila trdno metodologijo za določanje
socialno-ekonomskih koristi programov Galileo in EGNOS.
Ta metodologija se zdaj uporablja v polletnem poročilu o trgu, ki ga je objavila agencija za evropski
GNSS, zaradi česar so ta poročila o trgu postala globalna referenčna točka na tem področju.
Komisija priznava, da je nekatere koristi zelo težko oceniti, zlasti v zvezi s temami, kot so vidiki
prilagajanja podnebnim spremembam ali preprečevanje in obvladovanje nesreč, in da je njihova
količinska opredelitev zelo zahtevna.
95. Komisija priznava, da med programoma Galileo in Copernicus obstajajo razlike v metodologiji za
izračun njunih koristi. Kljub temu se je Komisija ob pomanjkanju priznanega konceptualnega okvira
po najboljših močeh trudila za oceno teh koristi.
Nova vloga Agencije za evropski GNSS (sedanja GSA, prihodnja EUSPA), tj. spremljanje trga obeh
programov, bi morala privesti k bolj doslednemu in skladnemu pristopu k oceni koristi komponent
obeh vesoljskih programov.
96. V prilogi k novi vesoljski uredbi je opredeljen sklop ključnih kazalnikov za poročanje o napredku
programa. Ti ključni kazalniki so povezani z doseganjem ciljev te uredbe.
Komisija želi poudariti, da je treba kvantitativne informacije iz kazalnikov analizirati skupaj s
kvalitativnimi informacijami. Prav tako je treba analizo kvantitativnih kazalnikov postaviti v pravi
okvir. Kazalniki so torej le en element za spremljanje izvajanja.
Priporočilo 2 – Komisija naj razvije konceptualni okvir za ocenjevanje koristi vesoljskih
programov EU in izboljša merjenje smotrnosti
Komisija sprejema priporočilo 2(a).
Komisija sprejema priporočilo 2(b).
Nabor ustreznih kazalnikov smotrnosti je opredeljen v novi vesoljski uredbi. Poročanje o teh
kazalnikih se opravi letno z izjavami o programu v osnutku predloga proračuna. Kvantitativne
kazalnike morajo spremljati kvalitativne informacije/analiza.
99. Komisija opozarja, da je bilo v podporo uporabe pri uporabnikih uvedenih veliko dejavnosti, ki na
začetku programa niso bile zadostno podprte: releji, akademija, hekatoni, informativni dogodki,
pospeševalniki, inkubatorji itd.

Vse te dejavnosti so bile odziv na posebne potrebe in zahteve držav članic po podpori. Komisija si bo
še naprej prizadevala za izboljšanje skladnosti vseh teh dejavnosti.
101. Komisija se strinja, da je mogoče bolje izkoristiti sinergije med različnimi kanali, ki zagotavljajo
podatke programa Copernicus.
Priporočilo 3 – Komisija naj zagotovi popolno pripravljenost sistema Galileo in bolje usmerjene
ukrepe za spodbujanje uporabe vesoljskih storitev EU
Komisija sprejema priporočilo 3(a).
Komisija sprejema priporočilo 3(b).
Komisija sprejema priporočilo 3(c).
103. Skupno raziskovalno središče (JRC) je okoli leta 2018 izvedlo študijo, ki je omogočila novo
razumevanje uporabe podatkov programa Copernicus v zakonodaji EU.
Novo ustanovljeno Središče znanja v zvezi z opazovanjem Zemlje bo okrepilo povezave med
programom Copernicus in vsemi področji politike Komisije ter tako izboljšalo povezave med
različnimi politikami EU in ustrezno zakonodajo.
Priporočilo 4 – Komisija naj bolje uporablja regulativni okvir v podporo uporabi vesoljskih
storitev EU
(a) Komisija sprejema priporočilo 4(a).
Komisija poudarja, da je za spodbujanje uporabe podatkov, storitev in signalov programov
Copernicus in Galileo naredila pomemben korak naprej in uvedla njihovo obvezno uporabo v
prihodnjem programu Obzorje Evropa, v katerem imata pomembno vlogo opazovanje Zemlje in
navigacija. Ta tesna povezava med raziskavami in vesoljem je bila vzpostavljena prvič.
Komisija sprejema priporočilo 4(b).
Komisija sprejema priporočilo 4(c).
V zvezi s časovnimi razporedi za razvoj standardov je Komisija odvisna od dela in ukrepov evropskih
in mednarodnih organizacij za standardizacijo ali drugih zunanjih akterjev.

ODGOVORI AGENCIJE ZA EVROPSKI GNSS NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA
RAČUNSKEGA SODIŠČA: „VESOLJSKA PROGRAMA EU GALILEO IN COPERNICUS:
STORITVE SO SE ZAČELE IZVAJATI, VENDAR JE TREBA NJIHOVO UPORABO ŠE
DODATNO OKREPITI“

POVZETEK
Skupni odgovor na odstavke V do X.
Agencija za evropski GNSS je znatno prispevala k uporabi programa Galileo s prizadevanjem
za dobro poznavanje trga in uporabnikov, oblikovanjem in izvajanjem časovnih načrtov za
prevzem s skupnostmi uporabnikov ter spodbujanjem razvoja uporabniških tehnologij in
aplikacij. Galileo je do konca leta 2020 uporabljalo skoraj dve milijardi ljudi. Agencija za
evropski GNSS se strinja, da bi bilo treba nadaljevati z dejavnostmi na trgu in med uporabniki
za zagotavljanje nadaljnje uporabe programa Galileo ter dokončanje prevzema na trgih s
počasnejšimi cikli in pri različnih uporabnikih. Agencija za evropski GNSS bo postala Agencija
Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) in razširila svojo vlogo na razvoj trga za program
Copernicus ter spodbujala sinergije s programom Galileo.
Agencija za evropski GNSS priznava, da ni skupnega konceptualnega in statističnega okvira za
ocenjevanje koristi vesoljskih storitev v EU. Zato je razvila metodologijo na področju globalnih
satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS). Priznava tudi, da ima takšna metodologija
pomanjkljivosti, povezane z razpoložljivostjo statističnih informacij na nacionalni ravni,
vendar meni, da je še vedno dobra. Ustanovitev agencije EUSPA bo spodbudila tesnejše
metodološko usklajevanje dejavnosti spremljanja trga in oceno koristi za vse komponente
vesoljskega programa.

OPAŽANJE 29
Agencija za evropski GNSS pozdravlja opažanje Sodišča o strategiji razvoja trga, ki je dejansko
prispevala k sedanji znatni uporabi programa Galileo.
Agencija za evropski GNSS v skladu s svojim mandatom potrjuje osredotočenost na Evropo,
vendar želi poudariti, da so njene številne dejavnosti imele mednarodno razsežnost. Agencija
za evropski GNSS je sodelovala z deležniki z vsega sveta, kot so proizvajalci čipov, izdelovalci
avtomobilov, letalski prevozniki, ne glede na to, ali se nahajajo v Evropi ali zunaj nje.

OPAŽANJE 37
Opozoriti je treba, da države članice niso dolžne usklajevati svojih nacionalnih strategij z
Agencijo za evropski GNSS.

OPAŽANJE 44
Agencija za evropski GNSS se zaveda, da ni skupnega konceptualnega in statističnega okvira
za ocenjevanje koristi vesoljskih storitev v EU. Zato je v tesnem sodelovanju z Evropsko
komisijo razvila metodologijo na področju globalnih satelitskih navigacijskih sistemov.

OPAŽANJE 47
Kar zadeva program Galileo je bil po izmenjavi mnenja z Sodiščem posodobljen pristop k
ocenjevanju bruto dodane vrednosti (BDV) in je sedaj po mnenju Agencije za evropski GNSS
bolj v skladu s konceptualnim okvirom za izračun bruto domačega proizvoda (BDP) v EU.
Agencija za evropski GNSS je pred izmenjavami mnenja z Sodiščem razvila poseben pristop
za izračun tovrstnih koristi, da bi rešila vprašanje neobstoja nacionalne kategorije za globalne
satelitske navigacijske sisteme v prodajnem sektorju.

OPAŽANJE 48
Kar zadeva Galileo, je Agencija za evropski GNSS v skladu s pravili Evropske komisije o oceni
učinka monetizirala družbene koristi, kot so zmanjšanje emisij, čas, prihranjen v prometnih
zastojih zaradi navigacijskih sistemov, ali število rešenih življenj, pri čemer je vedno uporabila
najzanesljivejši vir za monetizacijo. Zato je ocena koristi kljub nekaterim pomanjkljivostim po
mnenju Agencije za evropski GNSS še vedno dobra in izčrpna ter pripravljena v skladu z
ocenami podobnih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov.

OPAŽANJE 56
Agencija za evropski GNSS poudarja, da sprejemniki in oprema dajejo prednost navigacijskim
signalom, ki običajno temeljijo na optimalni geometriji satelitov.

ZAKLJUČEK 90
Agencija za evropski GNSS je v zvezi s programom Galileo sprejela strategijo za razvoj trga, kot
je opisana v odstavku 29 poročila Sodišča.

ZAKLJUČEK 93
Glej odgovor Agencije za evropski GNSS na odstavek 37.

ZAKLJUČEK 94
Glej odgovor Agencije za evropski GNSS na odstavek 44.

ZAKLJUČEK 95
Glej odgovor Agencije za evropski GNSS na odstavek 48.

Revizijska ekipa
V posebnih poročilih Sodišča so predstavljeni rezultati njegovih revizij politik in
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna.
Sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri
tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali
porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat IV – regulacija trgov in konkurenčno
gospodarstvo, ki ga vodi član Sodišča Alex Brenninkmeijer. Revizijo je vodil član
Evropskega računskega sodišča Mihails Kozlovs, pri njej pa so sodelovali vodja
njegovega kabineta Edīte Dzalbe, atašejka v njegovem kabinetu Laura Graudiņa, vodilni
upravni uslužbenec John Sweeney, vodja naloge Sven Kölling ter revizorji
Agnieszka Plebanowicz, Maria-Isabel Quintela in Aleksandar Latinov.
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Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije

22. 10. 2019

Uradno posredovanje osnutka poročila Komisiji (ali drugemu
revidirancu)

27. 1. 2021

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku

23. 3. 2021

Prejetje uradnih odgovorov Komisije v vseh jezikih

16. 4. 2021

Prejetje uradnih odgovorov Agencije za evropski GNSS v vseh jezikih

14. 4. 2021
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Globalni satelitski navigacijski sistem Galileo in program za
opazovanje Zemlje Copernicus sta vodilna programa vesoljske
politike EU. Z njima se zagotavljajo pomembne storitve, s katerimi
se omogočata natančnejša navigacija in določanje časa in
zagotavljajo pomembni podatki o Zemlji.
Vendar še ni celovite strategije za spodbujanje uporabe teh
storitev niti konceptualnega statističnega okvira za zanesljivo
oceno koristi teh programov.
Sodišče je našlo pomanjkljivosti pri spremljanju uporabe in
ugotovilo, da nekatere ključne funkcije sistema Galileo še niso na
voljo. Cilji in učinek več ključnih ukrepov v podporo uporabi
storitev, ki se zagotavljajo s sistemom Galileo in programom
Copernicus, niso bili jasni, Komisija pa je le delno izkoristila
možnosti za spodbujanje teh storitev v zakonodaji ali standardih
EU.
Sodišče daje priporočila za rešitev navedenih zadev.
Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena
287(4) PDEU.

