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На 14 юни Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – План за 
действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна 
спътникова система (ГНСС)“ 
COM(2010) 308 окончателен. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 2 февруари 2011 г. 
 
На 469-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г. (заседание от 16 
февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 112 
гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“.  
 

* 
 

*        * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Комитетът приветства съобщението на Комисията относно „План за действие във 

връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система 
(ГНСС)“. Той смята, че успехът на европейската програма ГНСС е жизненоважен за 
бъдещия просперитет и сигурност на ЕС, и призовава Съвета, Парламента, Комисията и 
държавите-членки да отдадат дължимото признание на потенциала на тази 
жизненоважна инфраструктура и да я подкрепят с достатъчно финансиране и ресурси 
за успешното � функциониране. 

 
1.2 Европейската ГНСС е от решаващо значение за постигането на концепцията за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложена в стратегията „Европа 2020“1. 
Успехът на програмата ще окаже въздействие върху растежа, иновациите и създаването 
на богатство в Европа. Освен значителните ползи, които носи за транспортните 
системи, ГНСС е от решаващо значение за Програмата в областта на цифровите 
технологии2, що се отнася до приложения като софтуер, реагиращ на условията в 
заобикалящата го среда, интелигентните мрежи и „Интернет на нещата“. 

                                                      
1 

 „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020. 
2 

 „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, COM(2010) 245 окончателен. 
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1.3 Комитетът изразява съжаление, че забавянето на „Галилео“ струва на Европа 

възможността европейската ГНСС да се утвърди като доминираща технология в 
Европа и извън нея. Понастоящем американската система GPS е очевиден световен 
технологичен лидер за базирани на ГНСС решения. Това забавяне продължава да 
струва скъпо на Европа по отношение на загубите на приходи от продажбите на 
технологии и услуги, но също и от гледна точка на обществените услуги – по-
интелигентни транспортни и енергийни системи и по-добри услуги по търсене и 
спасяване. 

 
1.4 Европа трябва да предоставя европейски ГНСС услуги, основаващи се на нейна 

собствена инфраструктура, чиято надеждност да не зависи от приоритетите на 
американската, руската или китайската отбрана. 

 
1.5 Предвид широкото разпространение на GPS, Комитетът призовава съответният 

промишлен сектор в ЕС да се съсредоточи върху оперативната съвместимост между 
„Галилео“ и GPS, тъй като приложенията, използващи и двата вида спътникови 
съзвездия, могат да извлекат полза от повишена точност и по-добра наличност на 
сигналите. 

 
1.6 Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) действа вече 

повече от година. За съжаление ЕС вече е закъснял с тази програма за маркетинг и 
иновации. Комисията трябва да ускори развитието на пазара и иновациите, особено 
като се имат предвид разходите, свързани със забавянето на „Галилео“ (до 3 млрд. евро 
годишно) и нарастващата конкуренция от страна на САЩ, Русия, Китай и Япония. 

 
1.7 Бавното разработване на приложенията на ГНСС надолу по веригата означава загуби в 

областта на иновациите, създаването на богатство и завоюването на пазарни позиции. 
При наличие на динамичен пазар за приложенията на ГНСС икономическите, 
социалните и екологичните ползи нагоре и надолу по веригата биха били доста 
съществени. 

 
1.8 Комитетът поздравява Комисията и Европейската надзорна агенция на ГНСС за 

свършената досега работа с твърде ограничените налични ресурси. С оглед на 
ограничените ресурси подреждането по приоритет на областите на приложение в 
съобщението е логично, а очертаните за всяка област стратегии са добре обмислени. 
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1.9 Понастоящем европейската ГНСС има малък дял от световния пазар за ГНСС продукти 
и услуги. Комитетът призовава за изготвянето на подробен бизнес план за агресивно 
увеличаване на пазарния дял и назначаването на първокласен екип от опитни бизнес 
професионалисти, които да отговарят за постигането на целите. Комитетът препоръчва 
да се сключи договор с експертна фирма за комерсиализирането на европейската ГНСС 
под ръководството на Европейската комисия и Европейската надзорна агенция на 
ГНСС. 

 
1.10 В съобщението правилно се изтъкват характеристиките „точност и достоверност“ на 

EGNOS/„Галилео“ като важни конкурентни елементи за диференциация на базираните 
на ГНСС услуги на световния пазар, но този източник на диференциация бързо се 
стопява, тъй като конкурентите инвестират и подобряват своите системи. Комитетът 
смята, че са необходими непрекъснати инвестиции в подобряването на системите 
EGNOS и „Галилео“, за да се запази техническото превъзходство. Той отправя искане 
към Комисията да обърне особено внимание на набелязването на допълнителни 
елементи на стратегическо диференциране и да инвестира в разработването на 
устойчиво конкурентно предимство. 

 
1.11 Комитетът смята, че изненадващото отсъствие на системата „Галилео“, която не е 

спомената в Програмата в областта на цифровите технологии, говори за липса на 
съгласувано мислене по отношение на политиките в Комисията. Той подчертава, че е 
необходимо Комисията да набележи синергиите между европейските програми за 
ГНСС, Програмата в областта на цифровите технологии и водещата инициатива „Съюз 
за иновации“, по-специално що се отнася до иновациите, оперативната съвместимост 
на приложенията, маркетинга и бюджетите. Биха могли да се постигнат значителни 
ползи от съвместната работа за разработване на интелигентни приложения и услуги и 
за постигане на общите цели с минимални разходи. 

 
1.12 Комитетът призовава Съвета спешно да потърси решение на предизвикателството, 

свързано с финансирането на EGNOS/„Галилео“. Настоящата ситуация подкопава 
усилията за създаване на силна европейска търговска платформа за ГНСС. 

 
1.13 Комитетът е категорично убеден, че Европа следва да се възползва от уникалната 

позиция на „Галилео“ като първата напълно немилитаризирана гражданска ГНСС, за да 
изгради пазарен дял в необвързани страни, по-специално в Африка и Южна Америка. 
За тази цел Комисията следва да поеме много активна лидерска роля в 
Международната комисия за ГНСС на ООН3. 

 

                                                      
3 

 http://www.oosa.unvienna.org/oosa/SAP/gnss/icg.html. 
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1.14 Комитетът подчертава значението на маркова стратегия и знак за качество4 за 
технологиите и услугите, базирани на EGNOS/„Галилео“. Комитетът призовава 
Комисията да разработи тези два основни за постигането на пазарен успех 
инструмента. Липсата на ясна маркова стратегия, която да е в основата на усилията за 
пускане на пазара, ще означава разпиляване на ресурси и усилия. А пускането на пазара 
на недобре проектирана, разработена или внедрена технология на EGNOS/„Галилео“ 
ще нанесе непоправими щети на репутацията на системите. 

 
1.15 Комитетът препраща Комисията към предишни свои становища относно „Галилео“, 

EGNOS, „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии5. 
 
2. Контекст 
 
2.1 Ежедневието ни зависи до такава степен от услугите, предоставяни от спътниковата 

навигация, че евентуалните смущения за бизнеса, банковото дело, транспорта, 
авиацията, комуникациите и др., които биха възникнали при ограничаване или спиране 
на подобни услуги, биха стрували много скъпо (например по отношение на приходите 
за бизнеса, пътната безопасност и др.). 

 
2.2 GPS (САЩ), ГЛОНАСС (Русия) и другите спътникови системи, разработени от Индия, 

Япония и Китай, са военни системи под военен контрол; те предоставят граждански 
услуги, но тези граждански услуги могат да бъдат спрени или да станат по-малко 
прецизни по желание, напр. в случай на конфликт. 

 
2.3 Програмите EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) и 

„Галилео“ бяха стартирани в средата на 90-те години на ХХ век с цел създаване на 
независима европейска глобална спътникова система (ГНСС). EGNOS е регионална 
спътникова система за повишаване на точността за Европа, която подобрява сигналите 
от действащите навигационни спътникови системи като GPS. Понастоящем се 
разработва „Галилео“ – европейската глобална навигационна спътникова система. 

 
2.4 На съвместното предприятие „Галилео“ – орган, осъществяващ публично-частно 

партньорство, създаден през 2003 г. и разпуснат през 2006 г. – беше възложена задачата 
да извършва надзор над дейностите за технологично развитие на „Галилео“, но според 
Европейската сметна палата тази задача „е била сериозно възпрепятствана от проблеми 
при управлението, непълен бюджет, забавяния“, както и от промишлената организация 
на етапа на разработване и валидиране. 

                                                      
4

  Под „знак за качество“ Комитетът разбира система търговски марки за лицензиране на одобрени доставчици на 
базирани на EGNOS/„Галилео“ технологии, с цел продажба на технологии и решения, отговарящи на строги 
технологични стандарти за най-високи постижения. Например подобна система търговски марки беше използвана с 
голям успех от глобалния WiFi Alliance за ускоряване на успеха на пазара на безжичната LAN технология. 
Вж. http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance. 

5 
 OВ C 221, 8.9.2005 г., стр. 28.; OВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 103-104 и становище на ЕИСК относно „Програма в областта 

на цифровите технологии за Европа“ (TEN/426 от 13.12.2010 г.). 
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2.5 Вследствие на неуспеха на това публично-частно партньорство, през 2008 г. ЕС прие 

регламент за поемане на пълен контрол и собственост на програмите EGNOS и 
„Галилео“. Съгласно регламента Комисията отговаря за управлението на програмите, 
за всички въпроси, свързани със сигурността на системите, и за управлението на 
отпуснатите за програмите средства. Европейската надзорна агенция на ГНСС отговаря 
за сигурността на програмите, съдейства за подготвянето на комерсиализирането на 
системите и изпълнява други, свързани с програмите задачи, възложени � от 
Комисията. 

 
2.6 Бюджетът за изпълнението на програмите между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2013 г. 

е 3 405 млн. евро. Но това ad hoc финансиране се оказа недостатъчно и няма точно 
определен ангажимент за бъдещото финансиране на програмите. Проблемът с 
финансирането значително затруднява усилията по разработването. 

 
2.7 Планът за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна 

спътникова система (ГНСС), цели да изведе европейската промишленост на челно 
място, за да може благодарение на „Галилео“ и EGNOS тя да се възползва напълно от 
глобалния пазар на приложения надолу по веригата, чиято стойност възлиза 
приблизително на 100 млрд. евро. Комисията смята, че европейската промишленост 
следва да получи максимална печалба от направените в програмата инвестиции. 
Координираните от Европейската комисия действия на държавите-членки ще 
привлекат колкото се може повече внимание към необходимостта от инвестиции в 
научноизследователска дейност, ще осигурят възможно най-широко разпространение 
на жизненоважна информация и ще оптимизират дейностите за повишаване на 
осведомеността. Това ще позволи да се избегне конфликт между стандартите и 
дублиране на дейности, предприемани евентуално от отделни държави-членки. 

 
2.8 Освен това Планът за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната 

навигационна спътникова система (ГНСС), е от значение и за максималното 
увеличаване на стойността, създавана в Европа от водещата инициатива „Програма в 
областта на цифровите технологии за Европа“ в рамките на стратегията „Европа 2020“. 
Например европейска ГНСС би могла да измести американските, руските или 
китайските технологии, които биха могли да се използват за „Интернет на нещата“. 
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2.9 Освен това благодарение на „Галилео“ Европа може да се възползва в много по-голяма 
степен от възможностите, предоставяни от спътниковата навигация. „Галилео“ ще 
спомогне за това Европа да запази и развие своето ноу-хау в секторите на космическото 
пространство, приемниците и приложенията, като гарантира икономически приходи и 
работни места. Според независими проучвания и пазарни прогнози стойността на 
горепосочените аспекти и външните фактори, що се отнася до обществените услуги 
(нови приложения, които допринасят за по-ефективен транспорт, по-добро управление 
на пътищата, по-малко замърсяващо движение, по-ефективни спасителни операции и 
др.), ще възлезе на близо 90 млрд. евро за първите 20 години. 

 
2.10 Европейската ГНСС обаче се опитва да завоюва място в сектор, в който вече доминира 

американската Система за глобално позициониране (GPS). Освен това руската система 
ГЛОНАСС се развива и бързо усъвършенства обществените си услуги, а китайската 
система COMPASS се очаква да започне да предлага услуги от следващата година. 

 
2.11 Китай разширява регионалната си навигационна система „Бейду“ в глобалната система 

COMPASS, с очевидното намерение да предлага конкурентни граждански услуги в 
световен мащаб. С тази амбиция Китай присвои част от радиочестотния спектър, 
отпуснат на „Галилео“, като заяви, че след като Европа не го използва, те имат право да 
го вземат. ЕС се опитва да разреши този въпрос на най-високо дипломатическо 
равнище. 

 
3. Общи бележки 
 
3.1 За да гарантират икономическия потенциал и този, свързан с качеството на услугите на 

европейската ГНСС, „Галилео“ и EGNOS трябва да се превърнат в стандарт за ГНСС в 
Европа, да постигнат оперативна съвместимост с GPS и да не позволят на други (Китай, 
Русия и др.) да завоюват позиции на пазара. 

 
3.2 Оперативната съвместимост между „Галилео“ и GPS е предимство, от което 

промишлеността на ЕС трябва да се възползва, тъй като приложенията, използващи и 
двете спътникови съзвездия, могат да се ползват от повишена точност и наличност на 
сигналите. 

 
3.3 Програмите EGNOS и „Галилео“ се нуждаят от ясно ръководство и пълна и 

недвусмислена подкрепа от ЕС, за да поправят нанесените на доверието в пазара щети, 
предизвикани от колапса на съвместното предприятие „Галилео“. 

 
3.4 Създаването и мобилизирането на конкурентните предимства на европейската ГНСС са 

от решаващо значение за успеха. ЕС може да увеличи тези предимства, включително и 
с помощта на регулаторни и други пазарни мерки. 
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3.5 Една успешна пазарна стратегия трябва да отчита перспективата продукт-пазар-верига 
за създаване на стойност за всеки от секторите, съставляващи европейската 
промишленост за ГНСС: електроника, софтуер, мобилни връзки, радио, хардуер, 
спътници и услуги. 

 
3.6 Зачитайки правото за защита на конкуренцията в световен план, ЕС следва 

същевременно да определи секторите, в които може да се въведе ново законодателство, 
с цел извличане на ползите, свързани с ГНСС, по-специално EGNOS и „Галилео“ – ЕС 
би могъл евентуално да приеме законодателство за конкретни области като 
навигационните системи за въздухоплаването, където да се изисква използването на 
приемници „Галилео“ в приложенията и продуктите (както направи Русия с 
ГЛОНАСС). ЕС би могъл да установи и минимални стандарти за точност и 
достоверност за някои приложения, с цел извличане на ползите от „Галилео“ и 
поставяне на конкурентите в неизгодно положение. 

 
3.7 С оглед на значението на наборите интегрални схеми (чипове) за приемници6 в една 

стратегия за навлизане на пазара и разработване на приложения, от решаващо значение 
е разработването на евтини набори чипове за приемници със съвместна употреба (GPS 
+„Галилео“). Разходите за научноизследователска и развойна дейност следва да бъдат 
насочени специално към тази цел. 

 
3.8 От решаващо значение за намаляването на производствените разходи за наборите 

интегрални схеми за приемници е ефектът от снижаването на разходите за единица 
продукция вследствие на натрупването на опит при голямо серийно производство. 
Следва да се направи специално проучване за това как ЕС може да гарантира 
достатъчно голямо производство на компонентите на приемниците „Галилео“, за да 
могат да се конкурират с тези, които се използват единствено за GPS. 

 
3.9 При обмислянето на това как да се развие секторът на приложенията за европейската 

ГНСС, Комисията следва да отдаде приоритет на създаването и развитието на 
клъстерите за иновации. 

 
3.10 Комисията би могла да съдейства за стимулирането на развитието на приложенията, 

продуктите и услугите за ГНСС, като привлече за участие големи корпоративни фирми, 
които да станат поддръжници на проектите. Тези поддръжници могат евентуално да 
застанат начело на развитието на клъстери от МСП в конкретни области на приложение 
или продуктови/пазарни ниши. 

 

                                                      
6

  Набор интегрални схеми или набор чипове означава съвкупност от интегрални схеми или чипове, проектирани да 
работят заедно. Обикновено се продават като един продукт. Наборът чипове обикновено се проектира, за да работи с 
конкретно семейство микропроцесори. Тъй като той контролира комуникацията между процесора и външните 
устройства, наборът чипове играе решаваща роля при определянето на експлоатационните качества на системата. 
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3.11 Насърчаването и подкрепата за предприемачеството и иновациите ще бъдат от 
решаващо значение за пазара на приложения, базирани на ГНСС. За насърчаването на 
включването на МСП следва да се използва Програмата за предприемачество и 
иновация. 

 
4. Специфични бележки 
 
4.1 Стратегия 
 
4.1.1 GALLILEO и EGNOS трябва да се превърнат в основния стандарт за ГНСС в Европа. 
 
4.1.2 ЕС би трябвало незабавно да се възползва от възможността за разширяване на EGNOS, 

така че тя да обхване всички важни летища в Африка. Това би бил далновиден 
стратегически ход, който следва да се осъществи преди нашите конкуренти, 
по-специално Китай, да предприемат действия в тази насока. 

 
4.1.3 EGNOS действа вече повече от година. Към програмите за маркетинг и иновации 

следва да се подходи с по-голямо чувство за неотложност. 
 
4.1.4 Комисията и Европейската надзорна агенция на ГНСС са свършили отлична работа, 

предвид трудната задача и твърде ограничените налични ресурси. Може би следва да се 
сключи договор с експертна фирма за комерсиализирането на европейската ГНСС. 
Търговското разработване на EGNOS и „Галилео“ е от решаващо значение за успех в 
дългосрочен план, а досега е направено малко за справяне с това сложно, но 
жизненоважно предизвикателство. 

 
4.1.5 ЕС се нуждае от агресивна стратегия за развитие на пазара, ръководена от 

висококвалифициран екип с ясни и измерими цели. 
 
4.1.6 За премахването на всички неясноти около ГНСС е необходимо ясно ръководство и 

пълна подкрепа от ЕС. 
 
4.1.7 Доверието в ръководството и управлението на програмите ГНСС е от решаващо 

значение за получаването на подкрепа в ЕС и на пазара. Настоящите структури за 
ръководство и управление следва да се преразгледат, за да се прецени необходимостта 
от евентуални промени и какви да бъдат те. 

 
4.1.8 Следва да се намери допълнително финансиране на програмите за маркетинг и 

иновации чрез творческо взаимодействие с други инициативи като Програмата в 
областта на цифровите технологии и „Съюз за иновации“. 
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4.1.9 Необходима е стратегия за маркетинг и иновации, основаваща се на сегментите на 
верига за създаване на стойност-продукт-пазар, за всеки елемент на сектора надолу по 
веригата: електроника, софтуер, мобилни връзки, радио, хардуер и услуги. 

 
4.1.10 Комисията следва да проучи секторите, в които може да се въведе ново 

законодателство, с цел извличане на ползите, които могат да донесат свързаните с 
европейската ГНСС приложения и технологии. 

 
4.1.11 Следва да се набележат регулаторни мерки, които да отдават предпочитание на 

технологиите, базирани на EGNOS/„Галилео“, пред по-слаборазвити технологии, 
по-специално за приложения, изискващи надеждност и непрекъснатост на услугата или 
високо равнище на точност и достоверност, или за целите на сигурността. 

 
4.1.12 ЕС следва да положи усилия на равнището на европейските форуми за промишлени 

стандарти (транспорт, авиация, селско стопанство), за да спечели привърженици на 
технологията на EGNOS/„Галилео“ и да насърчи съществуващата оперативна 
съвместимост между „Галилео“ и GPS. 

 
4.1.13 Снижаването на стойността на наборите интегрални схеми за приемниците на 

EGNOS/„Галилео“ под тази на наборите чипове, използвани единствено за GPS, следва 
да бъде първостепенен стратегически приоритет. От решаващо значение за 
намаляването на производствените разходи за наборите чипове за приемници и 
съответно за въвеждането им от доставчиците на услуги е ефектът от снижаването на 
разходите за единица продукция вследствие на натрупването на опит при голямо 
серийно производство. 

 
4.1.14 Следва да се положат големи усилия за намиране на синергии с Програмата в областта 

на цифровите технологии и „Съюз за иновации“ за съвместно осъществяване на 
програми за маркетинг и иновации. 

 
4.1.15 Специално внимание следва да се отдели на насърчаването и подкрепата на 

предприемачеството сред МСП, така че те да се мобилизират да предоставят 
приложения на ГНСС. 

 
4.1.16 Следва да се приеме специална програма за развитие на клъстери за иновации, за да се 

обхванат всички възможности, свързани с продукти и пазар за EGNOS и „Галилео“. 
 
4.1.17 Следва да се изготви карта за оценка, която да включва всички предприятия и 

организации, които могат или следва да се включат в създаването на технологии, 
приложения и услуги за EGNOS/„Галилео“. Тази карта за оценка следва да показва 
съществуващите и потенциалните връзки между множеството участници. Това би бил 
мощен стратегически инструмент за набелязване на възможностите, анализиране на 
проблемите и разработване на планове. 
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4.1.18 Следва да се набележат големи корпоративни фирми, които да бъдат привлечени да 

лансират официално каузата на ГНСС и да оглавят развитието на свързаните с нея 
приложения в Европа. 

 
4.2 Иновации 
 
4.2.1 Качеството на въвежданите на пазара технологии и услуги, базирани на 

EGNOS/„Галилео“, трябва винаги да бъде с най-висок стандарт. Трябва да се поддържа 
строг контрол на качеството за технологично развитие и прилагане на равнище краен 
потребител. 

 
4.2.2 Следва да се намерят нови източници на диференциация освен точността и 

достоверността, вероятно посредством иновация на бизнес моделите, с цел ново 
засилено предлагане в съчетание с други технологии и услуги. 

 
4.2.3 Следва да се насърчат интелигентни продукти и услуги, използващи интегрирани 

технологии и компоненти на услуги в сътрудничество с Програмата в областта на 
цифровите технологии и „Съюз за иновации“. 

 
4.2.4 Форумът за приложения следва да търси участници и извън настоящите области на 

технологии и услуги. Подобно участие ще стимулира иновациите и творческото 
мислене отвъд набелязаните до този момент източници. 

 
4.2.5 Развитието на евтини набори чипове за съвместна употреба GPS/EGNOS/„Галилео“ 

следва да бъде приоритет. 
 
4.2.6 Необходима е стратегия, за да се използва в достатъчна степен ефектът от снижаването 

на разходите за единица продукция вследствие на натрупването на опит при голямо 
серийно производство, с цел намаляване на производствените разходи за набори 
чипове за приемници, така че наборите чипове, предназначени за EGNOS/„Галилео“, да 
могат да се конкурират по цена с тези, предназначени единствено за GPS. 

 
4.3 Маркетинг 
 
4.3.1 Работата по разработването на пазара на приложения на ГНСС следва да бъде поверена 

на първокласни специалисти по маркетинг. С оглед на това изискване следва да се 
преразгледат настоящите структури и човешки ресурси. Може би за тази цел следва да 
се сключи договор с експертна фирма, която да работи под ръководството на 
Европейската комисия и Европейската надзорна агенция на ГНСС. 

 
4.3.2 За успешното осъществяване на Плана за действие е необходим подробен, добре 

обмислен и напълно финансиран маркетингов план. 
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4.3.3 Следва да се набележат интелигентни цели за увеличаване на глобалния дял от 

приходите на ГНСС приложенията надолу по веригата. Следва да се определят цели в 
съответствие с отделния пазарен сегмент или сегмент от веригата за създаване на 
стойност. 

 
4.3.4 Следва да се разработи глобална маркова стратегия за EGNOS/„Галилео“, за да се 

приведат в съответствие целите, да се изтъкне стойността на марката, да се опростят 
комуникациите на пазара и да се изяснят маркетинговите приоритети. 

 
4.3.5 Би трябвало да се стартира подходящо финансирана и целенасочена информационна 

кампания за популяризиране на EGNOS/„Галилео“ сред гражданите. Това следва да се 
направи само в контекста на подходяща маркова стратегия. 

 
4.3.6 Следва да се разработи знак за качество за всички одобрени ГНСС технологии, така че 

марката EGNOS/„Галилео“ да бъде защитена от посегателства срещу репутацията �. 
 
4.3.7 Следва да се привлекат поддръжници, които да пропагандират каузата на 

приложенията, базирани на ГНСС, и да убедят МСП в тази възможност за развитие. 
 
4.3.8 Целесъобразно е да се набележат и спечелят за каузата влиятелни поддръжници на 

всички целеви пазари, по-специално сред големите корпоративни фирми. 
 
 
Брюксел, 16 февруари 2011 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Staffan Nilsson 

 

 
_____________ 


