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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите
(2011/2148(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Дял XIX от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
член 189 отнасящ се до научните изследвания и технологичното развитие и до 
космическата политика, третиращ по-специално изготвянето на европейска 
космическа политика с оглед създаването на благоприятни условия за научния и 
техническия прогрес, промишлената конкурентоспособност и изпълнението на 
политиките на Съюза,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„ЕВРОПА 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2010 г., озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ 
(COM(2010)0614),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 април 2011 г., озаглавено "Към 
космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите" 
(COM(2011)0152),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 31 май 2011 г., озаглавени „Към 
космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията от 11 ноември 2003 г., озаглавена 
"Нова област за един разширяващ се съюз – План за действие за изпълнение на 
европейската космическа политика” (COM(2003)0673)),

– като взе предвид Решение 2004/578/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
подписване на рамково споразумение между ЕО и Европейската космическа 
агенция3,

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Междинен преглед на 
европейските програми за спътникова радионавигация“ (COM(2011)0005),

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр.63
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– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно междинния преглед на 
европейските програми за спътникова навигация: оценка на прилагането, бъдещи 
предизвикателства и финансови перспективи1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 юни 2007 г. относно финансирането на 
европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно 
междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната 
финансова рамка за периода 2007-2013 г.2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет 
за стратегията "Европа 2020 "” (COM(2011)0500),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и Галилео)3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Глобален мониторинг на 
околната среда и сигурността (ГМОСС): за повече сигурност на планетата 
(COM(2008)0748),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Глобален мониторинг на 
околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, 
отнасящи се до космическия компонент“ (COM(2009)0589),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 911/2010 от 22 септември 2010 година относно 
европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални 
операции4,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 912/2010 за създаване на Европейската агенция 
за ГНСС5,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие във 
връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система 
(ГНСС)“ (COM(2010)0308),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че член 189 от ДФЕС изрично определя ролята на ЕС за 
изготвянето на космическа политика, с оглед създаването на благоприятни условия 
за научния и техническия прогрес, промишлената конкурентоспособност и 

                                               
1 P7_TA (2011)0265
2 ОВ C 146E, 12.6.2008 г., стр.226
3 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1
4 ОВ L 276, 20.10.2010, стр.1
5 ОВ L 176, 20.10.2010 г., стр.11
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изпълнението на политиките му,

Б. като има предвид, че космическата политика представлява ключов елемент на 
стратегията "Европа 2020" и е неразделна част от водещата инициатива относно 
индустриалната политика,

В. като има предвид, че тя поддържа целите на една интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика, като създава високо квалифицирани работни места, 
предоставя търговски възможности, стимулира нововъведенията и подобрява 
качеството на живот и сигурността на гражданите,

Г. като има предвид, че европейската космическа промишленост генерира общ оборот 
от 5,4 милиарда евро и предоставя работни места на повече от 31 000 високо 
квалифицирани работници,

Д. като има предвид, че Европейският парламент винаги е оказвал пълна подкрепа за 
ГНСС, която се прилага чрез програмите „Галилео“ и EGNOS, и която има за цел да 
подобри ежедневието на европейските граждани, да гарантира автономността и 
независимостта на Европа и да заеме значителен дял от световния пазар на високи 
технологии, свързан със спътниковата навигация,

Е. като има предвид, че се очаква „Галилео“ да има предимства в сравнение с GPS, 
например по-голяма точност, глобална цялостност, идентифициране и гарантиране 
на услугата, както и че ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза,

Ж. като има предвид, че поради увеличаването на разходите по програмата, което се 
дължи наред с другото на неточни прогнози за разходите и стратегии за управление 
на разходите, настоящият бюджет може да финансира единствено първоначалния 
оперативен капацитет,

З. като има предвид, че Комисията внесе предложение за финансирането на „Галилео“ 
за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., но тази рамка не 
включва финансирането на ГМОСС,

И. като има предвид, че преди вземането на решение за допълнителен финансов 
ангажимент от бюджета на ЕС в следващата многогодишна финансова рамка, 
Комисията трябва да представи ясна оценка на всички възможни технически 
варианти и свързаните с тях разходи и ползи,

Й. като има предвид, че ГМОСС би следвало да гарантира непрекъснат достъп до 
информационни услуги, свързани с околната среда и сигурността и основаващи се 
на постоянно базирана в космоса и постоянна наземна инфраструктура за 
наблюдение,

К. като има предвид, че изследването на космическото пространство, гарантирането на 
сигурността на космическите инфраструктури и международното сътрудничество 
представляват ключови сектори за една успешна космическа политика,

Целите на една европейска космическа стратегия
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1. приветства европейската космическа стратегия на Комисията, в качеството й на 
първи етап на една глобална космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на 
гражданите;

2. счита, че е важно космическата политика да бъде реалистична и да има за цел 
подобряването на всекидневния живот на европейските граждани; подчертава, че 
космическите технологии са необходими за идентифициране на природните 
бедствия, за подпомагане на развитието в телекомуникационния сектор и за 
идентифициране на приложенията в областта на селското стопанство, морската 
сигурност, риболова, транспорта и т.н.;

3. счита, че Европейският съюз носи отговорността за координиране и консолидиране 
на националните космически политики и програми, с оглед установяването на 
последователен европейски подход, в сътрудничество с промишления сектор, както 
и за установяването, в средносрочен и дългосрочен план, на финансови и 
законодателни механизми за стимулиране на европейската промишленост и за 
осигуряване на необходимия континюитет, за да бъдат подкрепяни амбициозните и 
конкурентоспособни проекти в международен аспект;

4. приветства целите на стратегията за укрепване на космическата инфраструктура на 
Европа и подкрепата на научните изследвания, с цел повишаване европейската 
технологична независимост, насърчаване на взаимното допълване на космическия 
сектор с други промишлени сектори и стимулиране на иновациите, в качеството им 
на движеща сила на европейската конкурентоспособност;

5. при все това отбелязва, че макар и приоритетните действия да са добре дефинирани 
от стратегията на Комисията, те остават отчасти неясни; подчертава, че те трябва да 
бъдат уточнени и да включват оценка на всички възможни технически варианти и 
свързаните с тях разходи и ползи;

6. подчертава необходимостта от едно ясно управление по отношение на космическата 
политика, с ефикасни механизми за наблюдение и координация, с цел 
хармонизиране на приоритетите и на средствата, идващи от националните фондове 
и от фондовете на Европейския съюз, от Европейската космическа агенция (ESA) и 
Европейската агенция по отбрана (EDA);

Водещите проекти „Галилео“ и ГМОСС

7. счита, че „Галилео“ е една от водещите програми на Съюза и първата система за 
спътникова навигация в света, предназначена за граждански цели, която ще създаде 
условия за независимостта Съюза в една област от стратегическо значение;

8. призовава Комисията да допълни по подходящ начин законодателната и финансова 
рамка, по-специално с оглед създаването на финансов рамка за периода 2014 - 2020 
г., на подход за ефективно управление, на услугите „Галилео“ и на правилата за 
отговорността; в тази връзка подчертава необходимостта, с цел да започне 
функционирането на „Галилео“ и да бъдем в готовност за пълноценното му 
използване:
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- от определяне на принципи за управлението на бъдещите дейности на 
„Галилео“,

- от глобално рационализиране на организационната структура на 
програмата;

9. счита, че изграждането на първоначалния оперативен капацитет, който е в 
състояние да осигури първоначални услуги, следва да се завърши най-късно в срок 
до 2014 г., за да се гарантира, че „Галилео“ действително ще се превърне във 
втората глобална навигационна спътникова система, която служи като отправна 
точка за производителите на приемници; приветства извеждането в орбита на два 
сателита на 20 октомври 2011 в Куру;

10. изразява увереност, че целта на пълния оперативен капацитет, основаващ се на 
съвкупност от 27 сателита и подходящ брой резервни сателити и подходяща 
наземна инфраструктура, е предпоставка за осигуряване на добавената стойност на 
„Галилео“ по отношение на идентификацията, високата степен на точност и 
непрекъснатостта на услугата и следователно за извличане на ползи за икономиката 
и обществото; изразява опасенията си, че „Галилео“ може да изгуби преднината си, 
ако системата не бъде завършена навреме, както и ако пускането на пазара на 
услугите в международен мащаб не бъде извършено по необходимия начин; счита, 
че за да се убедят потребителите и инвеститорите в дългосрочната ангажираност на 
Европейския съюз, е необходима ясна и недвусмислена подкрепа от страна на 
всички европейски институции за постигане на пълния оперативен капацитет;

11. счита, че финансовият план, който трябва д бъде възприет по отношение на 
"Галилео", трябва да бъде разработен така, че да гарантира дългосрочните 
изисквания и приемствеността, включително разходите за експлоатация и 
поддръжка;

12. изразява съжалението си, че Комисията не предложи допълнително финансиране за 
тази програма при адаптирането на многогодишната финансова рамка за периода 
2014-2020 г.; изразява опасенията си,че общите разходи по проекта надвишават 
предложението на Комисията за 7 милиарда евро;

13. изразява твърдото си убеждение, че допълнителното финансиране за ГНСС може да 
се обезпечи единствено, ако се повиши значително осведомеността сред лицата, 
вземащи решения, и широката общественост относно ползите за икономиката и 
обществото в ЕС; приветства предприемането на конкретни инициативи като 
годишния майсторски конкурс за идеи в рамките на „Галилео“;

14. припомня, че EGNOS представлява една реална и функционираща програма; 
изразява убеждението си, че е необходимо пълноценно оползотворяване на тази 
програма, както и конкретна експлоатация на нейните приложения, като се 
гарантира покритие за Европа, а също и за Африка;

15. подчертава решаващата роля на програмата ГМОСС за наблюдението на Земята; 
счита, че ГМОСС би следвало да гарантира непрекъснат достъп до информационни 
услуги, свързани с околната среда и сигурността и основаващи се на постоянно 
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базирана в космоса и постоянна наземна инфраструктура за наблюдение;

16. изисква от Комисията да допълни законодателната рамка и да разясни подхода по 
отношение на ефективното управление; съжалява, че Комисията не е предложила 
включването на финансирането на ГМОСС в многогодишната финансова рамка за 
периода 2014-2020 г.; независимо от това изразява притеснение, че отсъствието на 
финансов план за икономическо подпомагане ще превърне направените до момента 
инвестиции безполезни;

17. приканва Комисията да предложи дългосрочен финансов план и да определи 
оперативна организация, на която да се възложи управлението и предоставянето на 
данни, за да може реалният успех на тази програма да бъде постижим; счита, че е 
важно да се определят споразуменията, които ще подлежат на договаряне с 
националните агенции, за да се постигне в максимална степен взаимодействие и 
управление на системата; счита, че е необходимо да се гарантира разграничаването 
между научното приложение и използването за търговски цели, което налага 
прибягването към конкретни структури и компетентност; изразява желание целта на 
програмата да бъде изцяло приведена в действие, считано от 2014 г.;

Пространство на сигурност, което служи на целите за сигурност и отбрана

18. подкрепя идеите на Комисията относно укрепването на елемента "сигурност" на 
програмата ГМОСС за наблюдение на границите, подкрепа за външната дейност на 
Европейския съюз, морско наблюдение, сложни спешни ситуации, хуманитарна 
помощ, гражданска защита и т.н., като отчита чувствителността на обработваните 
данни;

19. счита, че създаването на европейска система за ситуационно наблюдение на 
космоса (Space Situation Awareness) би могло да допринесе за защита на 
космическата инфраструктура от космическите отпадъци, слънчевата радиация и 
астероидите; счита, че създаването на нова програма следва да се основава на 
съществуващите капацитет и инфраструктура, които наложиха инвестиции от 
страна на всяка една от държавите-членки и доразвиване на съществуващия 
недостатъчен капацитет; 

Насърчаване на научните изследвания и иновациите

20. счита, че Европейския съюз се нуждае от стабилна технологична база, ако иска да 
действа самостоятелно и да има конкурентоспособна космическа промишленост;
изтъква, че наличието на законодателна, административна и финансова рамка е от 
съществено значение за инвестициите от страна на промишления сектор в научните 
изследвания и иновациите;

21. изтъква значението на бъдеща стратегия в областта на изследователската дейност и 
иновациите; приканва Комисията да разработи стратегическа програма с оглед 
гарантиране на последователност на положените от страна на Европейския съюз 
усилия в областта на изследователската и развойна дейност и на тези, предприети от 
страна на Европейската космическа агенция и държавите-членки;
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22. счита, че е необходимо да бъдат установени механизми и програми за стимулиране 
на пазара за приложенията и услугите, генерирани от програмите „Галилео“/EGNOS 
и ГМОСС, както и за сектора на далекосъобщенията и за услугите, предвиждащи 
съвместното ангажиране на различни космически служби, като по този начин се 
реагира ефикасно на изискванията на гражданите;

23. счита също с оглед на европейската конкурентоспособност, че е необходимо 
запазването на автономия по отношение на достъпа до космическото пространство 
чрез насърчаване използването на европейски превозвачи и проверка на 
надеждността на оперативната и промишлената организация по отношение на 
общите изисквания;

24. приканва Комисията да подходи адекватно към изискванията от финансов и 
практически характер в бъдещите рамкови програми за научни изследвания;

25. изисква от Комисията да разгледа в сътрудничество с Европейската космическа 
агенция възможностите за изследване на космическото пространство, като посочи 
потенциалните разходи и печалби; в тази връзка счита, че е уместно разработването 
на съвместна стратегия със САЩ посредством споразумение за сътрудничество, 
което да се основава на реални възможности;

Международно сътрудничество

26. счита, че международното сътрудничество следва да насърчава европейските 
технологии и услуги в космическия сектор, като по този начин ще допринесе за 
укрепването на този стратегически промишлен сектор; подчертава, че усилията в 
сектора на космическата политика могат да бъдат по-ефикасно положени чрез 
сътрудничество в промишлеността и поделяне на инвестициите в големите 
програми;

27. приканва Комисията да разработи международна стратегия за сътрудничество 
съвместно с държавите-членки и Европейската космическа агенция с цел засилване 
на диалога в областта на космическата политика със стратегическите партньори 
(САЩ и Руската федерация) и проучване на възможността за установяване на 
подобен диалог с други бързоразвиващи се сили като Китай;

Отношенията между Европейския съюз и Европейската космическа агенция

28. припомня, че по силата на член 189 от ДФЕС Съюзът установява всички подходящи 
връзки с Европейската космическа агенция с цел определяне на съответните 
отговорности без дублиране на ролите и инвестициите;

29. счита, че нарастващият ангажимент на Съюза в космическото пространство налага 
ново определяне на неговите отношения с Европейската космическа агенция при 
отчитане на факта, че техническата и програмната компетентност, разработени от 
Европейската космическа агенция, са от основополагащо значение за запазването на 
технологичния капацитет и конкурентоспособността на европейската 
промишленост;
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30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Член 189 от Договора от Лисабон възлага на Европейския съюз изрична роля в 
изготвянето на политика за изследване и използване на космическото пространство, с 
цел да подпомага научния и техническия прогрес, промишлената 
конкурентоспособност и изпълнението на неговите политики. Космическата политика 
съставлява ключов елемент от стратегията "Европа 2020" и е неразделна част от 
водещата инициатива относно индустриалната политика. Тя подкрепя целите за 
постигане на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика чрез създаването на 
висококвалифицирани работни места, предоставяне на пазарни възможности, 
стимулиране на иновациите и подобряване на благосъстоянието и сигурността на 
гражданите.

Предложенията на Комисията в COM (2011), 152 представляват първи етап в посока на 
разработването на глобална космическа стратегия на Европейския съюз. Независимо от 
това трябва да се изготви последователен европейски подход съвместно с промишления 
сектор и да се създадат финансови и законодателни механизми в дългосрочен план за 
стимулиране на европейската индустрия и за да се позволи осъществяването на 
необходимата приемственост с оглед подпомагането на амбициозните и конкурентните 
проекти в международен аспект.

Приоритетните действия на стратегията са добре очертани от стратегията на 
Комисията, но продължават да се характеризират с частична неяснота. Те следва да 
бъдат уточнени и да включват оценка на всички технически опции и на свързаните с 
тях разходи и предимства. Необходимо е също така да се установи ясно управление по 
отношение на космическата политика с ефикасни механизми за надзор и координация с 
цел хармонизиране на приоритетите на ресурсите, произхождащи от националните 
фондове и Европейския съюз, Европейската космическа агенция и Европейската 
агенция по отбрана.

2. Водещите проекти "Галилео" и ГМОСС

a) Галилео

Програмата "Галилео" е европейска инициатива за съвременна система за глобална 
спътникова навигация, която предоставя изключително точна, гарантирана услуга за 
глобално позициониране под граждански контрол. Разискванията относно европейската 
система започнаха в края на деветдесетте години и през 1999 г. Съветът призова 
Комисията да разработи глобална система, управлявана от гражданските органи1. След 
неуспеха на преговорите относно публично-частното партньорство Парламентът и 
Съветът решиха през 2008 г. да допълнят мрежата с използване на бюджетните 
средства на ЕС2.

                                               
1 Резолюция на Съвета от 19 юли 1999 г. за участието на Европа в ново поколение от спътникови 

навигационни услуги — „Галилео“ — Фаза на дефиниране OВ C221 от 3.8.1999 г.
2 Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за 

продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация („EGNOS“ и 
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"Галилео" ще предоставя независими услуги на навигация и позициониране, като 
същевременно ще бъде оперативно съвместима с GPS и GLONASS - другите две 
глобални навигационни спътникови системи. Напълно разгърнатата система ще се 
състои от 30 сателита и прилежащата към нея наземна инфраструктура.

Въз основа на възлагането на договорите за първата поръчка на сателити, услугите по 
изстрелването, услугите за поддръжка на системата и операциите, Европейската 
комисия съобщи, че от 2014 г. нататък ще бъдат предоставяни следните три 
първоначални услуги: начална отворена услуга, начална публично регулирана услуга и 
начална услуга по търсене и спасяване. Услугата за безопасност на човешкия живот и 
търговската услуга ще бъдат тествани, считано от 2014 г. и се очаква да започнат да се 
предлагат, когато системата достигне пълния си оперативен капацитет.

Докладчикът изисква от Комисията да допълни съответно законодателната и 
финансовата рамка до края на 2011 г., по-специално с оглед на установяването на 
финансова рамка между 2014 и 2020 г. Той изразява опасения, че общите разходи по 
проекта ще увеличат предложението от 7 милиарда евро на Комисията1 въз основа на 
изчисленията, направени във връзка със средносрочния преглед на програмите за 
спътникова радионавигация 2.

б) ГМОСС

През 2001 г. ЕС сложи начало на програмата ГМОСС. Тя ще предоставя данни от 
системите за земно наблюдение за наблюдението на изменението на климата и за 
глобалната сигурност посредством спътниците часовои. Приложенията за наблюдение 
на земята имат различни предназначения в области като управление на природните 
ресурси, енергетиката, наблюдението на земята, околната среда, картографирането, 
предотвратяването на природни бедствия, селското стопанство и продоволствената 
сигурност, метеорологията и вътрешната сигурност.

Докладчикът изисква от Комисията да допълни законодателната рамка и да разясни 
подхода по отношение на ефективното управление. Той съжалява, че Комисията не е 
предложила включването на финансирането на ГМОСС в многогодишната финансова 
рамка за периода 2014-2020 г. Той изразява опасение, че отсъствието на финансов план 
за икономическо подпомагане ще превърне направените до момента инвестиции 
безполезни.

3. Международно сътрудничество

С изстрелването на първия китайски спътник COMPASS през 2007 г. скоро може да 
очакваме в орбита да се появи нова навигационна система (четвъртата глобална 
система след GPS, GLONASS и „Галилео”).  Индия е в процес а изграждане на своя 
регионална система (IRNSS – Индийска регионална навигационна сателитна система ), 
а Япония – своята Quasi-Zenith System (QZSS). Нашите конкуренти станаха по-силни и 
ние можем да приемем, че те напредват динамично. За да може "Галилео" да се 

                                                                                                                                                  
„Галилео“), OВ L196 от 24.7.2008 г. 

1 COM (2011), 500 окончателен, Част I, стр. 29
2 Резолюция от 8 юни 2011 г.
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превърне във втората глобална ГНСС по избор за производителите на чипове е от 
съществено значение възможно най-скоро да се предоставят ранните услуги и да се 
поеме дългосрочен ангажимент по отношение на финансирането на "Галилео".

Основното предизвикателство за международната дейност на ГНСС програмите ще 
бъде да се гарантира съгласуваността и оперативната съвместимост с "Галилео" да се 
получи на достъп до глобалните източници, свързани с ГНСС и да се определят 
световни стандарти, да се гарантира сигурността на космическия сегмент и мрежа от
наземни станции, като същевременно се осигури строг контрол на чувствителните 
ГНСС технологии, разработени чрез финансиране от ЕС, да се постигне обединяване на 
международни усилия с цел разработване на иновативни приложения от наднационален 
интерес. Важна цел ще бъде да се създадат пазарни възможности за европейската ГНСС 
технология и индустрията на приложенията.

Докладчикът приканва Комисията да разработи международна стратегия за 
сътрудничество при тясно сътрудничество с държавите-членки и чрез допитване до 
Европейската космическа агенция с цел засилване на диалога в областта на 
космическата политика със стратегическите партньори (САЩ и Руската федерация) и 
проучване на възможността за установяване на подобен диалог с други бързоразвиващи 
се сили като Китай, Япония, Република Корея, Бразилия, Индия и Република Южна 
Африка.

4. Икономическото значение на европейската космическа промишленост

Европейската икономическа промишленост генерира общ оборот от 5,4 милиарда евро 
и наброява над 31 000 висококвалифицирани работници и служители. Единадесетте 
основни спътникови оператори в Европа експлоатират 153 комуникационни спътници, 
като в тях работят 6 000 души, а годишният им оборот е 6 милиарда евро; дейността им 
има също така отражение върху 30 000 работни места. Смята се, че дори към настоящия 
момент от 6 до 7 % от БВП на държавите от Запада, което представлява 800 милиарда 
евро в ЕС, зависят от спътниковата радионавигация.

Пазарите на космическите услуги бързо се разрастват. Например годишният световен 
оборот на ГНСС приложенията следва да достигне около 240 милиарда евро до 2020 г. 
От друга страна, благодарение на техните преимущества в сравнение с другите 
конкурентни системи, през следващите 20 години се очаква „Галилео“ и EGNOS да 
генерират икономически и социални ползи от порядъка на 60-90 милиарда евро.

Според ОИСР световният пазар на търговските данни за наблюдение на земята, който 
представляваше 735 милиона долара през2007 г., може да достигне близо 3 милиарда 
евро през 2017 г.

Система за ситуационно наблюдение на космоса (SSA) би помогнала за намаляване на 
количествено измеримите предполагаеми загуби, причинени на европейските 
космически средства от сблъсъка с космически отпадъци и от космически бури, и които 
въз основа на наличните данни възлизат на приблизително 332 милиона евро средно на 
година.

Почти сигурно е, че тези разходи представляват само малка част от последиците и 
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разходите, които не са количествено измерими и които могат да произтекат от 
отсъствието на европейска система за ситуационно наблюдение на космоса. Например, 
при неотложна ситуация загубата на един спътник може да доведе до загуба на 
критичен капацитет на спътникова комуникация, която би могла да намери също така 
израз в загубата на човешки животи. Разрушаването или пълната неизправност на 
даден спътник може да причини сериозно смущение на икономическата дейност 
(банковият сектор все повече разчита на спътниковите комуникации) и поради загубата 
на тази услуга, този факт може да даде отражение върху дейностите на неговите 
клиенти. Понастоящем не съществуват надеждни данни за оценяване размера на тези 
загуби. По същият начин не е възможно да се даде количествен израз на последиците от 
падането или сблъсъка с предмети, които се движат в обсега на Земята.


