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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Na cestě ke kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům
(2011/2148(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na znění hlavy XIX Smlouvy o fungování Evropské unie, článku 189 o politice 
výzkumu a technologického rozvoje a o politice v oblasti vesmíru, který zmiňuje zejména 
vypracování evropské politiky pro oblast vesmíru k podpoře vědeckého a technického 
pokroku, průmyslové konkurenceschopnosti a provádění politik Unie, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. června 2010 o strategii Evopa 20201,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2010 nazvané „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace – konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“ 
(KOM(2010)0614),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 
globalizace2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. dubna 2011 nazvané „Na cestě ke kosmické 
strategii Evropské unie sloužící občanům“ (KOM(2011)0152),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 31. května 2011 nazvané „Na cestě ke kosmické 
strategii Evropské unie sloužící občanům“,

– s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 11. listopadu 2003 s názvem „Vesmír: nový 
evropský obzor pro rozšiřující se Unii – Akční plán pro uplatňování evropské vesmírné 
politiky (KOM(2003)0673),

– s ohledem na rozhodnutí 2004/578/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření rámcové dohody 
mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou3,

– s ohledem na zprávu Komise nazvanou „Střednědobý přezkum evropských programů 
družicové navigace“ (KOM(2011)0005),

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o přezkumu evropských družicových 
navigačních programů v polovině období: hodnocení provádění, budoucí výzvy 
a perspektivy financování4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o financování evropského programu 

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s.63
4 P7_TA(2011)0265
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družicové navigace (Galileo) na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 
2006 a víceletého finančního rámce pro období 2007–20131,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. června 2011 s názvem „Rozpočet – Evropa 2020“ 
(KOM(2010)0500),

– s ohledem na nařízení (ES) č. 683/2008 o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Globální monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES): dbáme o bezpečnější planetu“ (KOM(2008)0748),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Globální monitoring životního prostředí 
a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky“ 
(KOM(2009)0589),

– s ohledem na nařízení (EU) č. 911/2010 ze dne 22. září 2010 o Evropském programu 
monitorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech3,

– s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS4,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro aplikace globálního družicového 
navigačního systému (GNSS)“ (KOM(2010)0308),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že článek 189 SFEU svěřuje Evropské unii výslovnou úlohu vypracovat 
politiku v oblasti vesmíru za účelem podpory vědeckého a technického pokroku, 
průmyslové konkurenceschopnosti a provádění jejích politik;

B. vzhledem k tomu, že politika v oblasti vesmíru je klíčovým prvkem strategie Evropa 2020 
a je nedílnou součástí vůdčí iniciativy v oblasti průmyslové politiky;

C. vzhledem k tomu, že podporuje cíle inteligentní ekonomiky, která je udržitelná 
a inkluzivní tím, že vytváří vysoce kvalifikovaná zaměstnání a poskytuje obchodní 
odbytiště, stimuluje inovace a zlepšuje blahobyt a bezpečnost občanů;

D. vzhledem k tomu, že evropský kosmický průmysl vytváří konsolidovaný obrat ve výši 5,4 
miliard EUR a zaměstnává více než 31 000 vysoce kvalifikovaných pracovníků;

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament vždy bezvýhradně podporoval evropský 

                                               
1 Úř. věst. C 146E, 12.6.2008, s. 226
2 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1
3 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s.1
4 Úř. věst. L 176, 20.10.2010, s.11
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globální družicový navigační systém (GNSS), zaváděný prostřednictvím programů 
Galileo a EGNOS, jehož cílem je zlepšit každodenní život evropských občanů, zajistit 
samostatnost a nezávislost Evropy a získat významný podíl na celosvětovém trhu 
s vyspělými technologiemi, který souvisí s družicovou navigací;

F. vzhledem k tomu, že program Galileo má ve srovnání se systémem GPS nabídnout zjevné 
výhody, a to větší přesnost, globální integritu, ověřování a záruku služby a zajištění 
strategické samostatnosti Evropské unie;

G. vzhledem k tomu, že z důvodu zvyšujících se nákladů programu, mimo jiné v důsledku 
nepřesných odhadů nákladů a strategií řízení nákladů, umožňuje současný rozpočet 
financovat pouze zavedení počáteční operační schopnosti (IOC); 

H. vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh na financování programu Galileo ve 
víceletém finančním rámci na období 2014–2020, avšak tento rámec nezahrnuje 
financování programu GMES;

I. vzhledem k tomu, že před přijetím rozhodnutí o zvýšení finančního závazku z rozpočtu 
Unie v dalším víceletém finančním rámci, musí Komise předložit jasné posouzení všech 
případných technických variant a s nimi souvisejících nákladů a přínosů;

J. vzhledem k tomu, že program GMES by měl zaručit kontinuální přístup k informacím 
o životním prostředí a bezpečnosti, které vycházejí z pozorovací infrastruktury ve vesmíru 
a na místní úrovni;

K. vzhledem k tomu, že výzkum vesmíru, zabezpečení vesmírné infrastruktury a mezinárodní 
spolupráce představují klíčové sektory pro úspěšnou vesmírnou politiku;

Cíle evropské vesmírné strategie

1. kladně přijímá evropskou vesmírnou strategii Komise jakožto první etapu globální 
politiky Evropské unie v oblasti vesmíru ve službách občanů;

2. považuje za významné, aby vesmírná politika byla realistickou politikou, jejímž cílem 
bude zlepšení každodenního života evropských občanů; zdůrazňuje, že kosmické 
technologie jsou nezbytné pro zjišťování přírodních katastrof, přispívají k rozvoji 
v odvětví telekomunikací a nalézají uplatnění v oblasti zemědělství, námořní bezpečnosti, 
rybolovu, dopravy atd.;

3. domnívá se, že Evropská unie je odpovědná za koordinaci a konsolidaci vnitrostátních 
politik a programů v oblasti vesmíru s cílem vypracovat koherentní evropský přístup ve 
spolupráci s průmyslem a stanovit ve střednědobém i dlouhodobém výhledu finanční 
a právní mechanismy s cílem stimulovat evropský průmysl a umožnit nutnou kontinuitu 
pro podporu ambiciózních a konkurenceschopných projektů v mezinárodním rámci;

4. kladně přijímá cíle strategie za účelem posílení kosmické infrastruktury Evropy a podpory 
výzkumu s cílem zvýšit evropskou technologickou nezávislost, podpořit plodné prolínání 
kosmického sektoru a dalších průmyslových odvětví a stimulovat inovaci jakožto hybnou 
sílu evropské konkurenceschopnosti;
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5. konstatuje však, že prioritní kroky jsou ve strategii Komise dobře stanoveny, ale zůstávají 
částečně nekonkretizovány; zdůrazňuje, že by měly být upřesněny a odrážet pochopení 
vývoje všech technických možností a nákladů a výhod spojených s těmito možnostmi;

6. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit jasné řízení, pokud jde o politiku v oblasti vesmíru, 
včetně účinných mechanismů dohledu a koordinace s cílem harmonizovat priority a zdroje 
pocházející z vnitrostátních fondů a z fondů Evropské unie, z Evropské kosmické 
agentury (ESA) a z Evropského společenství pro atomovou energii k inženýrským 
projektovým činnostem (EDA);

Stěžejní projekty Galileo a GMES

7. považuje program Galileo za stěžejní program Evropské unie a první světový systém 
družicové navigace vyvinutý pro civilní účely, který umožní Unii stát se nezávislou ve 
strategické oblasti;

8. žádá Komisi, aby vhodně doplnila legislativní a finanční rámec, zejména s ohledem na 
vypracování finančního rámce pro období 2014 – 2020, o přístup k účinnému řízení, o 
služby systému Galileo a o pravidla odpovědnosti; zdůrazňuje, že v tomto ohledu a s 
cílem systém Galileo plně zprovoznit a být připraveni na jeho plné využívání je nutno:

– stanovit zásady pro řízení budoucích činností systému Galileo,

– globálně racionalizovat organizační strukturu programu;

9. je přesvědčen, že původní provozní kapacita, schopná poskytnout počáteční služby, by 
měla být dosažena nejpozději do roku 2014 s cílem zajistit, aby se program Galileo 
skutečně stal, zejména pro výrobce přijímačů, druhým vzorovým modelem GNSS; vítá 
vypuštění dvou satelitů na oběžnou dráhu dne 20. října 2011 v Kourou;

10. je přesvědčen, že cíl plné operační schopnosti (FOC), založené na konstelaci 27 družic a 
přiměřeném počtu náhradních družic a odpovídající pozemní infrastruktuře je základní 
podmínkou pro dosažení přidané hodnoty programu Galileo z hlediska ověřování, vysoké 
přesnosti a nepřetržitého fungování, a tudíž i pro dosažení hospodářského a společenského 
přínosu; obává se, aby Galileo nepřišel o svůj náskok, pokud by nebyl systém včas 
dokončen a pokud by komercializace a internacionalizace služeb nebyly prováděny 
vhodným způsobem; domnívá se, že přesvědčit uživatele a investory o dlouhodobém 
závazku Evropské unie lze pouze zřetelnou a jednoznačnou podporou dosažení úplné 
operační kapacity ze strany všech evropských orgánů a institucí;

11. domnívá se, že finanční plán, který má být přijat pro systém Galileo, musí být vypracován 
takovým způsobem, aby zajišťoval splnění dlouhodobých požadavků a kontinuitu včetně 
provozních výdajů a výdajů na údržbu;

12. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavrhla dodatečné financování tohoto 
programu pomocí úpravy víceletého finančního rámce na období 2014–2020; obává se, že 
celkové náklady na projekt překročí návrh Komise ve výši 7 miliard EUR;

13. je pevně přesvědčen, že další finanční prostředky pro GNSS mohou být zajištěny pouze 
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tehdy, pokud se u politických představitelů a široké veřejnosti výrazně zvýší 
informovanost o možných přínosech GNSS pro hospodářství a společnost Unie; vítá 
zavedení konkrétních iniciativ, jako je každoroční soutěž o nejlepší návrhy Galileo 
Masters;

14. připomíná, že EGNOS ztělesňuje reálný a provozuschopný projekt; je přesvědčen, že je 
nezbytné tento program plně docenit a konkrétně využívat jeho aplikace a zajistit přitom 
pokrytí Evropy, a rovněž Afriky;

15. zdůrazňuje zásadní úlohu programu GMES pro monitorování Země; domnívá se, že 
program GMES by měl zajistit kontinuitu přístupu k informačním službám o životním 
prostředí a bezpečnosti založeného na stálé pozorovací infrastruktuře ve vesmíru či na 
místní úrovni;

16. žádá Komisi, aby doplnila právní rámec a vyjasnila svůj přístup k efektivnímu řízení; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavrhla zařazení financování GMES do 
víceletého finančního rámce na období 2014–2020; obává se nicméně, aby neexistence 
finančního plánu ekonomické podpory neznehodnotila dosavadní investice;

17. vyzývá Komisi, aby navrhla dlouhodobý finanční plán a definovala provozní organizaci 
pověřenou správou a dodáváním údajů s cílem umožnit skutečný úspěch tohoto programu; 
považuje za důležité definovat dohody, které mají být uzavřeny s národními agenturami s 
cílem maximalizovat interoperabilitu a řízení systému; považuje za nezbytné zajistit rozdíl 
mezi vědeckým využíváním a obchodním využíváním, které vyžaduje specifické struktury 
a kompetence; přál by si, aby cíl programu byl plně funkční od roku 2014;

2.3. Bezpečný vesmír sloužící cílům bezpečnosti a obrany

18. podporuje úvahy Komise o posílení bezpečnostní složky programu GMES pro ostrahu 
hranic, podporu vnějších činností Unie, monitorování moří, složité mimořádné situace, 
humanitární pomoc, civilní ochranu atd., s přihlédnutím k citlivosti zpracovávaných 
údajů;

19. domnívá se, že vytvoření evropského programu získávání údajů i poznatků o situaci ve 
vesmíru (Space Situation Awareness) by mohlo přispět k ochraně vesmírných 
infrastruktur proti „vesmírnému smetí“, sluneční radiaci a asteroidům; zastává názor, že 
vytvoření nového programu by mělo být založeno na stávajících kapacitách a 
infrastrukturách, které si vyžádaly investice všech členských států, a na rozvoji 
chybějících kapacit;

Stimulovat výzkum a inovace

20. zastává názor, že jestliže chce Evropská unie jednat samostatně a disponovat 
konkurenceschopným kosmickým průmyslem, potřebuje solidní technologickou základnu;
zdůrazňuje základní význam právního, správního a finančního rámce pro investice 
průmyslu do výzkumu a inovací;

21. zdůrazňuje význam budoucí strategie v oblasti výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, aby 
vyvinula strategický harmonogram s cílem zajistit koherentnost mezi úsilím vyvinutým 
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Evropskou unií v oblasti výzkumu a vývoje a úsilím, jež vyvinuly ESA a členské státy;

22. považuje za nezbytné zavést mechanismy a programy, jež by stimulovaly trh s aplikacemi 
a službami odvozenými od  programů Galileo/EGNOS a GMES, i trh v oblasti 
telekomunikací a služeb, což předpokládá společné využívání různých vesmírných služeb 
odpovídajících účinně na požadavky občanů;

23. pro upevnění evropské konkurenceschopnosti považuje rovněž za nezbytné zachovat 
autonomii v přístupu k vesmíru a upřednostňovat používání evropských nosičů a ověřovat 
příhodnost operační a průmyslové organizace pro plnění společných požadavků;

24. vyzývá Komisi, aby vhodně přistupovala k finančním a praktickým požadavkům v 
budoucích rámcových výzkumných programech;

25. žádá Komisi, aby ve spolupráci s ESA prozkoumala možnosti využití vesmíru a poukázala 
na možné náklady a zisky; v tomto ohledu se domnívá, že by bylo vhodné vyvinout 
společnou strategii se Spojenými státy prostřednictvím dohody o spolupráci založené na 
skutečných možnostech;

Mezinárodní spolupráce

26. domnívá se, že by mezinárodní spolupráce měla podporovat evropské technologie a 
vesmírné služby a posílit tak toto strategické průmyslové odvětví; zdůrazňuje, že úsilí v 
oblasti vesmírné politiky by mohlo být vyvinuto účinněji prostřednictvím průmyslové 
spolupráce a sdílení investic u velkých programů;

27. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy a ESA vypracovala mezinárodní strategii 
spolupráce s cílem posílit dialog se strategickými partnery (Spojené státy a Ruská 
federace) v oblasti politiky využívání vesmíru a přezkoumala možnost zahájit podobný 
dialog s dalšími rozvíjejícími se mocnostmi, jako je Čína;

Vztahy mezi Evropskou unií a ESA

28. připomíná, že podle článku 189 SFEU Evropská unie Unie naváže veškeré účelné vztahy 
s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), aby byla definována vzájemná odpovědnost 
bez překrývání úloh a investic;

29. domnívá se, že rostoucí zapojení Unie do vesmíru vyžaduje nově definovat vztahy EU a 
ESA s ohledem na skutečnost, že technické a plánovací kompetence ESA jsou zásadní pro 
udržení technologických kapacit a konkurenceschopnosti evropského průmyslu;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Článek 189 Lisabonské smlouvy svěřuje Evropské unii výslovnou úlohu při vypracování 
politiky průzkumu a využívání vesmíru k účelu podpory vědeckého a technického pokroku, 
průmyslové konkurenceschopnosti a provádění jejích politik. Vesmírná politika je klíčovým 
prvkem strategie Evropa 2020 a je nedílnou součástí stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové 
politiky. Podporuje cíle inteligentní ekonomiky, která je udržitelná a inkluzivní, neboť vytváří 
vysoce kvalifikovaná zaměstnání a poskytuje obchodní odbytiště, stimuluje inovace a zlepšuje 
blahobyt a bezpečnost občanů.

Návrhy předložené Komisí v KOM (2011) 152 jsou první etapu směrem ke globální strategií 
Evropské unie. Je třeba nicméně vypracovat koherentní evropský přístup ve spolupráci s 
odvětvím průmyslu a stanovit ve střednědobém i dlouhodobém výhledu finanční a právní 
mechanismy na stimulaci evropského průmyslu a s cílem umožnit nutnou kontinuitu podpory 
ambiciózních a konkurenceschopných projektů v mezinárodním rámci.

Prioritní kroky této strategie jsou ve strategii Komise dobře stanoveny, ale zůstávají částečně 
nekonkretizovány. Měly by být upřesněny a odrážet pochopení vývoje všech technických 
možností a nákladů a výhod s těmito možnostmi spojených. Je rovněž nezbytné zavést jasné 
řízení týkající se vesmírné politiky spolu s účinnými mechanismy dohledu a koordinace, aby 
byly harmonizovány priority a zdroje pocházející z vnitrostátních prostředků Evropské unie, z 
ESA a EDA.

2. Stěžejní projekty Galileo a GMES

a) Galileo

Program Galileo je evropská iniciativa vyspělého systému globální navigace poskytujícího 
vysoce přesné a zaručené GP služby v civilním módu. Diskuse o evropském systému byly 
zahájeny koncem devadesátých let minulého století a v roce 1999 vyzvala Rada Komisi, aby 
vyvinula globální systém spravovaný veřejnými civilními orgány1. Po neúspěchu jednání o 
partnerství veřejného a soukromého sektoru rozhodly Parlament a Rada v roce 2008 o 
doplnění systému s využitím rozpočtu EU2.

Ačkoli poskytne samostatné navigační a poziční služby, bude systém vyvinutý v rámci 
programu Galileo současně interoperabilní s dalšími dvěma světovými systémy družicové 
navigace GPS a GLONASS. Plně dokončený systém bude sestávat z 30 družic a příslušné 
pozemní infrastruktury.

Na základě přidělených smluv na výrobu první řady družic, na jejich vyslání do kosmu, 
služby systémové podpory a provozování družic oznámila Evropská komise, že od roku 2014 
budou poskytovány tři úvodní služby: počáteční otevřená služba, počáteční veřejná 
regulovaná služba a počáteční pátrací a záchranná služba. Služba „Bezpečnost života“ (Safety 
                                               
1 Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 1999 o účasti Evropy na nové generaci navigačních satelitních služeb –
Galileo – fáze určení, Úř. věst. C221, 3.8.1999.
2 Nařízení (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové 
navigace (EGNOS a Galileo), Úř. věst. L196, 24.7.2008.
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of Life) a komerční služba budou testovány od roku 2014 a měly by být poskytovány od 
okamžiku, kdy systém dosáhne plné operační schopnosti.

Zpravodaj žádá Komisi, aby vhodně doplnila právní a finanční rámec až do konce roku 2011, 
zejména s cílem stanovení finančního rámce na období 2014–2020. Obává se, že celkové 
náklady na projekt navýší návrh Komise1 ve výši 7 miliard EUR na základě výpočtu 
provedeného v souvislost s přezkumem programů družicové radionavigace v polovině 
období2.

b) GMES

V roce 2001 spustila EU program GMES. Tento program prostřednictvím hlídkovacích družic 
poskytne údaje ze sledování Země pro sledování změny klimatu a globální bezpečnost.
Pozorování Země se bude využívat k řadě účelů v oblastech, jako je řízení přírodních zdrojů, 
energetika, sledování půdy, životní prostředí, kartografie, prevence přírodních rizik, 
zemědělství a potravinová bezpečnost, meteorologie a vnitřní bezpečnost.

Zpravodaj žádá Komisi, aby doplnila právní rámec a vyjasnila svůj přístup k efektivnímu 
řízení; Vyjadřuje politování nad tím, že Komise nenavrhla zařazení financování GMES do 
víceletého finančního rámce na období 2014–2020. Obává se, aby skutečnost, že chybí 
finanční plán hospodářské podpory, neznehodnotila až dosud vynaložené investice. 

3. Mezinárodní spolupráce

Po vypuštění první čínské družice systému COMPASS v roce 2007 můžeme brzy očekávat na 
oběžné dráze nový navigační systém (čtvrtý globální po GPS, GLONASS a Galileo). Indie 
buduje svůj regionální systém (IRNSS – indický regionální navigační družicový systém) 
a Japonsko svůj QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Naši konkurenti se stali silnějšími 
a lze předpokládat, že budou dynamicky postupovat kupředu. Aby se Galileo stal druhým 
globálním GNSS v pořadí, který si zvolí výrobci čipů, je nezbytné, aby se co nejdříve 
zpřístupnily počáteční služby a aby existoval dlouhodobý závazek financovat systém Galileo i 
v budoucnosti.

Hlavním úkolem mezinárodních činností programů GNSS bude zajistit kompatibilitu 
a interoperabilitu se systémem Galileo, zajistit přístup k celosvětovým zdrojům souvisejícím 
s GNSS a nastavit univerzální standardy, zajistit bezpečnost vesmírného segmentu a sítě 
pozemních stanic a současně přísnější kontrolu citlivých technologií GNSS vyvinutých 
s podporou evropských fondů, a rovněž připojit se k mezinárodnímu úsilí při vývoji 
inovativních aplikací nadnárodního zájmu. Důležitým cílem bude vytvoření tržních 
příležitostí pro dodavatele technologií a aplikací evropských GNSS.

Zpravodaj vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a po konzultaci s ESA 
vypracovala mezinárodní strategii spolupráce s cílem posílit dialog se strategickými partnery 
(Spojené státy a Ruská federace) v oblasti politiky využívání vesmíru a přezkoumala možnost 
zahájit podobný dialog s dalšími současnými a rozvíjejícími se mocnostmi, jako je Čína, 
Japonsko, Korejská republika, Brazílie, Indie a Jihoafrická republika..

                                               
1 KOM(2011), 500 v konečném znění, část I, strana 29.
2 usnesení ze dne 8. června 2011.
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4. Hospodářský význam evropského kosmického průmyslu

Evropský kosmický průmysl vytváří konsolidovaný obrat ve výši 5,4 miliardy EUR 
a zaměstnává více než 31 000 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Jedenáct hlavních 
provozovatelů družic v Evropě využívá 153 komunikačních družic, zaměstnává 6 000 osob 
a dosahuje ročního obratu ve výši 6 miliard EUR; jejich činnost zároveň zpětně působí na 
30 000 pracovních míst. Odhaduje se, že na družicové navigaci závisí již 6 až 7 % HDP 
západních zemí, tj. v EU 800 miliard EUR.

Rychle se rozrůstají trhy s vesmírnými službami. Například roční celosvětový obrat aplikací 
GNSS by měl do roku 2020 dosáhnout přibližně 240 miliard EUR. Kromě toho by programy 
Galileo a EGNOS díky svým přednostem ve srovnání s ostatními konkurenčními systémy 
měly během následujících 20 let přinést hospodářský a sociální užitek v řádu 60 až 90 miliard 
EUR.

Podle OECD by světový trh s komerčními údaji o pozorování Země, který v roce 2007 
představoval 735 milionů dolarů, mohl v roce 2017 dosáhnout přibližně 3 miliard EUR.

Systém získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA) by pomohl snížit odhadované 
vyčíslitelné ztráty, které u evropských kosmických prostředků vyvolávají srážky s odpadem 
a vesmírné bouře, což na základě dostupných údajů každoročně představuje v průměru 
přibližně 332 milionů EUR.

Je téměř jisté, že tyto náklady představují jen malý zlomek nevyčíslených následků a nákladů, 
které mohou vyplývat z neexistence evropského systému sledování situace ve vesmíru. Ztráta 
družice může například v naléhavé situaci vést ke ztrátě kritické kapacity družicové 
komunikace, která zároveň může vést ke ztrátě na lidských životech. Zničení nebo naprosté 
selhání družice může vyvolat vážné narušení hospodářské činnosti (bankovní sektor stále více 
využívá družicové komunikace) a v důsledku této ztráty služeb by také mohlo ovlivnit činnost 
klientů tohoto sektoru. V současnosti neexistují spolehlivé údaje, na jejichž základě by bylo 
možné odhadnout hodnotu těchto ztrát. Nelze také vyčíslit důsledky pádu a dopadu objektů, 
které krouží v blízkosti Země.


