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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului
(2011/2148(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere titlul XIX articolul 189 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene cu privire la politica în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și la 
politica spațiului și menționând, în special, elaborarea politicii europene a spațiului pentru 
a promova progresul științific și tehnic, competitivitatea industrială și punerea în aplicare 
a politicilor sale.

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM 
(2010)2020),

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la UE 20201,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2010, intitulată „O politică 
industrială integrată pentru era globalizării, Atribuirea celui mai important rol 
competitivității și viabilității” (COM(2010)0614),

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 aprilie 2011 intitulată „Către o strategie 
spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului”,

– având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2011 intitulate „Către o strategie 
spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului”,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei din 11 noiembrie 2003 intitulată „Spațiul: o nouă 
frontieră europeană pentru extinderea Uniunii – un plan de acțiune pentru punerea în 
aplicare a politicii europene a spațiului” (COM(2003)0673),

– având în vedere Decizia 2004/578/CE din 29 aprilie 2004 privind încheierea Acordului-
cadru dintre Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană3,

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Evaluare intermediară a programelor 
europene de radionavigație prin satelit” (COM(2011)0005),

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la evaluarea intermediară a 
programelor europene de navigație prin satelit: evaluarea implementării, provocările 

                                               
1 P7_TA (2010)0223
2 P7_TA (2011)0093
3 JO L 261, 6.8.2004, p. 63.
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viitoare și perspectivele financiare1

– având în vedere rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind finanțarea programului european de 
radionavigație prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituțional din 
17 mai 2006 și cadrul financiar multianual 2007-20132,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 intitulată „Un buget pentru 
Europa 2020” (COM(2011)0500),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 683/2008 privind punerea în aplicare în continuare 
a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES): pentru o planetă mai sigură” (COM(2008)0748),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES): provocări și pașii următori pentru componenta spațială 
(COM(2009)0589),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 911/2010 din 22 septembrie 2010 privind 
Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS 
European5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune privind aplicațiile 
Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS)” (COM(2010)0308),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cel al Comisiei pentru 
transport și turism (A7-0000/2011),

A. întrucât articolul 189 din TFUE conferă Uniunii Europene un rol explicit în elaborarea 
unei politici a spațiului în scopul promovării progresului științific și tehnic, a 
competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale;

B. întrucât politica spațiului este un element esențial al strategiei Europa 2020 și este parte 
integrantă a inițiativei emblematice privind politica industrială;

C. având în vedere că aceasta susține obiectivele unei economii inteligente, durabile și 
incluzive creând locuri de muncă cu înaltă calificare, oferind perspective comerciale, 
stimulând inovarea și ameliorând bunăstarea și securitatea cetățenilor;

                                               
1 P7_TA (2011)0265
2 JO C 146E, 12.6.2008, p.226.
3 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.
4 JO L 276, 20.10.2010, p. 1.
5 JO L 176, 20.10.2010, p. 11.
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D. întrucât industria spațială europeană generează o cifră de afaceri consolidată de 5,4 
miliarde EUR și reprezintă peste 31 000 de angajați cu înaltă calificare;

E. întrucât Parlamentul European și-a acordat în mod consecvent întregul sprijin GNSS 
european, implementat prin programele Galileo și EGNOS, care vizează îmbunătățirea 
vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni, asigurarea autonomiei și independenței Europei și 
obținerea unei poziții importante pe piața mondială de înaltă tehnologie legată de 
navigația prin satelit;

F. întrucât, conform așteptărilor, Galileo va prezenta unele avantaje evidente în comparație 
cu GPS, precum o mai mare precizie, integritatea globală, autentificarea și garantarea 
serviciului, și va asigura, de asemenea, autonomia strategică a Uniunii Europene;

G. întrucât creșterea costurilor programului, determinată, printre altele, de estimări inexacte 
ale costurilor și de strategii neadecvate de gestionare a costurilor, face ca bugetul actual să 
poată finanța numai punerea în aplicare a Capacității operaționale inițiale (IOC);

H. întrucât Comisia a prezentat o propunere de finanțare a Galileo pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020, dar cadrul nu include finanțarea programului GMES;

I. întrucât Comisia trebuie să prezinte o evaluare clară a tuturor variantelor tehnice posibile 
și a costurilor și beneficiilor implicate înainte de a se lua o decizie cu privire la majorarea 
angajamentelor financiare ce urmează a fi finanțate din bugetul Uniunii în următorul cadru 
financiar multianual;

J. întrucât programul GMES trebuie să garanteze o continuitate a accesului la informațiile cu 
privire la mediu și la securitate bazate pe infrastructuri permanente de observare spațiale și 
in situ;

K. întrucât exploatarea spațiului, securizarea infrastructurilor spațiale și cooperarea
internațională constituie sectoare esențiale pentru o politică spațială încoronată de succes;

Obiectivele unei strategii spațiale europene

1. salută strategia spațială europeană a Comisiei că primă etapă a unei politici spațiale 
globale a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului;

2. consideră important ca politica spațială să fie o politică realistă, care să vizeze ameliorarea 
vieții cotidiene a cetățenilor europeni; subliniază că tehnologiile spațiale sunt 
indispensabile pentru identificarea catastrofelor naturale, pentru contribuția lor la 
dezvoltarea sectorului telecomunicațiilor și pentru identificarea aplicațiilor în domeniul 
agriculturii, al securității maritime, al pescuitului, al transportului etc.;

3. estimează că Uniunea Europeană are responsabilitatea de a coordona și a consolida 
politicile și programele spațiale naționale în vederea stabilirii unei abordări europene 
coerente în colaborare cu industria și de a stabili, pe termen mediu și lung, mecanisme 
financiare și legislative pentru stimularea industriei europene și a permite continuitatea 
necesară în vederea susținerii unor proiecte ambițioase și competitive la nivel 
internațional;
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4. salută obiectivele strategiei pentru consolidarea infrastructurii spațiale a Europei și 
sprijinul acordat cercetării în vederea creșterii independenței tehnologice europene, a 
încurajării fertilizării încrucișate între sectorul spațiului și alte sectoare industriale și a 
stimulării inovării ca motor al competitivității europene;

5. observă totuși că acțiunile prioritare sunt bine identificate de strategia Comisiei, dar rămân 
parțial vagi; subliniază faptul că acestea ar trebui să fie precizate și să cuprindă o evaluare 
a tuturor opțiunilor tehnice, precum și a costurilor și a beneficiilor aferente;

6. subliniază necesitatea unei guvernanțe clare cu privire la politica spațială, cu mecanisme 
de supervizare și de coordonare eficiente pentru armonizarea priorităților și a resurselor 
care provin din fonduri naționale, precum și ale Uniunii Europene, ale ASE și ale AEA;

Proiectele emblematice Galileo și GMES

7. consideră că Galileo este un program emblematic al Uniunii Europene și constituie primul 
sistem mondial de navigație prin satelit conceput în scopuri civile care va permite 
independența Uniunii într-un domeniu strategic;

8. solicită Comisiei realizarea adecvată a cadrului legislativ și financiar, în special în vederea 
stabilirii unui cadru financiar între 2014 - 2020, a unei abordări referitoare la o guvernanță 
efectivă, a serviciilor Galileo și a regulilor privind responsabilitatea; subliniază că, în acest 
sens, pentru ca Galileo să devină operațional și să fie pregătit pentru deplina sa utilizare, 
este necesar:

- să se definească principiile cu privire la gestionarea viitoarelor activități ale 
Galileo,

- să se raționalizeze la nivel global structura organizatorică a programului;

9. consideră că IOC, capabilă să furnizeze primele servicii, ar trebui finalizată până în 2014 
cel târziu pentru a asigura faptul că Galileo va deveni într-adevăr a doua constelație GNSS 
de referință, în special pentru producătorii de receptoare; salută lansarea pe orbită a doi 
sateliți în data de 20 octombrie 2011, la Kourou;

10. are convingerea că scopul capacității operaționale depline (FOC), bazată pe o constelație 
de 27 de sateliți și un număr adecvat de sateliți de rezervă și pe o infrastructură adecvată la 
sol, este o cerință prealabilă pentru ca Galileo să ajungă să ofere valoarea adăugată 
prevăzută în ceea ce privește autentificarea, înalta precizie și un serviciu neîntrerupt și, 
prin urmare, pentru a culege roadele economice și sociale; își exprimă temerea că Galileo 
și-ar putea pierde avantajul dacă sistemul nu este finalizat la timp și dacă comercializarea 
și internaționalizarea serviciilor nu se realizează în mod adecvat; consideră că sprijinul 
clar și fără rezerve al tuturor instituțiilor europene pentru crearea FOC este necesar pentru 
a convinge utilizatorii și investitorii că Uniunea Europeană și-a asumat un angajament pe 
termen lung;

11. consideră că planul financiar de adoptat pentru Galileo va trebui elaborat astfel încât să 
asigure exigențele pe termen lung și de continuitate, incluzând cheltuielile de exploatare și 
întreținere;



PR\877835RO.doc 7/12 PE467.225v02-00

RO

12. regretă faptul că Comisia n-a propus finanțarea suplimentară a acestui program prin 
ajustarea cadrului financiar multianual 2014-2020; își exprimă temerea că cheltuielile 
totale ale proiectului vor depăși propunerea Comisiei de 7 miliarde EUR;

13. are convingerea fermă că finanțarea suplimentară a GNSS poate fi asigurată doar prin 
sensibilizarea considerabilă a factorilor de decizie și a publicului larg cu privire la 
beneficiile aduse de GNSS pentru economia și societatea UE; salută punerea în practică a 
inițiativelor concrete, cum ar fi concursul de idei Galileo Masters;

14. reamintește că EGNOS reprezintă un program real și operațional; își exprimă convingerea 
că este necesară punerea în valoare pe deplin a acestui program și exploatarea concretă a 
aplicațiilor sale garantând acoperirea Europei, dar și a Africii;

15. subliniază rolul fundamental pe care îl are programul GMES pentru observarea 
pământului; consideră că GMES ar trebui să garanteze o continuitate a accesului la 
servicii de informare cu privire la mediu și la securitate bazate pe infrastructuri de 
observare spațiale și in situ permanente;

16. solicită Comisiei să finalizeze cadrul legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă; regretul faptul că Comisia n-a propus includerea finanțării GMES în 
cadrul financiar multianual 2014-2020; totuși, se teme că absența unui plan financiar de 
susținere economică ar putea face inutile investițiile realizate până în prezent;

17. invită Comisia să propună un plan financiar pe termen lung și să desemneze o organizație 
operațională însărcinată cu gestionarea și furnizarea datelor pentru a face posibil un succes 
real al acestui program; consideră importantă punerea în aplicare a acordurilor cu agențiile 
naționale pentru a maximiza interoperabilitatea și guvernanța sistemului; consideră 
necesară asigurarea distincției între utilizarea științifică și utilizarea comercială care 
impune structuri și competențe specifice; dorește ca obiectivul programului să fie pe 
deplin operațional începând cu 2014;

Un spațiu sigur în serviciul obiectivelor de securitate și de apărare

18. susține reflecțiile Comisiei privind consolidarea componentei „securitate” a programului 
GMES pentru supravegherea frontierelor, sprijinirea acțiunii externe a Uniunii Europene, 
supravegherea maritimă, urgențele complexe, ajutorul umanitar și protecția civilă etc., 
ținând cont de sensibilitatea datelor gestionate;

19. consideră că crearea unui sistem european de monitorizare situațională a spațiului (Space 
Situation Awareness) ar putea contribui la protecția infrastructurilor spațiale împotriva 
deșeurilor cosmice; este de părere că crearea unui nou program ar trebui să se bazeze pe 
capacitățile și infrastructurile existente care au solicitat investiții din partea fiecărui stat 
membru și ar trebui să dezvolte actualele capacități deficiente;

Stimularea cercetării și a inovării

20. consideră că Uniunea Europeană are nevoie de o bază tehnologică solidă pentru a putea 
acționa în mod autonom și pentru a avea o industrie spațială competitivă; subliniază faptul 
că un cadru legislativ, administrativ și financiar este fundamental pentru investițiile 
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industriei în cercetare și inovare;

21. subliniază importanța unei viitoare strategii în domeniul cercetării și inovării; invită 
Comisia să dezvolte un calendar strategic pentru asigurarea coerenței între eforturile 
făcute de Uniunea Europeană în domeniul C&D (cercetare și dezvoltare) și cele 
întreprinse de ASE și statele membre;

22. consideră necesară stabilirea de mecanisme și de programe pentru stimularea pieței pentru 
aplicații și servicii derivate din programele Galileo/EGNOS și GMES, precum și pentru 
sectorul telecomunicațiilor și pentru serviciile care prevăd folosirea în comun a diferitelor 
servicii spațiale, răspunzând, astfel, în mod eficient, exigențelor cetățenilor;

23. de asemenea, pentru a consolida competitivitatea europeană, consideră necesară 
menținerea autonomiei în ceea ce privește accesul la spațiu, favorizând utilizarea 
transportatorilor europeni și verificând pertinența organizării operaționale și industriale 
față de exigențele comune;

24. invită Comisia să abordeze în mod adecvat exigențele financiare și practice în viitoarele 
programe-cadru de cercetare;

25. solicită Comisiei să examineze în cooperare cu ASE opțiunile pentru exploatarea 
spațiului, indicând cheltuielile și eventualele beneficii; consideră, în acest sens, că ar 
trebui dezvoltată o strategie comună cu Statele Unite printr-un acord de cooperare bazat 
pe oportunități reale;

Cooperarea internațională

26. consideră că cooperarea internațională ar trebui să promoveze tehnologia europeană și 
serviciile spațiale și să consolideze, astfel, acest sector industrial strategic; subliniază că 
eforturile în sectorul politicii spațiale pot fi depuse mai eficient prin colaborări industriale 
și prin partajarea investițiilor în marile programe;

27. invită Comisia să elaboreze o strategie internațională de cooperare în colaborare cu statele 
membre și cu ASE pentru a consolida dialogul în domeniul politicii spațiale cu partenerii 
strategici (Statele Unite și Federația Rusă) și să exploreze posibilitatea stabilirii unui 
dialog similar cu alte puteri emergente, cum ar fi China;

Relațiile dintre Uniunea Europeană și ASE

28. reamintește că, în temeiul articolului 189 din TFUE, Uniunea Europeană stabilește toate 
legăturile necesare cu ASE pentru definirea responsabilităților reciproce fără suprapunerea 
rolurilor și a investițiilor;

29. consideră că intensificarea implicării Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a relațiilor 
acesteia cu ASE, având în vedere că competențele tehnice și de programare dezvoltate de 
ASE sunt fundamentale pentru menținerea capacităților tehnologice și a competitivității 
industriei europene;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
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Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

Articolul 189 din Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene un rol explicit în 
elaborarea unei politici a spațiului în scopul promovării progresului științific și tehnic, a 
competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale. Politica în 
domeniul spațiului este un element esențial al strategiei Europa 2020 și este parte integrantă a 
inițiativei emblematice privind politica industrială. Aceasta susține obiectivele unei economii 
inteligente, durabile și incluzive creând locuri de muncă cu înaltă calificare, oferind 
perspective comerciale, stimulând inovarea și ameliorând bunăstarea și siguranța cetățenilor.

Propunerile prezentate de Comisie în COM (2011), 152 sunt o primă etapă către o strategie 
spațială globală a Uniunii Europene. Totuși trebuie stabilită o abordare europeană coerentă în 
colaborare cu industria și trebuie stabilite, pe termen mediu și lung, mecanisme financiare și 
legislative pentru a stimula industria europeană și a permite continuitatea necesară în vederea 
susținerii unor proiecte ambițioase și competitive la nivel internațional.

Acțiunile prioritare ale strategiei sunt bine identificate în strategia Comisiei, dar rămân parțial 
vagi. Acestea ar trebui să fie precizate și să cuprindă o evaluare a tuturor opțiunilor tehnice, 
precum și a costurilor și a beneficiilor implicate. De asemenea este necesară stabilirea unei 
guvernanțe clare cu privire la politica spațială cu mecanisme de supervizare și de coordonare 
eficiente pentru armonizarea priorităților și a resurselor care provin din fonduri naționale, 
precum și ale Uniunii Europene, ale ASE și ale AEA.

2. Proiectele emblematice Galileo și GMES

a) Galileo

Programul Galieo este o inițiativă europeană de realizare a unui sistem global de navigație 
prin satelit de ultimă generație, care să ofere servicii de poziționare globale de înaltă precizie 
și garantate, aflate sub control civil. Discuțiile privind un sistem european au început la 
sfârșitul anilor 90, iar în 1999 Consiliul a invitat Comisia să dezvolte un sistem global 
gestionat de autorități publice civile1. După eșuarea negocierilor privind un parteneriat public-
privat, Parlamentul și Consiliul au decis în 2008 să finalizeze constelația utilizând bugetul 
UE2.

Sistemul stabilit în cadrul programului Galileo va oferi servicii autonome de navigație și 
poziționare prin satelit, dar va fi totodată interoperabil cu GPS și GLONASS, celelalte două 
sisteme globale de navigație prin satelit. Sistemul pe deplin funcțional va consta din 30 de 
sateliți și infrastructura complementară la sol.

Pe baza atribuirii contractelor pentru prima comandă de sateliți, a serviciilor de lansare, a 
serviciilor de susținere a sistemului și a operațiunilor, Comisia Europeană a anunțat că trei 
servicii inițiale vor fi furnizate începând cu 2014: un serviciu deschis inițial, un serviciu 
                                               
1 Rezoluția Consiliului din 19 iulie 1999 privind implicarea Europei într-o nouă generație de servicii de navigație 
prin satelit - Galileo - faza definirii, JO C221 din 3.8.1999.
2 Regulamentul (CE) nr. 683/2008 din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo), JO L196 din 24.7.2008.
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public reglementat (Public Regulated Service-PRS) inițial și un serviciu de căutare și salvare 
inițial. Serviciul privind siguranța vieții și serviciul comercial vor fi testate începând cu 2014 
și se presupune că vor fi furnizate pe măsură ce sistemul va atinge capacitatea operațională 
totală.

Raportorul solicită Comisiei finalizarea adecvată a cadrului legislativ și financiar până la 
sfârșitul anului 2011, în special în vederea stabilirii unui cadru financiar în perioada 2014-
2020. Își exprimă temerea că cheltuielile totale ale proiectului vor depăși propunerea 
Comisiei1 de 7 miliarde EUR pe baza calculelor făcute în contextul evaluării la mijlocul 
perioadei a programelor europene de radionavigație prin satelit2.

b) GMES

În 2001, UE a inițiat programul GMES. Acesta va furniza date de observare a Pământului 
pentru monitorizarea schimbărilor climatice și pentru securitatea globală prin sateliții 
Sentinel. Aplicațiile pentru observarea pământului au mai multe scopuri în domenii cum ar fi 
gestionarea resurselor naturale, energie, monitorizarea terenurilor, mediu, cartografie, 
prevenirea dezastrelor naturale, securitatea agricolă și alimentară, meteorologie și securitatea 
internă.

Raportorul solicită Comisiei să finalizeze cadrul legislativ și să clarifice abordarea privind o 
guvernanță efectivă. Regretul faptul că Comisia n-a propus includerea finanțării GMES în 
cadrul financiar multianual 2014-2020. Se teme că absența unui plan financiar de susținere 
economică ar putea face inutile investițiile realizate până în prezent.

3. Cooperarea internațională

După lansarea primului satelit COMPASS al Chinei în 2007, ne putem aștepta în curând la un 
nou sistem de navigație pe orbită (al patrulea la nivel global după GPS, GLONASS și 
Galileo). India își construiește sistemul regional (IRNSS – Sistemul indian regional de sateliți 
de navigație), iar Japonia, Sistemul Quasi-Zenith (QZSS). Concurenții noștri au devenit mai 
puternici și putem presupune că aceștia progresează în mod energic. Pentru ca Galileo să 
devină al doilea GNSS global în ordinea preferințelor producătorilor de cipuri, este vitală 
punerea la dispoziție cât mai curând posibil a serviciilor inițiale și luarea unui angajament pe 
termen lung cu privire la finanțarea viitoare a Galileo.

Principala provocare pentru activitățile internaționale ale Programelor GNSS va fi asigurarea 
compatibilității și interoperabilității cu Galileo, accesarea resurselor globale legate de GNSS 
și stabilirea de standarde mondiale și asigurarea securității segmentului de spațiu și a rețelei 
de stații la sol, precum și a unui control mai strict al tehnologiilor GNSS sensibile dezvoltate 
prin finanțare europeană, pentru a participa la efortul internațional de dezvoltare a unor 
aplicații inovatoare de interes supranațional. Unul dintre obiectivele importante va fi cel de a 
crea oportunități pe piață pentru tehnologia GNSS European și pentru industriile de aplicații.

Raportorul invită Comisia să elaboreze o strategie internațională de cooperare în colaborare 
strânsă cu statele membre și în consultare cu ASE pentru a consolida dialogul în domeniul 
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politicii spațiului cu partenerii strategici (Statele Unite și Federația Rusă) și să exploreze 
posibilitatea stabilirii unui dialog similar cu alte puteri existente și emergente, cum ar fi 
China, Japonia, Republica Coreea, Brazilia, India și Republica Africii de Sud.

4. Importanța economică a industriei spațiale europene

Industria spațială europeană generează o cifră de afaceri consolidată de 5,4 miliarde EUR și 
reprezintă peste 31 000 de angajați cu înaltă calificare. Cei 11 principali operatori de sateliți 
din Europa exploatează 153 de sateliți de comunicații, reprezintă 6 000 de angajați și 
realizează o cifră de afaceri anuală de 6 miliarde EUR. De asemenea, activitatea acestora se 
repercutează asupra altor 30 000 de locuri de muncă. Se estimează că, în prezent, între 6% și 
7% din PIB-ul țărilor occidentale, respectiv 800 de miliarde EUR, depind de radionavigația 
prin satelit.

Piețele serviciilor spațiale înregistrează o creștere rapidă. De exemplu, cifra de afaceri 
mondială anuală a aplicațiilor GNSS ar trebui să ajungă la aproximativ 240 de miliarde EUR 
până în 2020. În plus, datorită avantajelor lor față de alte sisteme concurente, Galileo și 
EGNOS ar trebui să genereze beneficii economice și sociale situate între 60 și 90 de miliarde 
EUR în următorii 20 de ani.

Potrivit OCDE, piața mondială de date comerciale de observare a Terrei, care reprezenta 735 
de milioane USD în 2007, ar putea atinge aproximativ 3 miliarde EUR în 2017.

Sistemul SSA (Space Situational Awareness- monitorizarea situațională a spațiului) ar 
contribui la reducerea pierderilor cuantificabile estimate pentru mijloacele spațiale europene 
provocate de coliziunea cu deșeuri și de intemperiile spațiale și care pe baza datelor 
disponibile se ridică la aproximativ 332 de milioane EUR pe an în medie.

Este aproape sigur că aceste costuri reprezintă numai o mică parte din consecințele și costurile 
necuantificabile care pot decurge din absența unui sistem european de monitorizare 
situațională a spațiului. De exemplu, într-o situație de urgență, pierderea unui satelit poate 
antrena pierderea unei capacități critice de comunicații prin satelit, care la rândul ei poate 
genera pierderea de vieți umane. Distrugerea sau defectarea totală a unui satelit poate provoca 
o perturbare gravă a activității economice (sectorul bancar se bazează din ce în ce mai mult pe 
comunicațiile prin satelit) și, ca urmare a întreruperii acestor servicii, ar putea fi afectate 
activitățile clienților acestora. La ora actuală nu există o cifre fiabile pentru estimarea acestor 
pierderi. De asemenea, este imposibilă evaluarea consecințelor căderii sau impactului 
obiectelor care evoluează în apropierea Pământului.


