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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Za vesoljsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom
(2011/2148(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 189 naslova XIX Pogodbe o delovanju Evropske unije o politiki na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja in vesoljski politiki ter sklicujoč se zlasti na 
oblikovanje evropske vesoljske politike za spodbujanje znanstvenega in tehničnega 
napredka, industrijske konkurenčnosti in izvajanja politik Unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o Evropi 20201,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2010 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije – konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (KOM(2010)0614),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. aprila 2011 z naslovom „Za vesoljsko 
strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom“ (KOM(2011)0152),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2011 z naslovom „Za vesoljsko strategijo 
Evropske unije, ki koristi državljanom“,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 11. novembra 2003 z naslovom „Vesolje: nova 
meja širitve Unije – akcijski načrt za izvrševanje evropske vesoljske politike“ 
(KOM(2003) 0673),

– ob upoštevanju Sklepa 2004/578/ES z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Okvirnega 
sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo3,

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Vmesni pregled evropskih programov 
satelitske navigacije“ (KOM(2011)0005),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vmesnem pregledu evropskih radio-
navigacijskih programov: ocena izvajanja, prihodnji izzivi in obeti za financiranje4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o financiranju evropskega programa 
satelitske radionavigacije (Galileo) v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. 

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 UL L 261, 6.8.2004, str. 63.
4 P7_TA(2011)0265
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maja 2006 in večletnim finančnim okvirom 2007–20131,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. junija 2011 z naslovom „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“ (KOM(2011)0500),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 683/2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih 
navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Globalno nadzorovanje okolja in varnosti 
(GMES): skrbimo za varnejši planet“ (KOM(2008)0748),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Globalno spremljanje okolja in varnosti 
(GMES): izzivi in naslednji koraki za vesoljsko komponento“ (KOM(2009)0589),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 911/2010 z dne 22. septembra 2010 o začetku izvajanja 
programa GMES3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski sistem 
satelitske navigacije (GNSS)4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za aplikacije globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema (GNSS)“ (KOM(2010)0308),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2011),

A. ker je s členom 189 PDEU Evropski uniji podeljena izrecna vloga pri oblikovanju 
vesoljske politike z namenom pospeševanja znanstvenega in tehničnega napredka, 
industrijske konkurenčnosti in izvajanja njenih politik,

B. ker je vesoljska politika ključni element strategije Evropa 2020 in sestavni del vodilne 
pobude o industrijski politiki,

C. ker ta politika podpira cilje pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarstva z 
ustvarjanjem visoko kvalificiranih delovnih mest, ponujanjem poslovnih priložnosti, 
spodbujanjem inovacij in krepitvijo dobrega počutja in varnosti državljanov,

D. ker evropska vesoljska industrija ustvari skupni promet v višini 5,4 milijarde EUR in 
zaposluje več kot 31.000 visoko kvalificiranih oseb,

E. ker je Evropski parlament vedno v celoti podpiral evropski globalni satelitski navigacijski 
sistem (GNSS), ki se izvaja prek programov Galileo in EGNOS, njegov namen pa je 
izboljšanje vsakodnevnega življenja evropskih državljanov, zagotavljanje avtonomije in 

                                               
1 UL C 146E, 12. 6. 2008, str. 226.
2 UL L 196, 24.7.08, str. 1
3 UL L 276, 20.10.2010, str. 1
4 UL L 176, 20.10.2010, str. 11
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neodvisnosti Evrope ter pridobitev znatnega deleža na svetovnem trgu visoke tehnologije, 
odvisnem od satelitske navigacije,

F. ker bi naj Galileo prinesel jasne prednosti v primerjavi s sistemom GPS, in sicer večjo 
natančnost, globalno celovitost, avtentikacijo in jamstvo storitve, z njim pa bo Unija 
dobila tudi strateško avtonomnost,

G. ker zaradi povečanih stroškov programa, ki so med drugim posledica netočnih ocen 
stroškov in neprilagojenih strategij upravljanja stroškov, sedanji proračun dopušča le 
financiranje začetne operativne zmogljivosti,

H. ker je Komisija predložila predlog za financiranje programa Galileo za večletni finančni 
okvir 2014–2020, vendar ta okvir ne vključuje financiranja programa GMES,

I. ker mora Komisija, preden bo sprejeta odločitev o nadaljnjih finančnih zavezah iz 
proračuna EU za naslednji večletni finančni okvir, predstaviti jasno oceno vseh mogočih 
tehničnih možnosti ter povezanih stroškov in koristi,

J. ker je treba s programom GMES zagotoviti nepretrgan dostop do informacij o okolju in 
varnosti, ki temeljijo na stalnih infrastrukturah za opazovanje v vesolju in „in-situ“,

K. ker so raziskovanje vesolja, varnost vesoljskih infrastruktur in mednarodno sodelovanje 
ključni sektorji uspešne vesoljske politike,

Cilji evropske vesoljske politike

1. pozdravlja evropsko vesoljsko strategijo Komisije kot prvo fazo skupne vesoljske politike 
Evropske unije, ki koristi državljanom;

2. meni, da je pomembno, da je vesoljska politika realistična in da je njen namen izboljšati 
vsakodnevno življenje evropskih državljanov; poudarja, da so vesoljske tehnologije nujno 
potrebne za odkrivanje naravnih nesreč, prispevanje k razvoju telekomunikacijskega 
sektorja in opredeljevanje aplikacij na področju kmetijstva, pomorske varnosti, ribolova, 
prevoza itd.;

3. meni, da je Evropska unija odgovorna za usklajevanje in utrditev nacionalnih vesoljskih 
politik in programov, da se v sodelovanju z industrijo oblikuje skladen evropski pristop ter 
srednje- in dolgoročno določijo finančni in zakonodajni mehanizmi za spodbujanje 
evropske industrije in omogočanje stalnosti, ki je potrebna za podporo velikopoteznim in 
konkurenčnim projektom v mednarodnem okviru;

4. pozdravlja cilje strategije za okrepitev vesoljske infrastrukture Evrope in podpore 
raziskavam z namenom povečati evropsko tehnološko neodvisnost, spodbuditi 
medsebojno bogatenje med vesoljskim sektorjem in drugimi industrijskimi sektorji ter 
pospešiti inovacije kot gonilno silo evropske konkurenčnosti;

5. vseeno ugotavlja, da so prednostni ukrepi v strategiji Komisije sicer dobro opredeljeni, 
vendar ostajajo delno nejasni; poudarja, da bi morali biti jasneje določeni in vsebovati 
oceno vseh tehničnih možnosti ter povezanih stroškov in koristi;
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6. poudarja, da je potrebno jasno upravljanje vesoljske politike z učinkovitimi nadzornimi in 
usklajevalnimi mehanizmi za usklajevanje prednostnih nalog in sredstev iz nacionalnih 
skladov in skladov Evropske unije, ESA in EDA;

Vodilna projekta Galileo in GMES

7. meni, da je Galileo vodilni program Evropske unije in prvi sistem satelitske navigacije na 
svetu, narejen za civilne namene, ki bo omogočil neodvisnost Unije na strateškem 
področju;

8. poziva Komisijo, naj ustrezno dopolni zakonodajni in finančni okvir, zlasti zaradi 
oblikovanja finančnega okvira za obdobje 2014–2020, pristopa k učinkovitemu 
upravljanju, storitev Galileo in pravil o odgovornosti; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
za operativnost programa Galileo in našo pripravljenost za njegovo polno uporabo:

- opredeliti načela upravljanja prihodnjih dejavnosti programa Galileo,

- na splošno racionalizirati organizacijsko strukturo programa;

9. meni, da bi morali začetno operativno zmogljivost, ki lahko zagotavlja začetne storitve, 
doseči najkasneje do leta 2014, zato da bi Galileo dejansko postal drugi najbolj 
priljubljeni globalni satelitski navigacijski sistem, zlasti za proizvajalce sprejemnikov; 
pozdravlja izstrelitev dveh satelitov v orbito 20. oktobra 2011 iz Kourouja;

10. je prepričan, da je cilj popolne operativne zmogljivosti, ki temelji na konstelaciji 
27 satelitov in ustreznem številu nadomestnih satelitov ter na ustrezni zemeljski 
infrastrukturi, osnovni pogoj za doseganje dodane vrednosti Galilea v smislu 
avtentikacije, visoke natančnosti in neprekinjene storitve ter s tem za uživanje 
gospodarskih in družbenih koristi; se boji, da bo Galileo izgubil prednost, če sistem ne bo 
dokončan pravočasno ter če se storitve ne bodo ustrezno tržile in internacionalizirale; 
meni, da morajo vse evropske institucije jasno in nedvoumno podpreti doseganje popolne 
operativne zmogljivosti, da bi uporabnike in vlagatelje prepričale o dolgoročni 
zavezanosti EU;

11. meni, da bi bilo treba finančni načrt za program Galileo pripraviti tako, da bo izpolnjeval 
dolgoročne in stalne zahteve, ki vključujejo stroške uporabe in vzdrževanja;

12. obžaluje, da Komisija ni predlagala dodatnih finančnih sredstev za ta program za 
prilagoditev večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020; se boji, da bodo skupni 
stroški projekta povečali predlog Komisije, ki znaša 7 milijard EUR;

13. je trdno prepričan, da je dodatna sredstva za globalni satelitski navigacijski sistem mogoče 
zagotoviti le, če se pri nosilcih odločanja in širši javnosti poveča ozaveščenost o njegovih 
koristih za gospodarstvo in družbo EU; pozdravlja ustanovitev konkretnih pobud, kot je 
tekmovanje za zamisli Galileo Masters;

14. opozarja, da je EGNOS resničen in operativen program; je prepričan, da je treba v celoti 
izrabiti ta program in konkretno izkoristiti njegove aplikacije, tako da se zagotovi 
pokritost Evrope in tudi Afrike;
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15. poudarja temeljno vlogo programa GMES pri opazovanju Zemlje; meni, da bi moral 
program GMES zagotoviti nepretrgan dostop do storitev obveščanja o okolju in varnosti, 
ki temeljijo na stalnih infrastrukturah za opazovanje vesolja in „in situ“;

16. poziva Komisijo, naj dopolni zakonodajni okvir in pojasni pristop k učinkovitemu 
upravljanju; obžaluje, da Komisija ni predlagala vključitve financiranja programa GMES 
v večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020; vseeno se boji, da bodo zaradi neobstoja 
finančnega načrta za ekonomsko podporo do sedaj izvedene naložbe postale nekoristne;

17. poziva Komisijo, naj predlaga dolgoročni finančni načrt in opredeli operativno 
organizacijo, zadolženo za upravljanje in zagotavljanje podatkov, da bi omogočili 
resničen uspeh tega programa; meni, da je pomembno opredeliti sporazume, ki jih je treba 
skleniti z nacionalnimi agencijami, da bi povečali medobratovalnost in upravljanje 
sistema; meni, da je treba zagotoviti razlikovanje med znanstveno uporabo in komercialno 
uporabo, ki zahteva posebne strukture in sposobnosti; želi, da bo cilj programa v celoti 
operativen od leta 2014;

Varno območje za izpolnjevanje varnostnih in obrambnih ciljev

18. podpira razpravo Komisije o okrepitvi sestavnega dela „Varnost“ programa GMES za 
nadzor mej, podporo zunanjemu delovanju Unije, pomorski nadzor, zapletene nujne 
razmere, humanitarno pomoč, civilno zaščito itd., ob upoštevanju občutljivosti 
obravnavanih podatkov;

19. meni, da bi lahko oblikovanje nadzornega sistema spremljanja razmer v vesolju (Space 
Situational Awareness) prispevalo k zaščiti vesoljskih infrastruktur pred vesoljskimi 
odpadki, sončnim sevanjem in asteroidi; meni, da bi moralo oblikovanje novega programa 
temeljiti na zmogljivostih in obstoječih infrastrukturah, za katere so bile potrebne naložbe 
vseh držav članic, in da bi morali na ta način razvijati sedanje pomanjkljive zmogljivosti;

Spodbujanje raziskav in inovacij

20. meni, da Evropska unija potrebuje trdno tehnološko osnovo, če želi delovati neodvisno in 
imeti konkurenčno vesoljsko industrijo; poudarja, da je zakonodajni, upravni in finančni 
okvir bistven za naložbe industrije v raziskave in inovacije;

21. poudarja pomen prihodnje strategije na področju raziskav in inovacij; poziva Komisijo, 
naj pripravi strateški časovni načrt, da bi zagotovila skladnost med prizadevanji Evropske 
unije na področju raziskav in razvoja ter prizadevanji ESA in držav članic na tem 
področju;

22. meni, da je treba oblikovati mehanizme in programe za spodbujanje trga za aplikacije in 
storitve, ki izhajajo iz programov Galileo/EGNOS in GMES, ter za telekomunikacijski 
sektor in storitve, ki predvidevajo souporabo različnih vesoljskih storitev, ki tako 
učinkovito izpolnjujejo zahteve državljanov;

23. meni, da je treba za utrditev evropske konkurenčnosti ohraniti tudi neodvisnost pri 
dostopu do vesolja, tako da se spodbuja uporaba evropskih prevoznikov in preverja 
ustreznost operativne in industrijske organizacije za skupne zahteve;
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24. poziva Komisijo, naj finančne in praktične zahteve ustrezno obravnava v prihodnjih 
okvirnih raziskovalnih programih;

25. poziva Komisijo, naj skupaj z ESA preuči možnosti za raziskovanje vesolja, tako da
navede morebitne stroške in koristi; v zvezi s tem meni, da je treba razviti skupno 
strategijo z Združenimi državami na podlagi sporazuma o sodelovanju, ki bo temeljil na 
resničnih možnostih;

Mednarodno sodelovanje

26. meni, da bi moralo mednarodno sodelovanje pospeševati evropsko tehnologijo in 
vesoljske storitve, s čimer bi se krepil ta strateški industrijski sektor; poudarja, da so lahko 
prizadevanja v sektorju vesoljske politike učinkovitejša ob sodelovanju z industrijo in z 
delitvijo naložb med obsežne programe;

27. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami in ESA pripravi mednarodno strategijo 
sodelovanja, da bi okrepili dialog na področju vesoljske politike s strateškimi partnerji 
(Združenimi državami in Rusko federacijo) in preučili možnost vzpostavitve podobnega 
dialoga z drugimi silami v vzponu, kot je Kitajska;

Odnosi med EU in ESA

28. opozarja, da Evropska unija v skladu s členom 189 PDEU vzpostavi ustrezne odnose z 
ESA, da se opredelijo vzajemne odgovornosti brez prekrivanja nalog in naložb;

29. meni, da vse večja vključenost Unije v vesolje zahteva novo opredelitev njenih odnosov z 
ESA ob upoštevanju dejstva, da so tehnične in programske zmogljivosti, ki jih je razvila 
ESA, bistvene za ohranitev tehnoloških zmogljivosti in konkurenčnosti evropske 
industrije;

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

S členom 189 PDEU je Evropski uniji, z namenom pospešiti znanstveni in tehnični napredek, 
industrijsko konkurenčnost in izvajanje njenih politik, podeljena izrecna vloga pri oblikovanju 
politike za raziskovanje in uporabo vesolja. Vesoljska politika je ključni element strategije 
Evropa 2020 in sestavni del vodilne pobude o industrijski politiki. Podpira cilje pametnega, 
trajnostnega in vključujočega gospodarstva z ustvarjanjem visoko kvalificiranih delovnih 
mest, ponujanjem poslovnih priložnosti, spodbujanjem inovacij in izboljšanjem dobrega 
počutja in varnosti državljanov.

Predlogi, ki jih je Komisija predložila v KOM(2011)0152, so prva faza skupne vesoljske 
politike Evropske unije. Kljub temu je treba v sodelovanju z industrijo oblikovati skladen 
evropski pristop ter srednje- in dolgoročno določiti finančne in zakonodajne mehanizme za 
spodbujanje evropske industrije in omogočanje stalnosti, ki je potrebna za podporo 
velikopoteznim in konkurenčnim projektom v mednarodnem okviru.

Prednostni ukrepi strategije so v strategiji Komisije dobro opredeljeni, vendar ostajajo delno 
nejasni. Morali bi biti jasneje določeni in vsebovati oceno vseh tehničnih možnosti ter 
povezanih stroškov in koristi. Treba je tudi določiti jasno upravljanje vesoljske politike z 
učinkovitimi nadzornimi in usklajevalnimi mehanizmi za usklajevanje prednostnih nalog in 
sredstev iz nacionalnih skladov in skladov Evropske unije, ESA in EDA.

2. Vodilna projekta Galileo in GMES

a) Galileo

Program Galileo je evropska pobuda za vzpostavitev najsodobnejšega sistema globalne 
satelitske navigacije, ki nudi izredno natančne storitve za zagotavljanje globalnega določanja 
položaja pod civilnim nadzorom. Razprave o evropskem sistemu so se začele v poznih 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, leta 1999 pa je Svet pozval Komisijo, naj razvije 
globalni sistem, s katerimi bodo upravljali javni civilni organi1. Po neuspešnih pogajanjih o 
javno-zasebnem partnerstvu sta se leta 2008 Parlament in Svet odločila za dokončanje 
konstelacije z uporabo proračunskih sredstev EU2.

Sistem, vzpostavljen v okviru programa Galileo, bo zagotavljal samostojne storitve za 
navigacijo in določanje položaja, obenem pa bo povsem združljiv z obema ostalima 
sistemoma globalne satelitske navigacije, in sicer s sistemom za globalno določanje položaja 
(GPS) in s satelitskim sistemom globalne navigacije (GLONASS). Ko bo sistem v celoti 
vzpostavljen, ga bo sestavljalo 30 satelitov in pripadajoča zemeljska infrastruktura.

Evropska komisija je na podlagi podelitve pogodb za prvo naročilo satelitov, storitev 
izstrelitve, podpornih storitev in operacij za delovanje sistema napovedala, da bodo od leta 
2014 na voljo prve tri storitve: začetna odprta storitev (open service), začetna vladna storitev 
                                               
1 Resolucija Sveta z dne 19. julija 1999 o sodelovanju Evrope v novi generaciji storitev satelitske navigacije –
Galileo – opredelitvena faza, UL C221 z dne 3. 8. 1999.
2 Uredba (ES) št. 683/2008 z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih 
programov (EGNOS in Galileo), UL L196 z dne 24. 7. 2008.
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(public regulated service) in začetna storitev za iskanje in reševanje (search and rescue). 
Preizkušanje storitve varovanja življenj (safety-of-life) in komercialne storitve se bo začelo 
leta 2014, storitvi pa bi morali biti zagotovljeni, ko bo sistem dosegel svojo popolno 
operativno zmogljivost.

Poročevalec poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 ustrezno dopolni zakonodajni in 
finančni okvir, zlasti zaradi priprave finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Boji se, da 
bodo skupni stroški projekta povečali predlog Komisije, ki znaša 7 milijard EUR1, na podlagi 
izračunov, opravljenih v okviru vmesnega pregleda programov satelitske navigacije2.

b) GMES

EU je leta 2001 začela s programom GMES (globalno nadzorovanje okolja in varnosti). Ta bo 
s pomočjo satelitov Sentinel zagotavljal podatke, pridobljene z opazovanjem Zemlje, za 
spremljanje podnebnih sprememb in varnost po svetu. Aplikacije za opazovanje Zemlje 
služijo številnim namenom na področjih, kot so upravljanje z naravnimi viri, energetika, 
spremljanje stanja zemljišč, okolje, kartografija, preprečevanje naravnih nesreč, kmetijstvo in 
zanesljiva preskrba s hrano, meteorologija in domovinska varnost.

Poročevalec poziva Komisijo, naj dopolni zakonodajni okvir in pojasni pristop k 
učinkovitemu upravljanju. Obžaluje, da Komisija ni predlagala vključitve financiranja 
programa GMES v večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. Boji se, da bodo zaradi 
neobstoja finančnega načrta za ekonomsko podporo do sedaj izvedene naložbe postale 
nekoristne.

3. Mednarodno sodelovanje

Z uvedbo prvega kitajskega satelita COMPASS leta 2007 lahko v orbiti kmalu pričakujemo 
nov navigacijski sistem (četrti svetovni po GPS, GLONASS in Galileju). Indija nadgrajuje 
svoj regionalni sistem (IRNSS – indijski regionalni navigacijski satelitski sistem), Japonska 
pa svoj Quasi-Zenith System (QZSS). Naši konkurenti so postali močnejši in domnevamo 
lahko, da dinamično napredujejo. Da bi Galileo postal drugi najbolj uporabljani satelitski 
navigacijski sistem za proizvajalce čipov na svetu, je pomembno čim prej omogočiti 
razpoložljive storitve in imeti dolgoročno zavezo o prihodnjem financiranju Galilea.

Glavni izziv mednarodnih dejavnosti programov GNSS bo zagotovitev skladnosti in 
medobratovalnosti z Galileom, dostop do globalnih virov, povezanih z GNSS, in določitev 
standardov po vsem svetu za zagotovitev varnosti vesoljskega segmenta in omrežja 
zemeljskih postaj, obenem pa zagotoviti strožji nadzor občutljivih tehnologij GNSS, razvitih z 
evropskimi sredstvi, da se pridružijo mednarodnim prizadevanjem za razvoj inovativnih 
aplikacij nadnacionalnega interesa. Pomemben cilj bo ustvariti tržne priložnosti za evropsko 
tehnologijo GNSS in industrijo aplikacij.

Poročevalec poziva Komisijo, naj pripravi mednarodno strategijo sodelovanja v tesnem 
sodelovanju z državami članicami in po posvetovanju z ESA, da bi okrepili dialog o vesoljski 
politiki s strateškimi partnerji (Združenimi državami in Rusko federacijo) in preučili možnost 

                                               
1 KOM(2011)0500 končno, razdelek 1, str. 29.
2 Resolucija z dne 8. junija 2011.



PR\877835SL.doc 11/11 PE467.225v02-00

SL

vzpostavitve podobnega dialoga z drugimi sedanjimi silami in silami v vzponu, kot so 
Kitajska, Japonska, Republika Koreja, Brazilija, Indija in Republika Južna Afrika.

4. Gospodarski pomen evropske vesoljske industrije

Evropska vesoljska industrija ustvari skupni promet v višini 5,4 milijarde EUR in zaposluje 
več kot 31.000 visoko kvalificiranih oseb. Enajst glavnih satelitskih operaterjev v Evropi 
upravlja 153 komunikacijskih satelitov, zaposluje 6000 oseb in ustvari letni promet v višini 
6 milijard EUR; njihova dejavnost vpliva še na nadaljnjih 30.000 delovnih mest. Po ocenah je 
zdaj 6 do 7 % BDP zahodnih držav oziroma 800 milijard EUR v EU odvisnih od satelitske 
navigacije.

Trgi vesoljskih storitev hitro rastejo. Tako bi na primer svetovni letni promet aplikacij GNSS 
moral do leta 2020 doseči približno 240 milijard EUR. Poleg tega bi morala Galileo in 
EGNOS zaradi svojih prednosti glede na druge konkurenčne sisteme ustvariti gospodarski in 
družbeni dobiček v višini od 60 do 90 milijard EUR v naslednjih 20 letih.

Po mnenju OECD bi lahko svetovni trg komercialnih podatkov o opazovanju Zemlje, ki so 
leta 2007 predstavljali 735 milijonov USD, leta 2017 dosegel okrog 3 milijarde EUR.

Sistem SSA (Space Situational Awareness) bi pripomogel k zmanjšanju ocenjenih merljivih 
izgub, ki jih za evropska vesoljska sredstva povzročajo trki z odpadki in slabo vreme v 
vesolju ter ki po razpoložljivih podatkih znašajo povprečno približno 332 milijonov EUR 
vsako leto.

Skoraj gotovo je, da so ti stroški le majhen delež neocenjenih posledic in stroškov, ki lahko 
nastanejo zaradi neobstoja evropskega nadzornega sistema spremljanja razmer v vesolju. Na 
primer, izguba satelita bi v izrednih razmerah lahko povzročila izgubo kritične sposobnosti 
satelitske komunikacije, ki lahko privede do izgube človeških življenj. Uničenje ali popolna 
okvara satelita lahko povzročita hude motnje za gospodarsko dejavnost (bančni sektor se 
vedno bolj opira na satelitsko komunikacijo) in bi lahko zaradi te izgube storitve vplivala na 
dejavnosti njenih strank. Zaenkrat nimamo na voljo zanesljivih številčnih podatkov za oceno 
višine te izgube. Poleg tega ni mogoče izmeriti posledic padca in trčenja predmetov v bližini 
Zemlje.


