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Sinteză 
I Sistemul global de navigație prin satelit Galileo și programul Copernicus de 
observare a Pământului sunt inițiative emblematice ale politicii spațiale a UE. Acestea 
permit o navigare și o datare mai precise, furnizează date valoroase despre Pământ și 
contribuie la monitorizarea mediului, a suprafeței terestre și a oceanelor. Ele implică 
costuri semnificative și pe termen lung pentru bugetul UE, care s-au ridicat la 
aproximativ 18 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2020. 

II În Strategia spațială pentru Europa stabilită în 2016, Comisia s-a angajat să 
exploateze mai bine potențialul programelor spațiale ale UE, prin maximizarea 
beneficiilor acestora pentru societate și pentru economia UE. Ea a instituit și a finanțat 
acțiuni specifice pentru a încuraja utilizarea serviciilor, a datelor și a aplicațiilor spațiale 
și s-a angajat să asigure faptul că legislația UE sprijină utilizarea serviciilor spațiale 
atunci când acest lucru este justificat și benefic.  

III Auditul Curții a evaluat măsurile luate de Comisie începând din 2014 pentru 
a promova utilizarea serviciilor derivate din programele spațiale ale UE, Galileo și 
Copernicus, în vederea obținerii beneficiilor economice și societale preconizate. Curtea 
a examinat dacă Comisia: (a) a elaborat o strategie cuprinzătoare și orientată spre 
viitor pentru promovarea utilizării serviciilor, ținând seama de toți actorii relevanți; 
(b) a instituit sisteme solide pentru evaluarea beneficiilor aduse de aceste servicii și 
pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale programelor; (c) a finanțat 
acțiuni care au contribuit în mod eficace la o utilizare măsurabilă a serviciilor și 
(d) a luat măsuri adecvate pentru a crea un cadru de reglementare care să sprijine 
utilizarea serviciilor spațiale. 

IV Acest audit a urmărit să evalueze eficacitatea măsurilor luate de Comisie pentru 
a promova utilizarea serviciilor spațiale. Curtea preconizează că rezultatele auditului 
său și recomandările formulate vor aduce o valoare adăugată, ajutând Comisia să 
promoveze în mod eficace utilizarea serviciilor spațiale ale UE în noul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027 și să monitorizeze mai bine îndeplinirea 
obiectivelor programelor. 

V Concluzia generală a Curții este că programele spațiale ale UE, Galileo și 
Copernicus, furnizează servicii și date valoroase, pe care Comisia le-a promovat în 
diverse moduri, dar că aceasta nu a depus suficiente eforturi pentru a valorifica 
întregul potențial al programelor și pentru a profita de investițiile semnificative 
realizate în vederea obținerii beneficiilor preconizate.  
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VI Serviciile Galileo îmbunătățesc deja precizia navigației și există o bună valorificare 
a datelor Copernicus în monitorizarea unor politici ale UE, dar Comisia nu dispune încă 
de o strategie cuprinzătoare pentru promovarea utilizării programelor spațiale ale UE 
care să includă toți actorii și toate entitățile relevante la nivelul UE și la nivelul statelor 
membre. În plus, abordările Comisiei pentru susținerea utilizării programelor sunt 
legate doar parțial de obiective strategice specifice, măsurabile, acceptate, realiste și 
încadrate în timp, care să explice în mod clar ce ar trebui realizat.  

VII Comisia nu a tratat caracterul fragmentat al piețelor serviciilor în propria sa 
abordare și a primit doar un volum redus de informații cu privire la strategiile și la 
abordările în mod semnificativ divergente ale statelor membre în ceea ce privește 
utilizarea serviciilor în cadrul administrațiilor lor și sprijinirea utilizării acestor servicii.  

VIII La nivelul UE, nu există un cadru statistic conceptual general recunoscut pentru 
estimarea beneficiilor aduse de serviciile spațiale, iar estimările Comisiei prezintă 
deficiențe în ceea ce privește metodologia și gradul de acoperire. Acest lucru face 
dificilă estimarea fiabilă a beneficiilor aduse de programe. Indicatorii-cheie de 
performanță utilizați furnizează doar informații de bază și nu măsoară gradul de 
realizare a principalelor obiective ale programelor.  

IX Acțiunile Comisiei au urmărit să sprijine dezvoltarea de noi tehnologii în domeniul 
navigației, accesul la datele Copernicus și utilizarea acestora, sensibilizarea cu privire la 
programe și adoptarea lor pe piață. Obiectivele și impactul mai multor acțiuni esențiale 
nu erau însă clare, iar potențialul de sinergii nu este încă exploatat. În plus, unele 
caracteristici esențiale ale programului Galileo nu sunt disponibile deocamdată, fapt 
care poate afecta capacitatea sa de a cuceri piața acestor servicii. 

X Comisia a adoptat reglementări privind siguranța rutieră și serviciile de urgență 
pentru a facilita adoptarea programului Galileo, dar în alte domenii sau pentru alte 
segmente de piață măsurile adoptate sunt în continuare puține. De asemenea, nu s-a 
efectuat încă o analiză cuprinzătoare pentru a se identifica domeniile în care utilizarea 
programului Copernicus ar putea fi mai bine încurajată de legislația UE. În sfârșit, 
Comisia și statele membre nu dispun de o imagine de ansamblu sistematică asupra 
barierelor de reglementare sau administrative care ar putea împiedica utilizarea 
serviciilor spațiale. 
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XI Pentru a exploata mai bine potențialul programelor spațiale ale UE, Comisia ar 
trebui: 

(a) să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea utilizării serviciilor 
spațiale ale UE; 

(b) să elaboreze un cadru conceptual pentru estimarea beneficiilor aduse de 
programele spațiale ale UE și să îmbunătățească măsurarea performanței; 

(c) să sigure disponibilitatea deplină a programului Galileo și o mai bună direcționare 
a acțiunilor privind utilizarea serviciilor spațiale ale UE; și 

(d) să utilizeze mai bine cadrul de reglementare pentru a sprijini utilizarea serviciilor 
spațiale ale UE. 
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Introducere 

Programele spațiale ale UE 

01 În anii 1990, Uniunea Europeană a început să se implice în dezvoltarea de 
programe spațiale. Motivul inițial al acestei inițiative a fost acela de a oferi servicii de 
radionavigație prin satelit pentru rețelele transeuropene de transport. În plus, era 
nevoie de un sistem global de observare a Pământului prin satelit care să furnizeze 
informații despre mediu și care să permită înțelegerea și atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, precum și asigurarea securității civile. 

02 În prezent, UE are trei programe spațiale emblematice: 

o Galileo este un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) pentru uz civil. 
Lansat în 1999, programul își propune să furnizeze semnale de navigație și 
semnale orare foarte precise, independent de alte sisteme existente. În prezent, 
pe orbită există 26 de sateliți. Începând din 2016, Galileo furnizează servicii 
inițiale: un semnal deschis pentru aplicații de masă ale radionavigației prin satelit, 
cum ar fi sistemele de navigație pentru autovehicule sau serviciile de telefonie 
mobilă, un „serviciu public reglementat” (PRS) pentru utilizatorii din sectorul 
public din domeniul securității și apărării și un serviciu de căutare și salvare, care 
contribuie la localizarea și la salvarea mai rapidă a persoanelor aflate în situații de 
urgență. Se preconizează că în următorii câțiva ani vor fi disponibile mai multe 
servicii; o a doua generație de sateliți Galileo, dotați cu noi caracteristici, este deja 
în curs de pregătire și lansarea primilor sateliți din această generație este 
prevăzută începând cu 2024.  

o EGNOS, Serviciul european geostaționar mixt de navigare, furnizează, începând 
din 2009, servicii de navigație utilizatorilor din aviație, din navigația maritimă și de 
pe uscat, prin îmbunătățirea preciziei datelor furnizate de Sistemul de poziționare 
globală (GPS) american. EGNOS constă din trei sateliți geostaționari și 40 de stații 
terestre1. 

o Copernicus urmărește să furnizeze informații precise și fiabile rezultate din 
observarea Pământului, în domeniul mediului, al agriculturii, al climei, al 
securității, al supravegherii maritime și al altor politici ale UE. Este cel mai mare 

                                                       
1 Atât normele referitoare la EGNOS, cât și cele referitoare la Galileo sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și 
exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit (JO L 347, 20.12.2013, p. 1). 
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program de acest tip din lume și reprezintă contribuția UE la Rețeaua mondială de 
sisteme de observare a Pământului (GEOSS)2. Copernicus a devenit operațional 
odată cu lansarea primului său satelit în 2014. În prezent, programul are 
opt sateliți („Sentinel”) pe orbită, iar în viitor vor fi lansați sateliți Sentinel 
suplimentari. 

03 Instalarea și exploatarea sistemelor prin satelit ale UE antrenează costuri 
semnificative și pe termen lung pentru bugetul UE. De la demararea programelor până 
la sfârșitul anului 2020, cheltuielile totale ale UE s-au ridicat la peste 18 miliarde de 
euro. Galileo și EGNOS sunt finanțate integral din bugetul UE3. Programul Copernicus 
este finanțat în proporție de aproximativ două treimi din bugetul UE, Agenția Spațială 
Europeană (ESA) și alte părți terțe contribuind cu restul costurilor ocazionate de 
acesta. 

04 Exploatarea sistemelor prin satelit și instalarea de noi sateliți vor genera, de 
asemenea, costuri semnificative pentru bugetul UE în viitor. Noul program spațial unic, 
care începe în 2021 și care integrează programele emblematice existente, va necesita 
un buget de peste 14 miliarde de euro pentru finanțarea operațiunilor Galileo, EGNOS 
și Copernicus, precum și pentru evoluția ulterioară a acestora până în 20274. 

Lanțul valoric al programelor spațiale ale UE 

05 Toate cele trei programe emblematice sunt justificate în primul rând de nevoia 
UE de a avea acces în mod independent la servicii spațiale care oferă informații privind 
navigarea, servicii de datare și date de observare a Pământului. Serviciile furnizate de 
aceste programe ar trebui, de asemenea, să promoveze dezvoltarea piețelor de 
aplicații și servicii bazate pe observarea Pământului sau care utilizează GNSS, în 
interiorul și în afara pieței interne a UE. Aceste servicii ar trebui să conducă și la noi 

                                                       
2 Programul Copernicus a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 377/2014 din 3 aprilie 2014 

(JO L 122, 24.4.2014, p. 44), pe baza inițiativei anterioare a UE de monitorizare a 
Pământului, Programul european de observare a Pământului (GMES), instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 911/2010 din 22 septembrie 2010 (JO L 276, 20.10.2010, p. 1). 

3 Pentru mai multe detalii, a se vedea anexa I. 

4 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire 
a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și 
de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și 
a Deciziei 541/2014/UE, COM(2018) 447 final, 6 iunie 2018. 
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oportunități comerciale și să sprijine strategia Europa 2020 și obiectivele sale de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii5.  

06 În lanțul valoric al activităților spațiale, se face de obicei distincție între:  

o sectorul din amonte, care acoperă activitățile ce conduc la dezvoltarea 
infrastructurii spațiale, construirea de sateliți și de stații terestre, instalarea 
acestora în spațiu și exploatarea lor; și 

o sectorul din aval, care acoperă achiziționarea și stocarea de date spațiale, 
dezvoltarea de produse sau servicii care utilizează semnale ori date sub formă de 
imagini prin satelit (utilizatori intermediari), precum și utilizatorii finali care 
utilizează servicii de navigație sau de datare ori aplicații de observare a 
Pământului în activitățile lor profesionale sau în viața de zi cu zi6. 

În figura 1 este prezentat acest lanț valoric pentru programele spațiale ale UE. 

                                                       
5 A se vedea articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și articolul 4 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 377/2014. 

6 A se vedea, de exemplu, OCDE, The Space Economy at a Glance, OECD Publishing, 2007. 

https://doi.org/10.1787/9789264040847-en
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Figura 1 – Lanțul valoric al programelor spațiale ale UE  

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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7 A se vedea articolul 189 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 326, 

26.10.2012, p. 47). 
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economia UE. Pornind de la cadrul deja existent pentru programele spațiale ale UE, 
Comisia s-a angajat în strategia sa să încurajeze utilizarea serviciilor, a datelor și 
a aplicațiilor spațiale în politicile UE, ori de câte ori acestea oferă soluții eficace8. De 
asemenea, Comisia s-a angajat să asigure faptul că legislația UE sprijină utilizarea 
serviciilor spațiale atunci când acest lucru este justificat și benefic, în conformitate cu 
măsurile de însoțire de la nivel național și regional. Parlamentul European a susținut 
aceste angajamente în două rezoluții9. 

08 Finanțarea acordată de UE pentru sprijinirea utilizării serviciilor a fost pusă la 
dispoziție în cadrul programelor spațiale sau ca parte a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 al UE10. În total, pentru perioada 2014-2020, 
Comisia, Agenția GNSS European (GSA) și entitățile însărcinate cu punerea în aplicare 
a programului Copernicus și-au asumat angajamente cu o valoare totală de 
aproximativ 565 de milioane de euro. În figura 2 este prezentată o defalcare a acestei 
sume pe entități și pe programe. 

                                                       
8 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor din 26 octombrie 2016: O strategie spațială pentru Europa 
[COM(2016) 705 final].  

9 Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la dezvoltarea unei piețe 
spațiale [2016/2731(RSP)] și Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2017 
referitoare la Strategia spațială pentru Europa [2016/2325(INI)].  

10 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare 
(2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 
20.12.2013, p. 104). 
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Figura 2 – Bugetul pentru sprijinirea utilizării serviciilor spațiale ale UE 
(2014-2020) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei (sume angajate până la 30 iunie 2020). 
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cerințelor utilizatorilor, verificarea conformității serviciilor și coordonarea utilizatorilor 
din sectorul public. 

Rolul Agenției Spațiale Europene  

12 Agenția Spațială Europeană (ESA) este o organizație interguvernamentală 
înființată în 1975, cu o vastă expertiză în domeniul spațial11. Deși nu este un organism 
al UE, aceasta joacă un rol esențial în programele UE, oferind expertiză în coordonarea 
tehnică a programelor și în conceperea, dezvoltarea, achiziționarea și exploatarea de 
sisteme prin satelit12. În paralel, ESA are propriile programe, care sprijină dezvoltarea 
tehnologiilor de poziționare, de navigație și de datare ce utilizează semnale de la GNSS 
și care promovează utilizarea observării Pământului în aplicații științifice sau 
comerciale. 

Rolul Agenției GNSS European 

13 GSA, o agenție a UE, este responsabilă de supravegherea infrastructurilor, de 
asigurarea furnizării serviciilor și de monitorizarea și dezvoltarea piețelor pentru 
Galileo și pentru EGNOS. De asemenea, aceasta a gestionat programul privind 
elementele fundamentale care a sprijinit dezvoltarea de chipseturi, de antene și de 
receptoare pregătite pentru comercializare, utilizate pentru Galileo și pentru EGNOS, 
precum și proiecte în cadrul programului Orizont 2020 al UE pentru aceste două 
sisteme. În cadrul noului program spațial, o nouă Agenție a Uniunii Europene pentru 
Programul Spațial va înlocui și va succeda GSA. Printre responsabilitățile acesteia se 
numără promovarea utilizării serviciilor oferite de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. 

                                                       
11 Statele membre ale ESA sunt Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, 

Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, 
Portugalia, România, Finlanda și Suedia și, în calitate de state terțe, Norvegia, Elveția și 
Regatul Unit. Letonia și Slovenia sunt membri asociați. 

12 Articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și articolul 10 din Regulamentul (UE) 
nr. 377/2014. 
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Entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus și 
serviciile acestora 

14 Programul Copernicus este alcătuit din trei componente a căror gestionare a fost 
încredințată diferitor entități ale UE și din afara acesteia (a se vedea figura 3):  

o coordonarea tehnică, exploatarea sateliților Sentinel, precum și coordonarea 
misiunilor contribuitoare ale ESA, ale statelor membre sau ale altor parteneri 
internaționali („componenta spațială”) și punerea la dispoziție de date brute. 
Responsabilitatea pentru această componentă este împărțită între ESA și 
Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), 
o altă organizație din afara UE. EUMETSAT va gestiona și viitoarele misiuni 
Sentinel 4, 5 și 6; 

o furnizarea serviciilor Copernicus („componenta servicii”) și 

o colectarea de date auxiliare de la sistemele de monitorizare terestre, maritime 
sau aeriene („componenta in situ”), pentru care statele membre sunt 
responsabile sau care provin de la contribuitori voluntari. 
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Figura 3 – Componentele și serviciile Copernicus 

 
Sursa: Comisia Europeană. 

15 Serviciile Copernicus sunt produse sau aplicații de date legate de monitorizarea 
suprafeței terestre, a mediului marin, a atmosferei și a schimbărilor climatice, de 
gestionarea situațiilor de urgență și de aplicații de securitate. Acestea constau în 
combinarea datelor primare provenite de la sateliții Sentinel și de la alți sateliți cu date 
auxiliare. Există peste 500 de astfel de produse, iar numărul lor este în continuă 
evoluție (a se vedea exemplele din caseta 1). Utilizatorii datelor primare și ai 
produselor sunt în principal experți care le combină cu alte date. Ei le utilizează în 
scopuri de cercetare sau le transformă în aplicații pentru utilizatori finali, cum ar fi 
autoritățile publice, întreprinderile sau consumatorii. Datele și serviciile Copernicus 
sunt finanțate de program, dar sunt furnizate gratuit și ar trebui, ca regulă, să nu 
interfereze cu ofertele de servicii comerciale. 
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Caseta 1 

Exemple de produse Copernicus 

Corine Land Cover (CLC) 

 
Baza de date CLC furnizează informații armonizate privind ocuparea și utilizarea 
terenurilor pentru toate statele membre. Datele CLC sunt utilizate, de exemplu, 
pentru dezvoltarea de aplicații sau pentru efectuarea de analize în sprijinul 
amenajării urbane sau spațiale ori pentru produse geospațiale, cum ar fi 
programele informatice de navigație. 

Serviciul de analiză și de prognoză privind valurile pentru Marea 
Mediterană 

 
Produsul furnizează o analiză a valurilor și prognoze privind valurile pentru Marea 
Mediterană. Datele sunt utilizate, de exemplu, pentru aplicații ce vin în sprijinul 
autorităților portuare, al misiunilor de căutare și de salvare sau al operatorilor de 
nave comerciale. 

Surse: serviciul Copernicus de monitorizare a suprafeței terestre, serviciul Copernicus de 
monitorizare a mediului marin. 
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Rolul statelor membre 

16 Statele membre joacă un rol important în utilizarea serviciilor spațiale ale UE. 
Acestea lucrează în parteneriat cu UE și cu celelalte entități, dar pot adopta propriile 
strategii sau programe spațiale și pot desfășura propriile acțiuni pentru a sprijini 
utilizarea serviciilor furnizate de programele spațiale ale UE, fără a avea obligația de 
a le coordona cu Comisia. Serviciul public reglementat (PRS) Galileo (a se vedea 
punctul 02) răspunde în mod direct nevoilor autorităților naționale. Împreună cu 
instituțiile și cu organismele UE, precum și cu alte instituții și organisme internaționale, 
autoritățile naționale, regionale sau locale europene cărora li s-au încredințat 
definirea, implementarea, asigurarea respectării sau monitorizarea unui serviciu public 
sau a unei politici publice constituie „utilizatorii de bază” ai Copernicus13.  

  

                                                       
13 Articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 377/2014. 
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Sfera și abordarea auditului 

17 Auditul a urmărit să evalueze eficacitatea măsurilor luate de Comisie pentru 
a promova utilizarea serviciilor derivate din programele spațiale ale UE, în vederea 
obținerii beneficiilor economice și societale preconizate ale acestor servicii.  

18 În special, Curtea a examinat dacă Comisia:  

(a) a elaborat o strategie cuprinzătoare și orientată spre viitor pentru promovarea 
utilizării serviciilor furnizate de programele spațiale ale UE, luând în considerare 
toți actorii relevanți; 

(b) a instituit sisteme solide pentru evaluarea beneficiilor oferite de programele 
spațiale ale UE și pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice; 

(c) a luat măsuri eficace pentru creșterea gradului de utilizare a serviciilor; 

(d) a luat măsuri adecvate în vederea creării unui cadru de reglementare care să 
sprijine utilizarea serviciilor furnizate de Copernicus și de Galileo. 

19 Rezultatele acestui audit și recomandările vor aduce o valoare adăugată, ajutând 
Comisia să promoveze într‐un mod mai eficace, în noul cadru financiar multianual 
pentru perioada 2021‐2027, utilizarea serviciilor spațiale furnizate de programele 
spațiale Galileo și Copernicus și să monitorizeze mai bine îndeplinirea obiectivelor 
conexe asociate programelor. 

20 În acest context, Curtea a examinat abordările și acțiunile întreprinse de Comisie, 
de GSA și de entitățile însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus 
pentru a sprijini utilizarea serviciilor furnizate de programele spațiale Galileo și 
Copernicus.  

21 Curtea a auditat un eșantion de 30 de acțiuni finanțate începând din 2014. 
Eșantionul a acoperit atât acțiuni importante întreprinse de Comisie și de celelalte 
entități pentru a îmbunătăți în mod semnificativ utilizarea serviciilor spațiale ale UE, 
cât și granturi legate de proiecte și acordate în cadrul programului Orizont 2020 al UE. 
În plus, Curtea a recurs la serviciile unor experți externi pentru a evalua calitatea 
proiectelor și pentru a beneficia de asistență tehnică generală.  
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22 De asemenea, Curtea a avut întâlniri cu reprezentanți ai entităților responsabile 
de coordonarea și de punerea în aplicare a politicilor spațiale naționale în Republica 
Cehă, în Germania, în Franța și în Italia. Aceste state membre au fost selectate din 
grupul de țări care adoptaseră propriile strategii sau planuri de sprijinire a utilizării 
serviciilor spațiale furnizate de programele spațiale ale UE. Curtea s-a întâlnit și cu 
reprezentanți ai diferitor organizații ale părților interesate care reprezintă industriile 
europene din aval14.  

23 Sfera auditului nu a acoperit nici programul EGNOS, care privește un domeniu 
foarte specific și are o importanță limitată din punct de vedere financiar, nici acțiunile 
legate de utilizarea PRS Galileo, care face obiectul unor dispoziții și acțiuni specifice. 

  

                                                       
14 Asociația Europeană a Întreprinderilor de Teledetecție, Galileo Services și Rețeaua 

regiunilor europene care utilizează tehnologiile spațiale. 
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Observații 

Nu a fost încă elaborată o strategie cuprinzătoare a UE care să 
acopere utilizarea serviciilor spațiale 

Unele dintre obiectivele privind utilizarea serviciilor spațiale ale UE nu 
erau suficient de bine definite 

24 Așa cum s-a arătat mai sus (a se vedea punctul 05), ambele programe spațiale ale 
UE sunt strâns legate de obiectivul de promovare a creșterii piețelor destinate 
aplicațiilor și serviciilor bazate pe GNSS și pe observarea Pământului și, prin urmare, 
sprijină realizarea obiectivelor de politică generale de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Cu toate acestea, întrucât cadrul juridic care reglementează 
programele definește aceste obiective doar într-un mod foarte general, Curtea 
a examinat dacă Comisia elaborase o strategie cuprinzătoare și orientată spre viitor, 
care să țină seama de toți actorii relevanți, pentru a sprijini utilizarea serviciilor și dacă 
aceasta definise ținte și rezultate realiste.  

25 Strategia spațială din 2016 (a se vedea punctul 07) descrie în termeni foarte 
generali obiectivele și acțiunile de sprijinire a utilizării serviciilor Galileo și Copernicus: 
Comisia s-a străduit să „maximizeze beneficiile oferite de programele spațiale ale UE, 
să conecteze mai bine sectorul spațial cu alte politici și domenii economice de la nivelul 
UE și din toate statele membre și să optimizeze beneficiile pe care spațiul le oferă 
societății și economiei Uniunii în general”15. Aceasta a menționat, de asemenea, unele 
acțiuni generale care trebuie întreprinse pentru a atinge acest obiectiv, cum ar fi 
introducerea programului Galileo pe piețe specifice sau desfășurarea de campanii de 
informare, sprijinirea rețelelor de utilizatori ai Copernicus și îmbunătățirea accesului la 
datele Copernicus16. 

26 În cadrul strategiei, Comisia nu a definit beneficiile care urmau a fi obținute și nu 
a stabilit ținte sau priorități clare, pentru a explica ce se poate înțelege în mod realist 
prin „maximizarea” beneficiilor. De asemenea, Comisia nu a stabilit un interval de timp 
în care aceste beneficii ar trebui să se materializeze și nici nu a definit indicatori 
adecvați care să îi permită să monitorizeze realizarea beneficiilor. Acest lucru 

                                                       
15 A se vedea COM(2016) 705 final, p. 3. 

16 Pentru o listă a principalelor măsuri prevăzute în Strategia spațială din 2016, a se vedea 
anexa II. 



 22 

 

a îngreunat încă de la început evaluarea măsurii în care acțiunile întreprinse au permis 
îndeplinirea obiectivelor strategice și au produs rezultatele dorite. 

Abordarea Comisiei în ceea ce privește promovarea adoptării 
programelor Galileo și Copernicus este doar parțial sprijinită cu ținte 
măsurabile 

27 Pentru ambele programe spațiale, Comisia elaborează programe anuale de lucru 
care includ planuri de punere în aplicare conținând informații detaliate despre 
acțiunile și bugetele aferente acestora17. Scopul programelor anuale de lucru este de 
a permite finanțarea acțiunilor și monitorizarea activităților legate de programe care 
sunt întreprinse de Comisie, de GSA și de entitățile însărcinate cu punerea în aplicare 
a programului Copernicus.  

28 În cazul programului Galileo, Comisia nu a elaborat încă o strategie cuprinzătoare 
pentru a sprijini utilizarea acestuia. În plus, deși programul anual de lucru menționează 
obiective generale, cum ar fi „creșterea gradului de sensibilizare” sau „consolidarea 
adoptării pe piață și a standardelor”, și definește principalele acțiuni și etape 
intermediare, nu există ținte măsurabile pentru multe acțiuni, iar rezultatele obținute 
nu sunt nici clare, nici încadrate în timp. De exemplu, în programul de lucru pentru 
2018, Comisia a dorit „să stimuleze adoptarea pe piață a serviciilor Galileo și EGNOS în 
afara UE prin proiecte de aplicații și activități de sensibilizare specifice” sau să se 
asigure că „Galileo și EGNOS au fost abordate în mod adecvat în documentele de 
politică și au fost încorporate în activitățile de cercetare și dezvoltare din domeniul 
vehiculelor autonome”. Din programul anual de lucru nu este însă în totalitate clar care 
erau rezultatele exacte preconizate în ceea ce privește adoptarea pe piață și nici data 
până la care se aștepta Comisia să obțină aceste rezultate.  

29 GSA a adoptat o strategie de dezvoltare a pieței și a stabilit, în documentele sale 
de programare multianuală, obiective strategice specifice, măsurabile, acceptate, 
realiste și încadrate în timp, ca parte a cadrului său performanță impus de calitatea sa 
de agenție a UE. De asemenea, GSA a definit ținte și rezultate clare pentru activitățile 
sale. Având în vedere rolul său în Programul Galileo, strategia s-a concentrat pe 
dezvoltarea de piețe pentru serviciile GNSS în Europa, ceea ce reprezintă doar o parte 
a pieței potențiale. 

                                                       
17 Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și articolul 12 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 377/2014. 
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30 În cazul Copernicus, Comisia nu a elaborat încă o strategie cuprinzătoare pentru 
a sprijini utilizarea acestuia. În 2016 însă, pentru a completa activitățile entităților 
însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus și pe baza unei analize 
a lacunelor și a nevoilor de intervenție18, Comisia a creat un cadru pentru activitățile 
de favorizare a adoptării programului Copernicus de către utilizatori, care avea 
următoarele obiective: (I) creșterea gradului de sensibilizare, (II) facilitarea accesului la 
datele și la serviciile Copernicus, (III) sprijinirea actorilor din aval și (IV) valorificarea 
acțiunilor desfășurate de Comisie împreună cu statele membre și cu entitățile 
însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus. Cadrul menționat definea 
și un set de acțiuni esențiale menite să sprijine adoptarea acestui program19. 
Majoritatea acestor acțiuni au fost integrate în programul anual de lucru al Copernicus. 
Pentru multe dintre acestea însă, programul respectiv a definit rezultatele preconizate 
doar în termeni vagi, cum ar fi „creșterea gradului de sensibilizare” sau „îmbunătățirea 
vizibilității”. Comisia nu a elaborat documente de programare suplimentare care să 
explice ce dorea să obțină prin „implicarea părților interesate de la nivel național, 
regional sau local” sau prin „promovarea dimensiunii transsectoriale a programului 
Copernicus” (a se vedea tabelul 1).  

                                                       
18 Copernicus User Uptake Engaging with public authorities, the private sector and civil 

society. 

19 DG GROW (2016), Fostering the uptake of Copernicus and space applications; document 
actualizat în iulie 2017. 

https://www.copernicus.eu/sites/default/files/2018-10/Copernicus_User_Uptake_Engaging_with_Users_0.pdf
https://www.copernicus.eu/sites/default/files/2018-10/Copernicus_User_Uptake_Engaging_with_Users_0.pdf
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Tabelul 1 – Obiective și acțiuni în materie de sprijinire a adoptării 
programului Copernicus de către utilizatori 

Obiectiv Acțiune Scopul acțiunii Realizările preconizate în conformitate 
cu programul anual de lucru 

(I) Creșterea gradului 
de sensibilizare cu 
privire la Copernicus 

Rețeaua de Antene 
Copernicus (Copernicus 
Relays) 

Colaborarea cu părțile interesate de 
la nivel național, regional sau local 

Creșterea gradului de sensibilizare prin 
intermediul rețelelor naționale de servicii de 
asistență/puncte de informare cu privire la 
Copernicus. 

Rețeaua de Academii 
Copernicus (Copernicus 
Academies) 

Reducerea decalajului dintre 
competențele digitale și utilizarea 
datelor, precum și facilitarea 
utilizării datelor Copernicus în 
sectoare noi 

Formări și sesiuni de 
informare 

Să prezinte participanților exemple 
privind accesul la datele Copernicus 
și utilizarea acestora 

(1) Studii, sondaje, ateliere, sesiuni de informare, 
servicii de consultanță și de formare 
personalizate. 

(2) Activitatea dezvoltatorilor de sisteme de 
informații geografice (GIS) privind evaluarea și 
încurajarea utilizării datelor și a informațiilor 
Copernicus, precum și promovarea utilității 
programului Copernicus pentru diferite 
comunități la nivel național, regional sau 
european. 

Raport privind piața 
programului Copernicus 

Prezentarea oportunităților și 
a noilor piețe create - 

Activități de comunicare 
legate de programul 
Copernicus 

Maximizarea impactului și 
a relevanței comunicării 

O mai bună vizibilitate a programului Copernicus, 
sensibilizarea publicului larg, a organizațiilor 
partenere, a instituțiilor și actorilor europeni și 
neeuropeni etc. 

Adoptarea la nivel intern 
a programului Copernicus în 
cadrul Comisiei 

Identificarea oportunităților și 
a nevoilor la nivelul Comisiei pentru 
a furniza produse și aplicații 
personalizate 

- 

(II) Facilitarea accesului 
la datele și la 
serviciile Copernicus 

Biroul de asistență pentru 
adoptarea programului 
Copernicus de către 
utilizatori 

Coordonarea și sprijinirea elaborării 
și a punerii în aplicare a activităților 
de adoptare de către utilizatori, în 
colaborare cu statele participante la 
programul Copernicus 

Gestionarea biroului de asistență pentru 
adoptarea programului Copernicus de către 
utilizatori 

Organizarea periodică de 
sondaje privind gradul de 
satisfacție 

Consolidarea dimensiunilor 
programului Copernicus axate pe 
utilizator 

- 

Elaborarea de exemple de 
succes și de materiale de 
suport și prezentarea 
programului Copernicus în 
diferite sectoare de piață 

Promovarea dimensiunii 
transsectoriale a programului 
Copernicus 

O mai bună vizibilitate a programului Copernicus, 
sensibilizarea publicului larg, a organizațiilor 
partenere, a instituțiilor și actorilor europeni și 
neeuropeni etc. 

Stabilirea unui dialog periodic 
cu industria prin intermediul 
forumului utilizatorilor 
programului Copernicus 

Extinderea grupurilor de utilizatori 
la alți utilizatori decât cei de bază 

Creșterea gradului de sensibilizare cu privire la 
programul Copernicus 

(III) Sprijinirea actorilor, 
a cercetătorilor și 
a furnizorilor de 
servicii publice din 
aval 

Asigurarea unei previzibilități 
maxime pentru utilizatori 

Asigurarea pe termen lung 
a disponibilității și a dezvoltării 
sateliților Sentinel 

- 

Delimitarea programului 
Copernicus Evoluția produselor Copernicus Definirea evoluției serviciilor 

Programul Copernicus pentru 
întreprinderile nou-înființate 

Sprijinirea creării și dezvoltării de 
întreprinderi care utilizează date 
Copernicus 

(1) Un nou program Copernicus Accelerator 
(„Acceleratorul Copernicus”) pentru a oferi un 
serviciu de mentorat întreprinderilor nou-
înființate 

(2) Programul de incubare Copernicus 
Creșterea sinergiilor dintre 
programele Copernicus și 
Orizont 2020 

Contribuția la inovare în sectorul 
situat în aval de programul 
Copernicus 

Asigurarea complementarității, a compatibilității și 
a legăturilor dintre Copernicus și alte programe, 
cum ar fi Orizont 2020. 

Programul Copernicus privind 
dezvoltarea competențelor 

Elaborarea de acțiuni pentru 
a răspunde nevoilor pe termen scurt 
și mediu în materie de competențe 

Promovarea și punerea în aplicare a programului 
Copernicus în cadrul acțiunii 
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Obiectiv Acțiune Scopul acțiunii Realizările preconizate în conformitate 
cu programul anual de lucru 

Promovarea 
internaționalizării prin 
intermediul unor 
instrumente de politică 
existente, cum ar fi COSME 

Facilitarea accesului întreprinderilor 
europene de observare a 
Pământului la piețele internaționale 

Sporirea cunoștințelor despre program în forurile 
internaționale și atragerea de noi utilizatori. 
Difuzarea cunoștințelor privind datele, informațiile 
și produsele 

(IV) Valorificarea 
acțiunilor 
desfășurate de 
Comisie împreună 
cu statele membre și 
cu entitățile 
însărcinate cu 
punerea în aplicare 

Îmbunătățirea coordonării 
activităților desfășurate în 
vederea adoptării de către 
utilizatori, desfășurate de 
diferitele entități însărcinate 
cu punerea în aplicare 

Sprijinirea entităților însărcinate cu 
punerea în aplicare a programului 
Copernicus în activitățile 
desfășurate de acestea în vederea 
adoptării programului de către 
utilizatori 

- 

Acordul-cadru de parteneriat 
Caroline Herschel 

Promovarea adoptării programului 
Copernicus și a aplicațiilor spațiale 
de către utilizatori 

(1) Implicarea autorităților publice în punerea în 
aplicare și promovarea programului 
Copernicus 

(2) Utilizarea extinsă a programului Copernicus 
de către autoritățile publice, în special pentru 
monitorizarea și pentru punerea în aplicare 
a reglementărilor și a politicilor Uniunii 

(3) Sprijinirea dezvoltării de aplicații inovatoare 
bazate pe Copernicus 

(4) Stimularea creării de locuri de muncă și 
a creșterii economice în sectorul situat în aval 
de programul Copernicus 

 
Sursa: Comisia Europeană. 

31 În 2019, Comisia a instituit programul-pilot InnovFin Space Equity Pilot (ISEP) în 
cadrul Instrumentului financiar de capitaluri proprii unic al UE, pentru a încuraja 
investițiile în fondurile de capital ale căror strategii vizează tehnologiile spațiale din 
amonte și din aval, comercializarea acestora și adoptarea lor pe piață. Proiectele legate 
de spațiu ar putea fi de asemenea eligibile pentru finanțare în cadrul Fondului 
european pentru investiții strategice (FEIS), care însă, până la încheierea auditului, 
sprijinise doar proiecte din industria spațială din amonte, sau în cadrul Programului UE 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME)20, 
precum și, în temeiul strategiilor naționale de specializare inteligentă, în cadrul 
Fondului european de dezvoltare regională21. Totuși, întrucât aceste instrumente de 
finanțare nu au fost special concepute pentru a sprijini utilizarea serviciilor spațiale ale 
UE, ele nu sunt monitorizate în acest scop și, prin urmare, contribuția lor la utilizarea 
serviciilor menționate nu este cunoscută.  

                                                       
20 Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei 
nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33). 

21 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289). 
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Comisia utilizează în mod corespunzător datele Copernicus în cadrul 
monitorizării politicilor, dar încă nu a elaborat o strategie cuprinzătoare 
pentru a consolida și mai mult utilizarea acestora 

32 În 2015, Comisia a efectuat un exercițiu de inventariere pentru a identifica 
utilizări potențiale ale datelor Copernicus în cadrul Comisiei, de exemplu pentru 
monitorizarea politicilor sau pentru promovarea utilizării observării Pământului în 
textele legislative ale UE.  

33 În 2019, o evaluare internă efectuată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 
(JRC) a arătat că, deși multe servicii ale Comisiei au recunoscut beneficiile monitorizării 
globale și au utilizat datele în scopul efectuării unor analize, ele nu au exploatat pe 
deplin datele și informațiile Copernicus și pe cele legate de observarea Pământului22. 
Cu toate acestea, până în prezent, evaluarea, care nu a inclus agenții sau alte 
organisme ale UE, nu a fost urmată de o analiză mai aprofundată a lacunelor, iar 
Comisia nu a elaborat încă o strategie care să acopere toate domeniile de politică 
relevante, pentru a spori în continuare utilizarea datelor Copernicus și a altor date de 
observare a Pământului în cadrul Comisiei și al altor instituții sau organisme ale UE. 

Rolul entităților însărcinate cu punerea în aplicare a programului 
Copernicus în sprijinirea adoptării acestuia nu era clar definit și 
abordările lor erau diferite 

34 Regulamentul 377/2014 impune entităților însărcinate cu punerea în aplicare 
a programului Copernicus să asigure adoptarea acestuia de către sectorul public. În 
perioada 2014-2020, aceste entități au dispus de un buget total de aproximativ 43 de 
milioane de euro pentru sprijinirea adoptării programului (a se vedea figura 4). 

                                                       
22 Copernicus and Earth Observation in Support of EU policies – Part I: Copernicus Uptake in 

the European Commission, 2020. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
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Figura 4 – Bugetele alocate entităților însărcinate cu punerea în aplicare 
a programului Copernicus pentru sprijinirea adoptării acestuia 
(2014-2020) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei (sume angajate până la 30 iunie 2020). 

35 Curtea a constatat că acordurile de delegare încheiate între Comisie și entitățile 
însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus nu definesc în mod clar 
sarcinile acestora în ceea ce privește sprijinirea adoptării programului. Bugetele 
disponibile pentru activitățile de promovare au variat semnificativ, la fel ca abordările 
entităților în ceea ce privește promovarea serviciilor și a produselor Copernicus. De 
exemplu, entitatea responsabilă de serviciul Copernicus de monitorizare a mediului 
marin (CMEMS), Mercator Océan International, a aprobat o strategie de promovare 
a adoptării de către utilizatori, prin care a încercat să extindă acest serviciu la noi 
comunități de utilizatori. De asemenea, entitatea dispunea de un buget specific pentru 
a sprijini identificarea cazurilor demonstrative (și anume, proiecte mici, independente, 
referitoare la aplicații în aval) care promovau CMEMS.  
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36 Pe de altă parte, Agenția Europeană de Mediu, care este responsabilă de 
componenta paneuropeană a serviciului Copernicus de monitorizare a suprafeței 
terestre (CLMS), nu deținea o strategie de promovare a adoptării și dispunea doar de 
un buget foarte limitat pentru promovarea acestor servicii, deși această componentă 
este foarte importantă pentru adoptarea programului23. De asemenea, ea nu dispunea 
de informații suficiente cu privire la identitatea utilizatorilor serviciilor și la utilizarea 
datelor de către aceștia. 

Strategiile statelor membre de promovare a adoptării programelor sunt 
slab coordonate 

37 Statele membre și ESA sunt parteneri apropiați în cadrul programelor spațiale ale 
UE, dar nu au obligația de a-și coordona propriile strategii sau măsuri spațiale cu 
Comisia sau cu GSA. Deși cooperarea dintre ESA, care a instituit un program de 
sprijinire a dezvoltării tehnologiilor de poziționare, de navigație și de datare, și GSA 
este foarte strânsă, înainte de 2019 GSA a primit doar un volum redus de informații cu 
privire la strategiile și la acțiunile statelor membre în materie de sprijinire a utilizării 
serviciilor Galileo.  

38 În 2019, GSA a analizat informațiile disponibile cu privire la programele spațiale 
naționale ale statelor membre și a constatat că 18 state membre dispuneau de 
o strategie spațială națională24. Deși 4 state membre adoptaseră programe naționale 
specifice pentru a sprijini utilizarea serviciilor Galileo și EGNOS, ele nu își coordonaseră 
programele cu GSA25. GSA și statele membre nu au convenit încă asupra niciunei foi de 
parcurs comune în vederea concentrării eforturilor asupra segmentelor care aveau cea 
mai mare nevoie de sprijin din partea UE sau pentru a valorifica eforturile naționale. 

39 În cazul Copernicus, statele membre joacă un rol important, întrucât autoritățile 
naționale, regionale și locale sunt utilizatori de bază ai programului. În analiza sa din 
201626, Comisia a constatat existența unor diferențe semnificative între statele 
membre în ceea ce privește stadiile lor de dezvoltare. Deși Comisia a întreprins o serie 
de acțiuni, acestea nu au făcut parte dintr-o abordare strategică cuprinzătoare pentru 

                                                       
23 Copernicus Market report, 2019, p. 32. 

24 Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Franța, Italia, 
Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia. 

25 Belgia, Irlanda, Austria și Finlanda.  

26 A se vedea nota de subsol 18.  
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a răspunde în mod specific diferitor nevoi în cadrul concepției acțiunilor sale de 
sprijinire a adoptării programului. Acest lucru se reflectă și în rezultatele evaluării 
impactului efectuate de Comisie în 2018, în care se arată că Copernicus nu a reușit să 
atragă suficienți utilizatori potențiali din afara comunităților tradiționale de utilizatori 
de servicii spațiale și în care se identifică necesitatea de a consolida integrarea datelor 
spațiale în alte domenii de politică și sectoare economice27. 

40 Furnizorii europeni de aplicații care utilizează date de observare a Pământului 
sunt constituiți dintr-un număr foarte limitat de actori de dimensiuni mai mari și dintr-
un număr mare de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii specializate28. În 
ceea ce privește cererea, în 2016, sectorul public a reprezentat mai mult de jumătate 
din piața europeană din aval în materie de observare a Pământului. Cu toate acestea, 
cererea este foarte fragmentată, multe autorități naționale, regionale sau locale fiind 
potențiali utilizatori ai serviciilor spațiale. Acest lucru ar putea constitui un obstacol în 
calea utilizării eficiente din punctul de vedere al costurilor a serviciilor spațiale în 
rândul autorităților publice și al statelor membre. 

41 În cele patru state membre selectate, Curtea a constatat diferențe semnificative 
în ceea ce privește modul în care autoritățile integraseră programele spațiale ale UE în 
politicile naționale și susținuseră adoptarea acestora (a se vedea caseta 2).  

                                                       
27  Commission Staff Working Document accompanying the proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and 
the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) 
No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU; 
SWD(2018) 327 final, 6 iunie 2018, p. 11. 

28 Asociația Europeană a Întreprinderilor de Teledetecție, anchetă sectorială, 2020. 
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Caseta 2 

Diferențe semnificative în ceea ce privește sprijinirea utilizării 
serviciilor spațiale de către statele membre 

Germania și Franța au adoptat programe de lucru naționale care au sprijinit 
adoptarea programului Copernicus și a altor servicii spațiale de către 
administrațiile naționale, dar nu au efectuat o analiză cuprinzătoare a modului în 
care utilizarea acestora ar putea spori eficiența și eficacitatea administrațiilor lor 
publice. Republica Cehă a inclus adoptarea de către utilizatori în planul său spațial 
național, dar încă nu a fost elaborat un program de lucru specific. 

În Franța, programul acoperea doar serviciile aflate sub responsabilitatea 
a două ministere29. Cu toate acestea, agenția spațială franceză (Centre national 
d'études spatiales – CNES) a trecut de la simpla promovare a serviciilor spațiale la 
încheierea de parteneriate specifice cu administrații publice, cu agenții pentru 
dezvoltare economică și cu inițiative de sprijinire a întreprinderilor nou-înființate, 
pentru a facilita implementarea, adoptarea și comercializarea aplicațiilor spațiale, 
pentru a conecta mai bine sectorul spațial cu actorii din afara acestuia și pentru 
a facilita transferul de cunoștințe ca sursă de inovare. 

Italia a adoptat o strategie națională pentru a exploata potențialul programelor 
spațiale ale UE într-o manieră holistică și în vederea stimulării creșterii 
economice30. Spre deosebire de abordarea tradițională constând în sprijinirea 
unor proiecte mici, independente, referitoare la aplicații în aval („cazuri 
demonstrative”), noutatea strategiei a constat în concentrarea asupra dezvoltării 
economice și a investițiilor din partea sectorului privat, precum și în faptul că 
prevedea centralizarea cererii din partea autorităților publice locale sau regionale 
care nu utilizau potențialul serviciilor spațiale. Acest lucru trebuia să creeze 
sinergii între autoritățile publice și să le permită să beneficieze de soluții eficiente 
din punctul de vedere al costurilor. 

42 Aceste inițiative naționale erau promițătoare în ceea ce privește intensificarea 
utilizării aplicațiilor spațiale, dar ele rămân limitate la statele membre în cauză și nu 
vizau în mod specific piața UE. Curtea a constatat că Comisia nu dispunea de o imagine 
de ansamblu actualizată a situației generale a acestor inițiative naționale și că nu le 
luase în considerare în propria sa abordare strategică. 

                                                       
29 Plan d’applications satellitaires (2018). 

30 Planul strategic Space Economy (2016). 
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Programele spațiale ale UE oferă beneficii, dar volumul de 
informații cu privire la amploarea acestor beneficii este redus 

Nu există niciun cadru conceptual recunoscut pentru evaluarea 
beneficiilor aduse de serviciile spațiale  

43 Furnizarea de servicii spațiale este asociată cu o serie de beneficii economice și 
societale. Aceste beneficii provin atât din sectorul situat în amonte, cât și din cel situat 
în aval (a se vedea figura 5): 

Figura 5 – Tipuri de beneficii generate de programele Copernicus și 
Galileo 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

44 Nu există niciun cadru conceptual recunoscut pentru estimarea beneficiilor în 
domeniul infrastructurii spațiale și niciun sistem structurat de compilare a datelor 
statistice privind beneficiile aduse de serviciile spațiale. De asemenea, nu există nicio 
definiție oficială a lanțului valoric al economiei spațiale și nicio definiție acceptată a 
„activităților din aval”.  
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45 În 2012, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat 
un manual privind măsurarea economiei spațiale, care propune o serie de metode și 
de surse, precum și un set de indicatori31. Deși Comisia a utilizat unele informații din 
acest manual, nu le-a considerat adecvate pentru măsurarea economiei spațiale a UE și 
a urmat o abordare proprie pentru a determina beneficiile socioeconomice aduse de 
programele Copernicus și Galileo, similară celor utilizate de alți actori din sectorul 
spațial european. În lipsa unui cadru conceptual consacrat, este dificil să se efectueze 
o estimare fiabilă a beneficiilor aduse de serviciile spațiale, să se compare acestea cu 
alte sectoare economice sau să se elaboreze o analiză a raportului costuri-beneficii cu 
privire la programele spațiale. 

Metodologia utilizată de Comisie pentru determinarea beneficiilor aduse 
de serviciile spațiale prezintă deficiențe 

46 În 2018, Comisia a declarat că impactul serviciilor furnizate de programele 
spațiale ale UE asupra creșterii economice și a ocupării forței de muncă în UE va depăși 
în cele din urmă investițiile publice substanțiale realizate în aceste programe32. Comisia 
a susținut această declarație prin mai multe studii, care au estimat beneficiile rezultate 
din programele spațiale ale UE. Astfel de estimări sunt de asemenea importante 
pentru evaluarea impactului noilor programe spațiale. Astfel, estimarea beneficiilor 
aduse de programe ar trebui să se bazeze pe o metodologie solidă și, după caz, 
consecventă, precum și pe date realiste. Curtea a examinat dacă Comisia a aplicat în 
mod consecvent o metodologie riguroasă pentru cele două programe și dacă sursele 
de date utilizate în cadrul studiilor erau fiabile. 

47 Beneficiile economice ale programelor spațiale pot fi exprimate prin valoarea 
adăugată brută (VAB) a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 
spațial situat în amonte și în cel situat în aval. VAB corespunde valorii generate în 
sectorul producției și poate fi măsurată prin însumarea tuturor veniturilor obținute în 
procesul producției de bunuri și de servicii, la care se adaugă impozitele pe producție și 
importuri și din care se deduc subvențiile. Or, metoda utilizată de Comisie pentru 
a estima veniturile generate atât de Copernicus, cât și de Galileo nu a fost în 

                                                       
31 OCDE, OECD Handbook on Measuring the Space Economy, OECD Publishing, 2012. 

32 Impact Assessment accompanying the proposal for a regulation of the European Parliament 
and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union 
Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, 
(EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU; SWD(2018) 327 final, 
6 iunie 2018, p. 7. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-handbook-on-measuring-the-space-economy_9789264169166-en
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conformitate cu cadrul conceptual stabilit în Regulamentul (UE) nr. 549/2013, utilizat 
pentru calcularea produsului intern brut (PIB) în UE33, și, prin urmare, a condus la 
o măsurare inexactă a acestui tip de beneficiu. 

48 Metodologia de calcul al beneficiilor aduse de programul Galileo era diferită de 
cea utilizată pentru programul Copernicus. Beneficiilor nemonetare, cum ar fi 
contribuția la atenuarea schimbărilor climatice sau viețile salvate datorită GNSS, le-au 
fost atribuite valori monetare, fapt care a condus la evaluări diferite ale acelorași 
beneficii. În caseta 3 sunt prezentate exemple de deficiențe în ceea ce privește 
calcularea beneficiilor rezultate din programele spațiale ale UE. Prin urmare, impactul 
economic asupra creșterii economice și asupra locurilor de muncă ar putea fi 
subestimat, în timp ce beneficiile globale reale ale programelor ar putea fi 
supraestimate.  

                                                       
33 Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 

privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană 
(JO L 174, 26.6.2013, p. 1).  
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Caseta 3 

Exemple de deficiențe în ceea ce privește calcularea beneficiilor 
rezultate din programele spațiale ale UE 

Atât în cazul programului Galileo, cât și în cel al programului Copernicus, Comisia 
a estimat beneficiile pentru întregul lanț valoric (în amonte și în aval), dar nu 
a inclus entități publice, cum ar fi universități, agenții spațiale naționale sau 
organizații non-profit.  

În cazul programului Copernicus, Comisia nu a inclus în evaluarea sa impactul 
activităților din aval asupra PIB-ului. Într-un alt studiu, de evaluare a beneficiilor 
programului Copernicus pentru sectorul din aval, Comisia a inclus „veniturile 
induse”, care reprezintă valoarea bunurilor sau a serviciilor pe care producătorii 
europeni le-ar putea vinde datorită programului. Cu toate acestea, în afară de 
faptul că lipsesc în general date în acest sens, „veniturile induse” nu corespund 
veniturilor generate, iar Comisia nu a estimat impacturile directe și indirecte 
rezultate pentru sectorul din aval. Prin urmare, este posibil ca impactul economic 
asupra creșterii economice și a numărului de locuri de muncă să fi fost subestimat 
din cauza acoperirii insuficiente a unităților statistice relevante și a lipsei de date. 

Evaluarea beneficiilor aduse de programul Galileo a inclus beneficii nemonetare, 
cum ar fi reducerea emisiilor, timpul economisit de șoferi prin evitarea 
ambuteiajelor grație sistemelor de navigație sau numărul de vieți salvate. În mod 
similar, în cazul programului Copernicus, evaluarea a cuprins beneficii societale, 
cum ar fi respectarea valorilor-țintă în materie de poluare atmosferică și 
reducerea expunerii la aceasta, reducerea emisiilor nocive, reducerea accidentelor 
rutiere sau a numărului de victime în cazul dezastrelor maritime. Cu toate acestea, 
în loc să fie incluse în lista indicatorilor, aceste beneficii au fost prezentate sub 
forma unor valori monetare, fapt care este subiectiv. De asemenea, Comisia nu 
a fost în măsură să își susțină ipotezele cu elemente de probă suficiente și cu date 
fiabile. Pe scurt, este posibil ca elementele menționate anterior să ducă la estimări 
inexacte ale beneficiilor reale aduse de cele două programe spațiale. 

Comisia nu dispune de informații și de indicatori-cheie de performanță 
relevanți pentru a monitoriza adoptarea programelor 

49 Atât Regulamentul nr. 1285/2013 privind programele Galileo și EGNOS și 
Regulamentul nr. 377/2014 privind programul Copernicus, cât și noul regulament de 
instituire a programului spațial al UE impun Comisiei să asigure o monitorizare 
constantă a performanței. Acestea definesc, de asemenea, indicatori de performanță 
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de bază34. Pe lângă aspectele tehnice, cum ar fi disponibilitatea serviciilor sau 
a datelor, Comisia trebuie să monitorizeze constant impactul serviciilor asupra 
diferitelor sectoare ale economiei și să evalueze dacă cota de piață a industriilor UE 
crește efectiv pe piața mondială în aval a navigației prin satelit și pe piața serviciilor de 
observare a Pământului. Acest lucru necesită definirea unor indicatori relevanți, ca 
bază pentru evaluarea efectelor programelor. 

50 În ceea ce privește programul Galileo, GSA furnizează în general indicatori-cheie 
de performanță utili și consecvenți în ansamblu, care arată progresele înregistrate. În 
timp însă, numărul acestora a crescut la 97 de indicatori de realizare și de rezultat, 
ceea ce a făcut ca monitorizarea lor să fie complexă. Unii indicatori nu sunt prezentați 
într-un context relevant, ceea ce face ca interpretarea lor să fie dificilă. De exemplu, 
indicatorul care arată numărul de întreprinderi ce comercializează produse utilizând 
programul Galileo evidențiază variațiile anuale, dar nu măsoară cota de piață 
reprezentată de aceste societăți pe piața respectivă. În plus, nu există indicatori care să 
arate costurile și beneficiile rezultate din eforturile depuse de GSA pentru a dezvolta 
anumite piețe mai degrabă decât altele, în funcție de importanța lor strategică și 
economică. La data încheierii acestui audit, GSA lucra deja la elaborarea unui nou set 
de indicatori, mai simplu. 

51 În ceea ce privește utilizarea serviciilor Copernicus, Comisia monitorizează o serie 
de parametri esențiali, cum ar fi numărul tot mai mare de utilizatori ai Copernicus 
înregistrați la ESA sau la celelalte entități însărcinate cu punerea în aplicare 
a programului, volumele de date descărcate sau numărul de cursuri de formare sau de 
evenimente de promovare organizate. Totuși, există doar informații parțiale cu privire 
la numărul de utilizatori, deoarece aceștia se pot înregistra și pe platforme naționale 
de distribuție a datelor sau la entități terțe. De asemenea, ESA și celelalte entități 
însărcinate cu punerea în aplicare a programului întâmpină dificultăți în a colecta 
informații cu privire la utilizatorii efectivi ai datelor Copernicus și la scopurile pentru 
care le utilizează aceștia. Comisia nu a definit în mod clar indicatorii-cheie de 
performanță referitori la adoptarea programului Copernicus destinați entităților 
însărcinate cu punerea în aplicare a acestuia, iar raportarea informațiilor comunicate 
de aceste entități nu a fost armonizată. De asemenea, era dificil să se concluzioneze cu 
privire la utilizarea efectivă a serviciilor pe baza numărului de evenimente de formare 
sau de promovare organizate. 

                                                       
34 Articolele 12 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 și articolul 4 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 377/2014. Articolul 101 din viitorul regulament de instituire 
a programului spațial al UE (a se vedea nota de subsol 4).  
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52 Regulamentul 377/2014 impunea Comisiei să monitorizeze utilizarea datelor și 
a informațiilor Copernicus prin intermediul unor indicatori de rezultat specifici. Printre 
aceștia se numără utilizatorii de bază, cum ar fi autoritățile naționale, regionale sau 
locale, pătrunderea pe piață, extinderea piețelor existente, crearea de noi piețe și 
competitivitatea operatorilor europeni situați în aval35. Diversitatea aplicațiilor posibile 
ale programului Copernicus îngreunează însă colectarea de către Comisie a unor date 
agregate adecvate care să sprijine acești indicatori. În 2019, Comisia a publicat un 
raport de piață în care arăta că, în 2017, aproximativ 72 % din întreprinderile de 
observare a Pământului din Europa utilizau deja date sau servicii Copernicus, 
comparativ cu 66 % în 201636, dar existau foarte puține informații cu privire la măsura 
în care utilizatorii de bază utilizau Copernicus sau la măsura în care serviciile 
contribuiseră la consolidarea competitivității operatorilor europeni situați în aval. 

S-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește 
facilitarea utilizării serviciilor Galileo, dar încă nu se pot obține 
toate beneficiile din cauza lipsei unor elemente esențiale  

53 După GPS și GLONASS-ul rusesc, Galileo este al treilea GNSS care furnizează 
servicii de navigație și de datare. La data lansării serviciilor inițiale, în 2016, Galileo 
înregistrase deja o întârziere de opt ani în comparație cu planurile inițiale37. GPS avea 
un avantaj semnificativ în calitatea sa de prim GNSS deschis la nivel mondial și este 
utilizat de majoritatea dispozitivelor receptoare. Deși serviciile Galileo s-au dovedit a fi 
mai precise decât celelalte servicii GNSS, după un incident major care s-a soldat cu 
o indisponibilitate de șase zile în 2019, părțile relevante (GSA, Comisia și ESA) au fost 
nevoite să lucreze în mod sistematic la elaborarea de măsuri pentru a crește 
stabilitatea, robustețea și reziliența Galileo. În plus, alți furnizori ar putea atinge în 
curând un nivel similar de precizie. O nouă generație de sateliți GPS, cu o precizie 
îmbunătățită, este în curs de instalare în spațiu și se preconizează că aceștia vor deveni 
operaționali în anii următori. 

                                                       
35 Articolul 4 alineatul (3) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 377/2014. 

36 Rapoartele privind piața Copernicus, 2016 și 2019, p. 8. 

37 A se vedea, de asemenea, Raportul special nr. 7/2009: „Gestionarea etapei de dezvoltare și 
validare a programului Galileo”.  

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr09_07/sr09_07_ro.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr09_07/sr09_07_ro.pdf
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54 În acest context, GSA a trebuit să identifice segmentele de piață cele mai 
relevante pentru serviciile Galileo și să conceapă acțiuni de dezvoltare a acestor piețe. 
Curtea a analizat dacă GSA efectuase o cercetare de piață eficace și dacă acțiunile sale 
răspundeau unor nevoi clar stabilite, dacă acestea vizau sprijinirea adoptării 
programelor și dacă aveau un impact măsurabil asupra utilizării serviciilor Galileo. 

Succesul viitor al serviciilor Galileo depinde în special de disponibilitatea 
anumitor elemente esențiale 

55 Curtea a constatat că GSA identificase în mod eficace segmentele de piață 
esențiale în prezent pentru serviciile GNSS, cum ar fi telefoanele inteligente, 
producătorii de automobile sau producătorii de echipamente de topografie, precum și 
cerințele acestora. 

56 GSA a stabilit relații strânse cu producătorii de echipamente din întreaga lume și 
a promovat disponibilitatea pe piață a unor cipuri și receptoare compatibile cu Galileo. 
O realizare majoră a constat în faptul că, în 2020, principalii furnizori, reprezentând 
peste 95 % din piața chipseturilor GNSS, produceau cipuri și module compatibile cu 
Galileo, precum și în faptul că, în multe segmente de piață, sunt disponibile receptoare 
compatibile cu Galileo și în general interoperabile cu celelalte GNSS. Acest lucru 
contribuie la îmbunătățirea preciziei globale a navigației, dar nu înseamnă că 
echipamentele sau receptoarele acordă prioritate Galileo pentru achiziția de semnal. 
GPS are în continuare o prezență puternică pe piață și va mai trece timp până când 
majoritatea utilizatorilor vor adopta tehnologii compatibile cu Galileo în diferitele 
segmente de piață.  

57 Serviciul de mare precizie (High Accuracy Service – HAS) și un serviciu de 
autentificare a mesajelor de navigație (Navigation Message Authentication Service – 
OSNMA) sunt elemente esențiale („factori de diferențiere”) ale Galileo. OSNMA constă 
într-o semnătură digitală a semnalelor de navigație, menită să asigure autenticitatea 
acestora. Un serviciu de autentificare comercial (Commercial Authentication Service – 
CAS), care să furnizeze un semnal Galileo criptat, ar urma să fie pus la dispoziție pentru 
a proteja împotriva atacurilor prin reluarea semnalului. Astfel de servicii nu sunt 
furnizate de alte GNSS-uri și, prin urmare, constituie un argument de vânzare specific 
programului Galileo. De asemenea, CAS este singurul serviciu Galileo pe care Comisia 
intenționa să îl pună la dispoziție contra unei taxe și care ar putea astfel genera 
venituri pentru bugetul UE. 
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58 Deși era prevăzut ca Galileo să fie pe deplin operațional până la sfârșitul 
anului 2020, programul nu a ajuns încă în această etapă. Atât dezvoltarea HAS, cât și 
cea a OSNMA au acumulat întârzieri suplimentare. Testarea este planificată pentru 
2021, cu scopul de a permite industriilor să valideze receptoare compatibile, dar este 
posibil ca serviciile să nu fie disponibile înainte de 2024. CAS este încă în curs de 
definire și nu este clar când va fi operațional. Deși acest lucru nu împiedică dezvoltarea 
de piețe potențiale, el poate afecta capacitatea Galileo de a cuceri piața acestor servicii 
și, prin urmare, de a valorifica investițiile respective în Galileo înainte ca alte GNSS-uri 
să furnizeze servicii similare. 

Acțiunile de sprijinire a evoluției și a utilizării serviciilor Galileo sunt de 
bună calitate, dar există în continuare riscuri pentru utilizarea eficace 
a acestora  

59 Începând din 2014, GSA a efectuat cheltuieli în valoare de aproximativ 22 de 
milioane de euro pentru dezvoltarea pieței și pentru sprijinirea utilizării serviciilor 
Galileo și EGNOS. Până la jumătatea anului 2020, GSA a acordat, de asemenea, granturi 
în valoare de 141 de milioane de euro pentru 79 de proiecte finanțate în cadrul 
programului Orizont 2020 și a finanțat un sprijin în valoare de aproximativ 41 de 
milioane de euro pentru 14 proiecte în cadrul programului său privind elementele 
fundamentale.  

60 Curtea a observat că pot trece mai mult de patru ani de la publicarea cererilor de 
propuneri pentru un proiect până la finalizarea acestuia. Curtea consideră că, pe 
piețele tehnologiilor aflate în evoluție rapidă, există un risc general ca rezultatele 
proiectelor să fie depășite din punct de vedere tehnologic chiar înainte de a fi 
disponibile. 

61 Ca parte a eșantionului său (a se vedea punctul 21), Curtea a examinat opt acțiuni 
care erau finalizate la data auditului și care fuseseră sprijinite de GSA în cadrul 
programului Orizont 2020, în cadrul programului privind elementele fundamentale sau 
în cadrul acțiunii sale de dezvoltare a piețelor. Curtea a constatat că, în general, 
acțiunile răspundeau unei nevoi tehnice clar stabilite sau vizau o piață promițătoare, 
erau de o calitate tehnică adecvată și permiteau atingerea obiectivelor în ceea ce 
privește realizările și termenele. Totuși, unele piețe sunt încă în curs de dezvoltare, iar 
contribuția proiectelor la adoptarea programelor poate fi evaluată doar pe termen mai 
lung. În alte cazuri, adoptarea acestora poate depinde de capacitatea potențialilor 
clienți ai unor soluții inovatoare de a dispune de finanțarea necesară (a se vedea 
caseta 4). 
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Caseta 4 

Factori care împiedică adoptarea unor elemente finanțate de UE în 
sprijinul serviciilor Galileo 

Într-un caz, GSA a sprijinit dezvoltarea unui prototip precomercial pentru 
a demonstra fezabilitatea tehnică a utilizării Galileo în sistemele de transport 
inteligente și pentru monitorizarea infrastructurilor urbane. După trei ani de la 
încheierea proiectului însă, niciun produs nu era încă disponibil pe piață. Potrivit 
GSA, municipalitățile interesate de proiect întâmpinau dificultăți financiare în ceea 
ce privește punerea în aplicare a noilor tehnologii în domeniul transportului 
inteligent. 

Acțiunile Comisiei menite să sprijine utilizarea datelor 
Copernicus erau fragmentate, iar sinergiile nu erau exploatate 

Mai multe acțiuni esențiale ale Comisiei aveau obiective neclare, erau 
fragmentate și nu dispuneau de finanțare 

62 Începând din 2014, Comisia a sprijinit în mod direct adoptarea programului 
Copernicus cu aproximativ 30 de milioane de euro. În plus, s-au pus la dispoziție 
aproximativ 83 de milioane de euro pentru facilitarea unor noi modalități de acces la 
datele Copernicus. Pentru a sprijini adoptarea programului Copernicus în cadrul 
programului Orizont 2020, au fost acordate granturi în valoare de 194 de milioane de 
euro pentru 79 de proiecte cu un accent specific pe adoptarea serviciilor Copernicus pe 
piață și pe evoluția acestora. Ca parte a eșantionului său, Curtea a examinat 
șase acțiuni esențiale sprijinite în mod direct de Comisie (a se vedea punctul 30) și 
opt proiecte finanțate în cadrul programului Orizont 2020, care aveau ca obiect 
sprijinirea adoptării programului și care fuseseră finalizate până la data auditului Curții.  

63 Pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la programul Copernicus, 
Comisia a înființat rețelele Copernicus Academies (Academiile Copernicus) și 
Copernicus Relays (Antenele Copernicus). Obiectivul Copernicus Academies este de 
a sprijini adoptarea programului de către universități și centre de cercetare, prin 
furnizarea de materiale de curs și de informații specifice destinate organizațiilor 
publice de cercetare; rețelele Copernicus Relays urmăresc să asigure o mai bună 
înțelegere a nevoilor utilizatorilor, creșterea gradului de sensibilizare la nivel național, 
regional și local, precum și diseminarea de bune practici.  
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64 Curtea a constatat că, începând din 2017, Comisia a colaborat cu succes cu peste 
160 de membri ai rețelei Copernicus Academies din toate cele 27 de state membre și 
din unele țări terțe și cu peste 90 de parteneri Copernicus Relays, printre care autorități 
naționale, agenții guvernamentale, clustere de inovare, întreprinderi care își 
desfășoară activitatea în sectorul spațial, precum și institute universitare și organizații 
non-profit. În 2019, programul Copernicus Relays a organizat aproximativ 200 de 
evenimente de sensibilizare. Partenerii nu primesc însă finanțare directă și nu există 
informații care să indice dacă aceștia contribuie la o adoptare structurată de către 
utilizatori, cu impact pe termen lung la nivel național, regional sau local. 

65 Așa cum era prevăzut în Strategia spațială pentru Europa adoptată în 2016, 
Comisia a acordat sprijin și întreprinderilor nou-înființate. În acest scop, ea a organizat 
sau a sprijinit financiar premii destinate să recompenseze idei inovatoare [hackathoane 
(Hackathons) sau mastere (Masters)] și a instituit programele Copernicus Accelerator 
(Acceleratorul Copernicus) și Copernicus Incubation (programul de incubare 
Copernicus). Copernicus Accelerator a finanțat anual îndrumarea de către mentori cu 
experiență a unui număr de aproximativ 40 de întreprinderi inovatoare, în timp ce 
Copernicus Incubation a sprijinit aproximativ 20 de întreprinderi inovatoare care 
utilizează Copernicus cu un grant de 50 000 de euro în plus față de sprijinul deja primit 
de acestea în cadrul altor inițiative de incubare, cum ar fi, de exemplu, incubatoarele 
de întreprinderi ale ESA. Cu toate acestea, numărul de întreprinderi nou-înființate 
sprijinite a fost mic, iar Comisia nu și-a clarificat obiectivele urmărite prin sprijinirea 
acestor programe. Nu a existat nicio monitorizare suplimentară a progreselor 
înregistrate de întreprinderile nou-înființate după încheierea perioadei de accelerare 
sau de incubare. Prin urmare, nu este încă posibil să se evalueze dacă aceste 
două inițiative au contribuit într-un mod eficace și eficient la sprijinirea întreprinderilor 
nou-înființate. 

66 O altă acțiune esențială, acordul-cadru de parteneriat Caroline Herschel, urmărea 
o cooperare mai strânsă cu statele membre interesate. În cadrul acestui acord-cadru 
de parteneriat, entități publice, cum ar fi agenții spațiale sau institute de cercetare din 
22 de state membre, propun proiecte Comisiei și acordă granturi pentru a sprijini 
acțiuni în cadrul a trei obiective specifice („niveluri”), costurile fiind finanțate din 
bugetul UE în proporție de până la 85 % (a se vedea tabelul 2). 
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Tabelul 2 – Obiectivele și acțiunile prevăzute în acordul-cadru de 
parteneriat Caroline Herschel 

Nivel Obiectiv Acțiuni 

1 Sprijinirea adoptării de către 
utilizatori la nivel național  

Evenimente de informare, de formare 
sau de inovare, dialog cu actorii, 
dezvoltarea de acțiuni și de servicii în 
aval, la nivel național 

2 

Sprijinirea adoptării la nivel 
mondial, inclusiv adoptarea de 
către utilizatorii europeni 
transfrontalieri și de către 
utilizatorii internaționali 

Evenimente de informare, de formare 
sau de inovare, dialoguri cu actorii, 
proiecte-pilot privind aplicații și 
servicii în aval, la nivel multinațional 

3 Sprijinirea soluțiilor comerciale și 
a aplicațiilor inovatoare 

Dezvoltarea de aplicații și de servicii în 
aval, promovarea de acțiuni de 
inovare la nivel național și 
multinațional 

Sursa: Comisia Europeană.  

67 Acordul-cadru de parteneriat Caroline Herschel permite Comisiei să sprijine în 
mod direct adoptarea programelor împreună cu partenerii naționali și, prin urmare, să 
valorifice acțiunile Comisiei. Punerea sa în aplicare a fost însă fragmentată, întrucât 
cele trei niveluri au fost utilizate pentru a finanța numeroase acțiuni izolate și de mică 
amploare, cum ar fi ateliere, cursuri de formare sau proiecte. Impactul global 
preconizat și legătura cu strategiile naționale de sprijinire a adoptării programelor au 
rămas în mare măsură neclare. De exemplu, programul cuprindea acțiuni ce vizau 
elaborarea unui catalog de bune practici care să servească drept sursă de inspirație 
pentru noii utilizatori potențiali ai Copernicus în sectorul public sau să crească gradul 
de sensibilizare cu privire la modul în care serviciile Copernicus ar putea sprijini 
administrațiile publice. Întrucât utilizarea datelor de observare a Pământului este 
complexă și necesită expertiză, acțiunile finanțate în cadrul acordului de parteneriat 
trebuie să fie însoțite de măsuri complementare, cum ar fi angajarea de experți în 
administrațiile naționale, dar acest lucru nu este asigurat.  

68 Pentru primul an al programului, 2018, Comisia a prevăzut în buget o contribuție 
de 6 milioane de euro. La data auditului Curții însă, multe proiecte erau întârziate, în 
principal din cauza semnării cu întârziere a acordurilor sau a contractelor de grant și 
din cauza întârzierilor legate de mecanismele de prefinanțare. În ceea ce privește 
acțiunile care figurau în programul anual de lucru pe 2019, finanțarea prevăzută din 
partea UE, în valoare de 8 milioane de euro, a intervenit numai după o întârziere 
considerabilă. Prin urmare, acordurile de grant specifice au putut fi semnate abia în 
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septembrie 2020, dată la care finanțarea acțiunilor prevăzute în programul de lucru pe 
2020 era încă incertă. 

Proiectele finanțate în cadrul programului Orizont 2020 sunt, în general, 
de bună calitate, dar impactul lor asupra adoptării programului 
Copernicus nu poate fi evaluat  

69 Programul Orizont 2020 a reprezentat un pilon important în eforturile Comisiei 
de a sprijini adoptarea programului Copernicus. În partea programului dedicată 
spațiului erau incluse acțiuni specifice, dar solicitanții care utilizau date de observare a 
Pământului erau eligibili și în cadrul unor părți ale programelor de lucru ale 
Orizont 2020 care nu erau legate de spațiu38.  

70  Curtea a examinat cererile de propuneri privind adoptarea programului 
Copernicus din cadrul programelor de lucru ale Orizont 2020 pentru perioadele 
2014-2015 și 2016-2017 și a analizat opt proiecte finalizate, pentru a stabili dacă 
acestea contribuiseră la o utilizare semnificativă a serviciilor Copernicus. 

71 Proiectele examinate de Curte erau realizabile din punct de vedere tehnic și au 
permis atingerea majorității obiectivelor definite în programele de lucru. Pentru trei 
dintre cele șase proiecte care vizau în mod specific adoptarea pe piață a fost însă dificil 
de stabilit dacă beneficiarii reușiseră să dezvolte servicii capabile să genereze o cifră de 
afaceri importantă pentru participanți sau să obțină o utilizare mult mai largă 
a programului Copernicus. Curtea a observat de asemenea că, în cazul anumitor cereri 
de propuneri, impactul preconizat era foarte ambițios, deoarece numărul redus de 
proiecte finanțate făcea ca atingerea acestui obiectiv să fie puțin probabilă (a se vedea 
caseta 5). 

                                                       
38 A se vedea capitolul 5 punctul (iii) din programele de lucru bianuale ale Orizont 2020.  
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Caseta 5 

Obiective ambițioase, dar impact limitat 

În cadrul cererii de propuneri EO‐1‐2016 privind aplicațiile în aval (Downstream 
applications), Comisia a urmărit să consolideze capacitatea industriei europene de 
a profita de oportunitățile oferite de piață și de a ocupa poziția de lider în acest 
domeniu, precum și să stimuleze activitatea economică. Cu toate acestea, doar 
cinci proiecte au fost sprijinite. În pofida rezultatelor promițătoare ale unora 
dintre acestea, din cauza numărului lor mic și a domeniului lor de aplicare limitat, 
este puțin probabil ca proiectele în cauză să aibă un impact semnificativ asupra 
industriei europene în ansamblul său. 

Autoritățile publice sunt utilizatori de bază ai programului Copernicus. În cadrul 
cererii de propuneri EO‐2‐2016 privind serviciile în aval pentru autoritățile publice 
(Downstream services for public authorities), Comisia a urmărit să determine 
lansarea, de către acestea, a unor acțiuni de inovare bazate pe cerere și care să 
urmărească personalizarea informațiilor Copernicus. Obiectivul consta în a crea: 

(a) grupuri de cumpărători pentru serviciile de observare a Pământului;  

(b) aplicații naționale, regionale sau locale compatibile cu Copernicus, în sprijinul 
autorităților publice, promovând acțiuni bazate pe observarea Pământului; și 

(c) lanțuri de aprovizionare durabile pentru furnizarea către autoritățile publice 
de servicii în aval bazate pe observarea Pământului.  

În urma acestei cereri de propuneri însă, Comisia a primit doar două propuneri de 
proiecte și doar un grant a putut fi acordat unui proiect de observare a Pământului 
în domeniul marin. 

Comisia facilitează accesul la datele Copernicus, dar potențialul de 
sinergii nu este exploatat 

72 Accesul adecvat la datele și la produsele Copernicus este esențial pentru 
a permite o adoptare eficace a serviciilor. Curtea a examinat dacă Comisia dispunea de 
o abordare sinergică și eficientă din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește 
furnizarea unui acces de acest tip la datele și la serviciile Copernicus. 

73 ESA și EUMETSAT au creat platforme de date care permit utilizatorilor să descarce 
datele primare transmise de sateliții Sentinel. Ca parte a infrastructurii, 13 state 
membre ale UE finanțau și exploatau site‐uri oglindă naționale pentru datele 
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Copernicus, segmentele terestre colaborative (CollGS)39, unele dintre acestea 
propunând servicii suplimentare pentru utilizatorii lor. Entitățile însărcinate cu punerea 
în aplicare a componentei servicii puneau la dispoziție produsele Copernicus prin 
intermediul propriilor soluții de acces la date. 

74 Întrucât volumul de date și de informații generate de programul Copernicus
reprezenta o provocare pentru descărcarea tradițională de date, în 2016 a fost creat 
un grup operativ format din reprezentanți ai Comisiei, ai ESA, ai EUMETSAT, ai statelor 
membre și ai țărilor participante la programul Copernicus. Acest grup operativ 
a propus punerea în aplicare a unor soluții pentru îmbunătățirea disponibilității datelor 
și a produselor Copernicus40. În cadrul acestei inițiative, Comisia a finanțat crearea 
serviciilor de acces la date și informații (DIAS). Cu toate acestea, nu a fost realizat un 
segment terestru integrat, iar datele Copernicus sunt în continuare puse la dispoziție 
prin intermediul unei serii de platforme exploatate de ESA, de entitățile însărcinate cu 
punerea în aplicare a programului Copernicus, de statele membre și de operatori 
privați. 

75 DIAS sunt platforme digitale inovatoare, bazate pe cloud, situate în UE, care
permit utilizatorilor să exploateze volume mari de date Copernicus și de alte date 
spațiale, fără a fi nevoiți să le transfere și să le stocheze în propriile rețele informatice. 
Scopul a fost de a spori concurența între aceste platforme și cu serviciile existente și de 
a le combina cu servicii comerciale suplimentare pentru a face ca platformele să fie 
sustenabile din punct de vedere economic și independente de finanțarea publică pe 
termen lung. 

76 La înființarea platformelor DIAS, existau incertitudini cu privire la numărul de
utilizatori potențiali care ar fi dispuși să plătească pentru servicii și să asigure astfel 
sustenabilitatea economică a platformelor. În cele din urmă, Comisia a decis să sprijine 
cinci astfel de platforme până în 2021. Numărul acestora a făcut însă mai dificilă 
atragerea unui număr suficient de utilizatori pentru a atinge masa critică, pentru 
a beneficia de efectele de rețea și pentru a concura astfel în mod eficace cu operatorii 
din afara UE care furnizează servicii similare. De la intrarea în funcțiune a platformelor 
DIAS la jumătatea anului 2018, utilizarea serviciilor oferite de acestea a rămas foarte 

39 Belgia, Republica Cehă, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franța, Italia, Luxemburg, 
Austria, Portugalia, România și Finlanda. Spania, Ungaria și Polonia dezvoltau sau plănuiau 
să creeze și ele platforme naționale.  

40 Operational Implementation Plan – Proposed approach to implement the roadmap and 
annexes of the Integrated Ground Segment and Big Data Governance Task Force, 
15 iunie 2016. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/doc/call/h2020/eo-2-2017/1745117-guidance_doc_eo-2-2017_annex-oip_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/doc/call/h2020/eo-2-2017/1745117-guidance_doc_eo-2-2017_annex-oip_en.pdf
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redusă în raport cu numărul total al utilizatorilor activi ai Copernicus și doar un număr 
mic de utilizatori plătește în prezent pentru unele dintre ele. În plus, Comisia nu 
a promovat suficient utilizarea acestor servicii în cadrul altor instrumente specifice 
care sprijină adoptarea, cum ar fi Orizont 2020, încurajând beneficiarii să utilizeze acest 
nou instrument pentru prelucrarea datelor lor. 

77 Comisia nu dispune încă de o strategie privind modul în care ar putea să integreze 
mai mult accesul la datele Copernicus și prelucrarea acestora, într-un mod eficient din 
punctul de vedere al costurilor. Doar unul dintre cele 13 segmente terestre 
colaborative a fost pus în aplicare cu ajutorul unei infrastructuri DIAS, manifestându-și 
astfel interesul pentru convergență. De asemenea, Comisia nu a clarificat încă modul în 
care accesul la datele Copernicus și la alte date spațiale, precum și prelucrarea 
acestora ar fi integrate în inițiativa sa privind Cloudul european pentru știința 
deschisă41. Această inițiativă urmărește să remedieze fragmentarea infrastructurilor de 
date în UE în general, prin dezvoltarea de facilități pentru stocarea, partajarea și 
reutilizarea datelor științifice și pentru îmbogățirea încrucișată a diferitor seturi de 
date, inclusiv a datelor de observare a Pământului. 

Măsurile de reglementare pot facilita utilizarea serviciilor 
spațiale ale UE, dar există în continuare lacune 

78 În Strategia spațială pentru Europa adoptată de Comisie în 2016, aceasta s-a 
angajat, de asemenea, să ia măsuri de reglementare (atunci când acest lucru este 
justificat și benefic), pentru a introduce Galileo pe piețe sau în zone specifice și, pe 
termen mai lung, pentru a încuraja adoptarea soluțiilor spațiale prin măsuri de 
standardizare. 

79 Curtea a evaluat dacă Comisia identificase în mod eficace astfel de oportunități 
pentru acțiuni de reglementare sau de standardizare cu scopul de a sprijini utilizarea 
serviciilor spațiale și dacă acționase în consecință. Întrucât dispozițiile juridice 
existente pot și ele să împiedice utilizarea serviciilor spațiale (de exemplu, normele 
administrațiilor publice care interzic utilizarea datelor sau a serviciilor spațiale), Curtea 
a examinat, de asemenea, dacă Comisia și statele membre selectate luaseră măsuri 
pentru a identifica și a elimina astfel de bariere. 

                                                       
41 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor: Inițiativa europeană în domeniul cloud 
computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în 
Europa, COM(2016) 178 final din 19 aprilie 2016. 
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Acțiunile de reglementare au facilitat utilizarea dispozitivelor 
compatibile cu Galileo, dar sunt necesare acțiuni suplimentare 

80 Serviciile de navigație și de datare prin satelit fac obiectul a numeroase standarde 
și reglementări tehnice. Acestea pot fi norme ale UE, norme naționale sau standarde 
stabilite prin acorduri internaționale sau de către organizații de standardizare. Astfel 
de măsuri pot sprijini utilizarea serviciilor spațiale, deoarece le permit producătorilor 
de echipamente să își standardizeze produsele și să asigure interoperabilitatea 
sistemelor. Întrucât sistemele de navigație prin satelit utilizează frecvențe radio, sunt 
necesare standarde și pentru a proteja semnalele de interferențe. 

81 Comisia a adoptat deja măsuri de reglementare pentru a facilita utilizarea 
serviciilor Galileo în domeniul siguranței rutiere și în cel al situațiilor de urgență42. 
Aceste inițiative au sprijinit efectiv echiparea autoturismelor și a telefoanelor mobile 
noi cu chipseturi compatibile cu Galileo, permițând personalului de intervenție în caz 
de urgență să ajungă mai rapid la locul unui accident. În plus, un standard internațional 
relevant care privilegiase utilizarea GPS ca semnal de navigație preferat pe dispozitive 
a fost actualizat în 2020, permițând în prezent producătorilor de dispozitive să aleagă 
sistemul GNSS preferat, fapt care este probabil să sprijine o utilizare pe scară mai largă 
a serviciilor Galileo. 

82 În 2017, un studiu al Comisiei a identificat lacune și nevoi viitoare în materie de 
standardizare pentru a sprijini pătrunderea pe piață a programelor Galileo și EGNOS și 
a propus foi de parcurs pentru diferite segmente de piață43. De asemenea, Comisia 
a elaborat un Plan european de radionavigație, care furnizează un inventar al 
sistemelor de radionavigație existente și emergente și oferă o imagine de ansamblu 
a legislației UE relevante pentru radionavigație44. După consultarea statelor membre, 

                                                       
42 A se vedea anexa III. 

43 Overview of EGNSS downstream standardisation and assessment of gaps and future needs, 
1 februarie 2018. 

44 European Radio Navigation Plan, 9 martie 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/content/overview-egnss-downstream-standardisation-and-assessment-gaps-and-future-needs_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33024
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Comisia a definit trei domenii prioritare în care reglementarea sau standardizarea ar 
putea fi benefice45: 

o transport inteligent și mobilitate inteligentă: aviație cu pilot, aeronave fără pilot și 
aeronave autonome, sisteme inteligente de transport rutier, transport maritim și 
transport feroviar; 

o interconectivitate inteligentă: servicii bazate pe geolocalizare (de exemplu, în 
telefoanele inteligente), dispozitive conectate, cunoscute sub denumirea de 
„internet al obiectelor” (IoT), și interacțiunea cu administrațiile publice; și 

o infrastructuri inteligente: servicii de datare și de sincronizare în infrastructurile 
critice cum sunt cele energetice, de telecomunicații sau de transport. 

83 Până la data încheierii acestui audit, se înregistraseră progrese moderate: 
o inventariere a activităților Comisiei și ale GSA în legătură cu elaborarea de standarde 
pentru produsele și serviciile din aval compatibile cu Galileo a fost inclusă în programul 
de lucru al Galileo pentru 2020, iar studii și proiecte în domeniul traficului aerian, al 
transportului rutier și al aplicațiilor maritime sunt în curs. Cu toate acestea, pentru a fi 
eficace, sunt necesare acțiuni de reglementare complementare specifice în aceste 
sectoare. În domenii importante de aplicare a GNSS, standardele trebuie să fie 
adoptate de organisme internaționale, proces care poate fi lung și complex. În domenii 
relevante (de exemplu transportul rutier și logistica, automobilele autonome sau 
dronele), reglementările sectoriale specifice sunt încă incomplete sau lipsesc. În 
prezent, Comisia monitorizează aceste provocări, dar nu există un calendar pentru 
elaborarea unor reglementări sau a unor norme adecvate pentru fiecare domeniu de 
intervenție sau segment de piață, facilitând astfel și mai mult adoptarea programului 
Galileo. 

84 Curtea a observat, de asemenea, că existau puține progrese în domeniul 
interconectivității inteligente și în cel al conectării administrațiilor publice (în afara 
PRS): nu există încă norme care să consolideze poziția programului Galileo în ceea ce 
privește aplicațiile relevante privind internetul obiectelor sau inteligența artificială. În 
ceea ce privește conectarea cetățenilor la administrația publică, acțiunile Comisiei s-au 
limitat la fermierii care utilizează navigația prin satelit, în cadrul unui proiect de 
platformă digitală. 

                                                       
45 Document de lucru al serviciilor Comisiei — EGNSS downstream standards development, 

SWD(2019) 454, 20 decembrie 2019. 
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Comisia nu promovează suficient în regulamentele sale utilizarea 
observării Pământului  

85 O constatare a exercițiului de inventariere realizat de Comisie în 2015 (a se vedea 
punctul 32) a fost că legislația UE ar putea contribui la punerea în aplicare mai eficientă 
a politicilor UE și la reducerea sarcinii administrative. Un pas important înainte a fost 
adoptarea unui temei juridic care să încurajeze statele membre să utilizeze observarea 
Pământului pentru monitorizarea punerii în aplicare a politicii agricole comune46. 
Curtea a observat însă doar puține progrese în alte sectoare, în care legislația ar putea 
contribui la o mai bună promovare a utilizării datelor Copernicus și a altor date de 
observare a Pământului. Până în prezent, doar un număr foarte mic de dispoziții 
juridice ale UE, cum ar fi cele ale Regulamentului (UE) nr. 2018/841 privind 
monitorizarea exploatării terenurilor și a silviculturii în scopul îndeplinirii obiectivului 
UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăd valorificarea la maximum 
a programelor Copernicus și Galileo pentru colectarea de date47. În plus, Comisia nu 
a efectuat o analiză cuprinzătoare cu privire la domeniile în care legislația UE ar putea 
promova mai bine utilizarea datelor de observare a Pământului. 

S-au luat puține măsuri pentru identificarea barierelor de reglementare 
sau administrative în calea utilizării serviciilor spațiale  

86 Pe lângă standardele tehnice care ar putea împiedica utilizarea întregului 
potențial al programelor spațiale ale UE (a se vedea punctul 81), pot exista și bariere 
de reglementare sau administrative în calea utilizării serviciilor de observare a 
Pământului și a celor de navigație (de exemplu, în domeniul aplicării legii sau în cazul în 
care normele privind achizițiile publice nu permit utilizarea unor astfel de servicii). În 
plus, utilizarea noilor tehnologii bazate pe datele transmise de sateliții Sentinel poate 

                                                       
46 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/746 al Comisiei din 18 mai 2018 de 

modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește 
modificarea cererilor unice, a cererilor de plată și a controalelor (JO L 125, 22.5.2018, p. 1). 

47 Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu 
privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități 
legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul 
de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1). 
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necesita modificări importante ale procedurilor administrative și ale sistemelor 
informatice48. 

87 Curtea a constatat că Comisia nu dispunea de o imagine de ansamblu sistematică 
cu privire la modul în care administrațiile statelor membre utilizau datele spațiale și cu 
privire la existența unor bariere de reglementare care să împiedice utilizarea acestora. 
În Italia, autoritățile naționale înființaseră un grup de lucru la nivel înalt pentru 
a identifica posibilele bariere de reglementare la nivel național și european care ar 
putea afecta utilizarea produselor și a serviciilor furnizate de Copernicus și de Galileo, 
dar rezultatele acestei activități nu erau încă disponibile. În Republica Cehă, în 
Germania și în Franța, autoritățile naționale nu efectuaseră încă o astfel de analiză.  

  

                                                       
48 Raportul special nr. 4/2020: „Utilizarea noilor tehnologii de imagistică pentru monitorizarea 

politicii agricole comune: progresele sunt constante per ansamblu, dar mai lente în cazul 
monitorizării climei și a mediului”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_RO.pdf
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Concluzii și recomandări 
88 Concluzia generală a Curții este că programele spațiale ale UE, Galileo și 
Copernicus, furnizează servicii și date valoroase, pe care Comisia le-a promovat în 
diverse moduri, dar că aceasta nu a depus suficiente eforturi pentru a le valorifica pe 
deplin potențialul. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a valorifica investițiile 
substanțiale realizate în vederea obținerii beneficiilor societale și economice 
preconizate și în vederea consolidării astfel a pieței interne a UE.  

89 În Strategia sa spațială pentru Europa, adoptată în 2016, Comisia a urmărit 
maximizarea beneficiilor economice și societale oferite de programele spațiale 
europene, dar nu a stabilit ținte și priorități clare, pentru a explica ce se poate înțelege 
în mod realist prin „maximizare”, și nu a stabilit un calendar pentru atingerea acestor 
obiective (punctele 24-26).  

90 Nu există încă o strategie cuprinzătoare pentru promovarea adoptării 
programelor spațiale ale UE, iar abordările Comisiei sunt legate doar parțial de 
obiective strategice specifice, măsurabile, acceptate, realiste și încadrate în timp, care 
să explice în mod clar ce ar trebui realizat (punctele 27-31).  

91 Pe plan intern, Comisia valorifică în mod adecvat datele Copernicus în cadrul 
monitorizării politicilor. Ea nu exploatează însă pe deplin potențialul datelor și nu 
a elaborat încă o strategie pentru a spori și mai mult utilizarea acestora în cadrul 
Comisiei și al celorlalte instituții sau organisme ale UE (punctele 32 și 33). 

92 Comisia nu a definit în mod clar rolul pe care ar trebui să îl joace entitățile 
însărcinate cu punerea în aplicare a programului Copernicus în ceea ce privește 
sprijinirea adoptării acestuia. În consecință, nu toate entitățile aveau o strategie 
specifică, iar abordările lor în ceea ce privește sprijinirea adoptării programului erau 
diferite (punctele 34 și 36).  

93 Comisia și GSA au primit doar un volum redus de informații cu privire la strategiile 
și abordările statelor membre în ceea ce privește sprijinirea adoptării programelor. 
Abordările statelor membre selectate erau diferite, dar, în pofida inițiativelor 
promițătoare de a conecta mai bine sectorul spațial cu actorii din afara acestuia, nu 
existau analize cuprinzătoare cu privire la domeniile în care serviciile Copernicus ar 
putea spori eficiența și eficacitatea administrațiilor publice. În plus, Comisia nu a tratat 
încă structura fragmentată a piețelor de servicii spațiale în propria sa abordare 
(punctele 37-42). 
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Recomandarea 1 – Elaborarea unei strategii cuprinzătoare 
pentru sprijinirea utilizării serviciilor spațiale ale UE 

Pentru a sprijini utilizarea pe scară mai largă a serviciilor spațiale ale UE într-un mod 
mai eficace, Comisia ar trebui: 

(a) să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea utilizării serviciilor Galileo 
și Copernicus, care să includă toți actorii și toate entitățile relevante de la 
diferitele lor niveluri, să clarifice rolurile acestora și să definească ținte realiste și 
măsurabile care să fie atinse;  

(b) să identifice, împreună cu statele membre, domeniile în care serviciile spațiale ale 
UE ar putea spori eficiența și eficacitatea administrațiilor publice, în vederea 
abordării structurii fragmentate a piețelor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2023. 

94 Furnizarea de servicii spațiale este asociată cu o serie de beneficii economice și 
societale, dar nu există un cadru conceptual și statistic general recunoscut pentru 
estimarea beneficiilor respective. Acest lucru face dificilă cuantificarea fiabilă 
a beneficiilor în cauză și punerea lor în perspectivă, în raport cu costurile programelor 
spațiale (punctele 43-45). 

95 Estimările Comisiei privind beneficiile prezintă deficiențe în ceea ce privește 
metodologia și gradul de acoperire. Evaluările beneficiilor aduse de cele 
două programe nu erau comparabile și este posibil ca unele beneficii să fi fost 
supraestimate sau subestimate (punctele 46-48). 

96 Comisia trebuie să monitorizeze constant, prin intermediul unor indicatori-cheie 
de performanță relevanți, rezultatele obținute în ceea ce privește punerea în aplicare 
a programelor. Pentru Galileo, GSA dispune de un sistem în ansamblu consecvent de 
indicatori de realizare și de rezultat, dar numărul mare al acestora adaugă 
complexitate, iar interpretarea lor este uneori dificilă. Pentru Copernicus, indicatorii 
furnizează doar informații de bază cu privire la utilizarea serviciilor și nu oferă indicații 
cu privire la realizarea obiectivelor-cheie ale programului (punctele 49-52). 
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Recomandarea 2 – Elaborarea unui cadru conceptual pentru 
estimarea beneficiilor aduse de programele spațiale ale UE și 
îmbunătățirea măsurării performanței 

Pentru a estima beneficiile economice și societale ale serviciilor spațiale într-un mod 
mai fiabil și mai consecvent și pentru a asigura o monitorizare mai eficace a îndeplinirii 
principalelor obiective, Comisia ar trebui:  

(a) să elaboreze un cadru conceptual pentru estimarea beneficiilor economice și
societale ale programelor spațiale ale UE, implicând alte părți interesate, cum ar fi
OCDE, ESA și statele membre, și să armonizeze evaluarea beneficiilor programelor
spațiale ale UE, pe baza unor metode solide și a unor date fiabile; și

(b) să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor stabilite de programele spațiale pe baza
unui set de indicatori de performanță adecvați.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2024. 

97 S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește facilitarea introducerii
de receptoare compatibile cu Galileo și adoptarea programului în multe segmente de 
piață relevante, dar disponibilitatea unor elemente esențiale ale Galileo este mult 
întârziată, fapt care poate afecta capacitatea programului de a cuceri piața acestor 
servicii (punctele 55-58). 

98 Acțiunile întreprinse pentru a sprijini utilizarea serviciilor Galileo au fost de
o calitate tehnică adecvată și au permis atingerea obiectivelor în ceea ce privește 
realizările și termenele. Cu toate acestea, pentru multe dintre proiectele examinate nu 
se știe încă dacă dezvoltarea de produse inovatoare va duce la o adoptare 
semnificativă pe piață, care poate fi evaluată doar pe termen mai lung 
(punctele 59-61).

99 Acțiunile esențiale ale Comisiei legate de programul Copernicus au urmărit
creșterea gradului de sensibilizare cu privire la program, sprijinirea întreprinderilor 
nou-înființate și cooperarea mai strânsă cu statele membre pentru a crește nivelul de 
adoptare a programului. Obiectivele și impactul mai multora dintre aceste acțiuni nu 
erau însă clar definite, contribuția lor la o adoptare structurată de către utilizatori nu 
era clară, iar unele dintre ele nu dispuneau de finanțare (punctele 62-68).  

100 În ceea ce privește acțiunile legate de Copernicus finanțate în cadrul
programului Orizont 2020, Comisia a sprijinit, în general, proiecte de bună calitate, dar 
numărul lor redus a făcut ca obținerea impactului preconizat să fie puțin probabilă. În 
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cazul anumitor proiecte, contribuția acestora la adoptarea programului Copernicus nu 
era clară (punctele 69-71). 

101 Comisia a facilitat accesul la datele Copernicus și la serviciile bazate pe cloud,
dar datele sunt în prezent furnizate prin intermediul mai multor canale. Potențialul de 
sinergii nu este încă exploatat, iar Comisia nu a clarificat integrarea programului 
Copernicus în inițiativa privind Cloudul european pentru știința deschisă 
(punctele 72-77). 

Recomandarea 3 – Asigurarea disponibilității depline 
a programului Galileo și o mai bună direcționare a acțiunilor 
privind utilizarea serviciilor spațiale ale UE 

Pentru a sprijini mai bine adoptarea programului și pentru a asigura un acces eficient la 
datele și la produsele spațiale, Comisia ar trebui: 

(a) să ia măsurile tehnice și juridice necesare pentru ca factorii de diferențiere ai
Galileo să fie pe deplin disponibili;

(b) să definească în mod clar obiectivele și impactul preconizat al acțiunilor esențiale
și să asigure complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre; și

(c) să elaboreze, în cooperare cu statele membre și cu alți actori relevanți, un cadru
pe termen lung pentru o abordare mai durabilă și mai integrată a accesului la
datele și la produsele Copernicus, precum și să depună eforturi pentru integrarea
Copernicus în infrastructurile bazate pe cloud ale UE.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2024. 

102 În domeniul siguranței rutiere și al situațiilor de urgență, reglementările
Comisiei au contribuit la compatibilitatea dispozitivelor cu Galileo, fapt care promite 
o utilizare pe scară mai largă a serviciilor Galileo. Totuși, alte acțiuni din domeniile
prioritare sunt în continuare în curs de pregătire și nu există încă un calendar care să
indice data la care vor exista reglementări sau standarde în fiecare domeniu de politică
sau segment de piață (punctele 80-84).

103 În ceea ce privește observarea Pământului, Comisia nu a promovat suficient
integrarea în legislația UE a unor dispoziții care să promoveze utilizarea datelor 
Copernicus și încă nu a efectuat o analiză cuprinzătoare pentru a identifica domeniile 
în care legislația UE ar putea promova mai bine utilizarea acestora (punctul 85). 
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104 Barierele de reglementare sau administrative pot împiedica utilizarea serviciilor
spațiale. Comisia și statele membre selectate nu dispuneau însă de o imagine de 
ansamblu sistematică cu privire la astfel de bariere și la modul în care puteau fi ele 
eliminate (punctele 86 și 87). 

Recomandarea 4 – O mai bună utilizare a cadrului de 
reglementare pentru a sprijini utilizarea serviciilor spațiale 
ale UE 

Pentru a încuraja și a facilita utilizarea pe scară mai largă a serviciilor oferite în cadrul 
programelor spațiale ale UE, Comisia ar trebui: 

(a) să efectueze o analiză cu scopul de a identifica domeniile în care legislația sau
standardele UE ar putea promova valorificarea la maximum a datelor și
a produselor Copernicus;

(b) să identifice, împreună cu statele membre, barierele de reglementare și
administrative care împiedică utilizarea serviciilor spațiale ale UE, precum și să
ofere sprijin statelor membre pentru eliminarea acestor bariere; și

(c) să stabilească câte un calendar pentru fiecare segment de piață relevant în care
reglementarea sau standardizarea pot facilita utilizarea programului Galileo și să
monitorizeze îndeaproape respectarea acestora.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2024. 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, la 23 martie 2021. 

Pentru Curtea de Conturi 

Klaus-Heiner LEHNE 
Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Bugetul alocat programelor spațiale ale UE 

Galileo și EGNOS 

(în milioane de euro) Înainte de 
2014 2014-2020 TOTAL 

Etapa de dezvoltare a programului Galileo 1 380 1 380 

Etapa de desfășurare a programului Galileo 2 473 2 825 5 298 

Etapa de exploatare a programului Galileo 2 940 2 940 

Exploatarea EGNOS 426 1 514 1 940 

Cercetare în domeniul GNSS 240 426 666 

Agenția GNSS European 58 206 265 

Alte cheltuieli administrative și operaționale 34 79 113 

Alte costuri 82 82 

Total pentru Galileo și EGNOS 4 693 7 990 12 684 

Copernicus (partea finanțată de UE) 

Infrastructura Copernicus 778 3 503 4 281 

Serviciile Copernicus 512 764 1 276 

Cheltuieli administrative 96 96 

Total pentru Copernicus 1 290 4 363 5 653 

Total pentru toate programele spațiale 5 983 12 353 18 336 
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Anexa II – Principalele măsuri prevăzute în strategia spațială 
pentru Europa stabilită în 2016 

Obiective  Măsuri principale 

1. Maximizarea beneficiilor pe care spațiul le oferă societății și economiei UE 

1.1. Încurajarea 
adoptării 
serviciilor și 
a datelor spațiale 

— promovarea adoptării, inclusiv pe termen scurt, a soluțiilor furnizate de 
Copernicus, EGNOS și Galileo în cadrul politicilor UE, atunci când acest lucru 
este justificat și benefic, prin măsuri de introducere a utilizării sistemului 
Galileo pentru telefoanele mobile și pentru infrastructurile critice care 
utilizează sincronizarea temporală; 

— facilitarea utilizării datelor și a informațiilor furnizate de Copernicus, prin 
întărirea difuzării datelor și prin crearea de servicii de platformă, promovând 
interfețele cu datele și serviciile non-spațiale; 

— stimularea dezvoltării aplicațiilor spațiale, cu o mai mare implicare a unor noi 
actori din diferite domenii. 

1.2. Promovarea 
programelor 
spațiale ale UE și 
satisfacerea 
noilor necesități 
ale utilizatorilor 

— menținerea angajamentului în favoarea stabilității programelor spațiale ale 
UE și pregătirea noilor generații, punând accentul pe utilizator, pentru 
a continua furnizarea de servicii de ultimă generație. În acest scop, Comisia 
va analiza modele de afaceri alternative și va ține seama de progresul 
tehnologic; 

— abordarea nevoilor emergente legate în special de schimbările climatice, de 
dezvoltarea durabilă, precum și de securitate și apărare. 

2. Promovarea unui sector spațial european inovator și competitiv la nivel mondial 

2.1. Sprijinirea 
cercetării și 
inovării și 
dezvoltarea 
competențelor 

— intensificarea eforturilor pentru a sprijini activitățile de cercetare și 
dezvoltare spațială, în cooperare cu statele membre și cu ESA și revizuirea 
abordării strategice pentru creșterea competitivității sectorului spațial 
european; 

— consolidarea utilizării schemelor de achiziții inovatoare pentru a stimula 
cererea de inovare și pentru a explora noi metode de mobilizare 
a investițiilor din sectorul privat și de formare a unor parteneriate cu 
industria; 

— promovarea, împreună cu statele membre și cu ESA, a utilizării unor foi de 
parcurs tehnologice comune pentru a garanta o mai bună 
complementaritate a proiectelor de cercetare și dezvoltare; 

— includerea observării spațiului/Pământului în Planul de cooperarea sectorială 
în materie de competențe, abordând noile cerințe sectoriale din domeniu. 

2.2. Promovarea 
antreprenoriatulu
i și a noilor 
oportunități de 
afaceri 

— intensificarea sprijinului acordat antreprenorilor spațiali prin intermediul 
programelor de finanțare ale UE pentru a facilita finanțarea suplimentară 
a investițiilor în sectorul spațial; 

— angajarea într-un dialog cu BEI și cu FEI cu privire la sprijinirea investițiilor în 
sectorul spațial ca parte a Planului de investiții pentru Europa în ansamblu; 

— sprijinirea start-upurilor din sectorul spațial, inclusiv prin explorarea 
sinergiilor cu viitorul fond de fonduri, și facilitarea apariției centrelor și 
a clusterelor spațiale în toată Europa. 
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Anexa III – Măsuri de reglementare care facilitează utilizarea 
serviciilor Galileo 

Regulament Domeniu 

Directiva (UE) 2019/520 din 
19 martie 2019 privind 
interoperabilitatea sistemelor de taxare 
rutieră electronică și facilitarea 
schimbului transfrontalier de informații 
cu privire la neplata taxelor rutiere în 
cadrul Uniunii 

Transport rutier 

Regulamentul delegat (UE) 2019/320 al 
Comisiei din 12 decembrie 2018 de 
completare a Directivei 2014/53/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește aplicarea cerințelor 
esențiale menționate la articolul 3 
alineatul (3) litera (g) din directiva 
respectivă, cu scopul de a asigura 
localizarea apelantului în cazul 
comunicărilor de urgență efectuate de 
pe dispozitive mobile 

Localizarea persoanelor în caz de 
urgență 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 
de punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 165/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire 
a cerințelor pentru construirea, testarea, 
instalarea, operarea și repararea 
tahografelor și a componentelor 
acestora 

Localizarea de vehicule cu o masă mai 
mare de 3,5 tone (în cazul transportului 
de mărfuri) și care transportă mai mult 
de 9 persoane, inclusiv șoferul (în cazul 
transportului de pasageri) 

Regulamentul (UE) 2015/758 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind cerințele de 
omologare de tip pentru instalarea 
sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la 
bordul vehiculelor și de modificare a 
Directivei 2007/46/CE  

Asistență în caz de urgență pentru 
autoturisme și pentru autovehicule 
comerciale ușoare 
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Acronime și abrevieri 
BEI: Banca Europeană de Investiții 

C3S: serviciul Copernicus privind schimbările climatice 

CAMS: serviciul Copernicus de monitorizare a atmosferei 

CEMS: serviciul Copernicus de gestionare a situațiilor de urgență 

CLMS: serviciul Copernicus de monitorizare a suprafeței terestre 

CMEMS: serviciul Copernicus de monitorizare a mediului marin 

CORINE: Programul de coordonare a informațiilor despre mediu 

COSME: Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii 

CPMTM: Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu 

DIAS: servicii de acces la date și informații (Data and Information Access Services) 

EGNOS: Serviciul european geostaționar mixt de navigare 

ESA: Agenția Spațială Europeană 

EUMETSAT: Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici 

FEI: Fondul European de Investiții 

GIS: sistem de informații geografice 

GNSS: sistem global de navigație prin satelit 

GSA: Agenția GNSS European 

IoT: internet al obiectelor 

JRC: Centrul Comun de Cercetare 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

PRS: servicii publice reglementate 
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Glosar 
Copernicus: programul UE de observare și monitorizare a Pământului, în cadrul căruia 
se colectează și se procesează date provenind de la sateliți și de la senzori de pe 
Pământ pentru a furniza informații de mediu și de securitate.  

Galileo: sistem global de navigație prin satelit creat la nivel european. 

Sateliți Sentinel: flotă de sateliți care furnizează date de observare a Pământului în 
cadrul programului Copernicus. 

Segment terestru: toate elementele terestre ale unui sistem spațial, utilizate pentru 
a controla nava spațială și pentru a retransmite datele. 

Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS): sistem de sateliți care 
amplifică semnalele emise de GPS și le face adecvate pentru aplicații critice de 
siguranță, cum ar fi cele din domeniul aviației. 

Utilizatori de bază ai programului Copernicus: în scopul regulamentului Copernicus, 
o instituție sau un organism al UE ori o autoritate europeană, națională, regională sau 
locală însărcinată cu definirea, punerea în aplicare, asigurarea respectării sau 
monitorizarea unui serviciu public sau a unei politici publice. 



 

 

RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE 

CONTURI EUROPENE: „PROGRAMELE SPAȚIALE GALILEO ȘI COPERNICUS ALE 

UE: SERVICIILE AU FOST LANSATE, DAR SUNT NECESARE EFORTURI 

SUPLIMENTARE PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA ACESTORA” 

 

SINTEZĂ 

I. Răspunsul comun al Comisiei la punctele I-IV. 

Europa este o putere mondială în domeniul spațiului. Politica spațială, alături de un sector spațial 

puternic și dinamic, este esențială pentru punerea în aplicare a strategiilor UE în domeniul climei și al 

digitalizării. Spațiul are un impact direct asupra obiectivului geopolitic al UE de a obține autonomia 

strategică. Spațiul facilitează dezvoltarea unui evantai larg de activități industriale și tehnologice. 

Uniunea a efectuat investiții semnificative în programele spațiale ale UE, ceea ce le-a permis statelor 

membre să înregistreze progrese pe care nu le-ar fi putut înregistra pe cont propriu. Programele 

spațiale emblematice ale Uniunii sunt remarcabile. La nivel mondial, Copernicus este un furnizor 

principal de date de observare a Pământului. Galileo, sistemul global de navigație prin satelit al 

Europei, este cel mai precis sistem de navigație prin satelit existent și, având aproape 2 miliarde de 

utilizatori, este unul dintre cele mai de succes servicii oferite de UE.  

Programele spațiale ale Uniunii oferă deja servicii care au devenit indispensabile în viața noastră de zi 

cu zi. Datele spațiale ne sunt necesare pentru a utiliza telefoanele mobile, a conduce autovehiculele 

echipate cu sisteme de navigație sau a zbura cu avioanele. Aceste date le sunt de ajutor fermierilor ca 

să își planifice din timp activitățile. De asemenea, datele spațiale ajută la protejarea mediului și la 

monitorizarea schimbărilor climatice. Datele spațiale sunt importante pentru securitatea și pentru 

apărarea noastră. De asemenea, sunt esențiale pentru protecția infrastructurilor-cheie, cum ar fi 

centralele electrice și rețelele inteligente, precum și pentru gestionarea frontierelor. Acestea îi permit 

UE să își îmbunătățească răspunsul în caz de cutremur, incendii forestiere și inundații.  

În 2016, Comisia Europeană a adoptat Strategia spațială pentru Europa, piatra de temelie pentru 

stabilirea unei viziuni și a unei direcții pentru politica spațială a UE. Primul obiectiv strategic al 

acesteia este maximizarea beneficiilor pe care spațiul le oferă societății și economiei UE. În cadrul 

acestuia, au fost stabilite principalele măsuri pe care trebuie să le adopte Comisia pentru a încuraja 

utilizarea serviciilor și a datelor spațiale.  

Începând din 2014, Comisia a luat diverse măsuri specifice pentru a promova adoptarea serviciilor 

Galileo și Copernicus de către utilizatori și piață. Deși aceste măsuri au fost concepute în mod separat 

pentru serviciile Galileo și pentru serviciile Copernicus, având în vedere cadrul lor juridic diferit, noul 

program spațial al UE pentru perioada 2021-2027 va oferi, pentru prima dată, un cadru comun pentru 

toate datele și serviciile spațiale. Noul program spațial al UE pune un accent deosebit pe sectorul din 

aval, pe adoptarea și pe exploatarea datelor spațiale pe piață. Acest lucru va permite raționalizarea 

activităților de favorizare a adoptării de către utilizatori și piață a tuturor datelor și serviciilor spațiale. 

V. Comisia recunoaște că este important să se continue promovarea și utilizarea serviciilor Galileo și 

Copernicus, precum și să se valorifice aceste investiții.  

VI. În ceea ce privește adoptarea pe piață a serviciilor Galileo, Comisia a avut rolul de a evalua 

posibilitățile de promovare și de asigurare a utilizării acestor servicii în diferite sectoare ale 

economiei. Agenției GNSS European i-a revenit sarcina de a promova și de a comercializa serviciile 

Galileo, prin efectuarea cercetării de piață, prin stabilirea de contacte strânse cu utilizatorii și prin 

elaborarea unui plan de acțiune pentru adoptarea serviciilor de către comunitățile de utilizatori.  

VII. Comisia este conștientă de caracterul fragmentat al pieței serviciilor, prin urmare, a propus mai 

multe acte legislative ale UE referitoare la utilizarea serviciilor, de exemplu, în domeniul siguranței 

rutiere și al serviciilor de urgență. 



 

 

IX. Obiectivele programelor Galileo și Copernicus au fost definite în baza temeiurilor lor juridice, iar 

măsurile detaliate au fost incluse în programele de lucru anuale. Impactul măsurilor a fost măsurat 

prin indicatori-cheie de performanță definiți în baza temeiului juridic al fiecărui program și a fost 

monitorizat în fișele de program care însoțesc propunerea de proiect de buget.  

Comisia își va continua activitatea de îmbunătățire a coerenței tuturor acestor activități. 

X. Comisia subliniază că este implicată și în alte segmente de piață decât siguranța rutieră și serviciile 

de urgență și introduce programele Galileo și Copernicus în legislația UE referitoare la Agenda verde 

și la Agenda digitală.  

XI. Comisia acceptă toate recomandările. 

INTRODUCERE 

6. Al doilea punct – Comisia observă că furnizarea de informații de nivel înalt (de exemplu, serviciile 

Copernicus) poate fi, de asemenea, definită ca „flux intermediar” („midstream”). 

OBSERVAȚII 

24. În perioada 2014-2020, programele spațiale emblematice Galileo/EGNOS și Copernicus au avut la 

bază două cadre juridice distincte, cu obiective și ritmuri diferite de punere în aplicare. 

Serviciile EGNOS au început să fie furnizate în 2009, serviciile Copernicus în 2014, iar serviciile 

Galileo în 2016.  

În ceea ce privește adoptarea pe piață, cele două cadre juridice nu au prevăzut nicio dispoziție privind 

fuzionarea activităților legate de adoptarea pe piață a acestor programe în perioada 2014-2020. 

Fiecare program a elaborat o strategie separată pentru adoptarea acestora de către utilizatori și piață.  

În plus, programele nu au devenit operaționale în același timp, iar grupurile-țintă principale de 

utilizatori au fost inițial foarte diferite (instituțiile/cercetarea pentru Copernicus; piața de masă/mediul 

privat pentru Galileo). Având în vedere acest context, Comisia nu a fost încă în măsură să elaboreze o 

strategie care să vizeze ambele programe spațiale ale UE. 

Noul regulament de instituire a Programului spațial al Uniunii va sta la baza elaborării strategiei 

pentru adoptarea tuturor serviciilor spațiale ale UE în viitor.  

25. Strategia spațială stabilită în 2016 este un document politic care are scopul de a stabili o viziune și 

o direcție pentru politica spațială a UE. Primul obiectiv al strategiei spațiale este maximizarea 

beneficiilor pe care spațiul le oferă societății, aceasta indicând acțiunile esențiale menite să încurajeze 

adoptarea serviciilor și a datelor spațiale. Aceste acțiuni esențiale au fost apoi transpuse în acțiuni 

specifice în cadrul programelor de lucru anuale individuale ale Galileo/EGNOS și Copernicus, 

precum și într-o strategie specifică de dezvoltare a pieței elaborată de Agenția GNSS European. 

26. Comisia subliniază că strategia spațială din 2016 a fost concepută ca document politic prin care se 

stabilește o viziune și o direcție pentru politica spațială a UE, iar nu ca plan de acțiune pentru 

utilizarea serviciilor spațiale. Strategia spațială nu este considerată a fi un cadru în raport cu care 

trebuie să se măsoare performanța programelor EGNSS și Copernicus.  

Trebuie remarcat faptul că cele două evaluări la jumătatea perioadei efectuate în mod separat pentru 

programele în 2017 [ref.: COM(2017) 616 final și COM(2017) 617 final] au evidențiat realizări 

importante în ceea ce privește utilizarea serviciilor.  

27. Comisia adoptă programul anual de lucru sub forma unui plan de punere în aplicare a acțiunilor 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale programelor Galileo și Copernicus. Scopul 

programului anual de lucru este de a decide cu privire la cheltuirea creditelor de angajament și de a 

furniza anumite detalii privind execuția bugetară. În acest context, programele anuale de lucru nu 

prevăd obiective de monitorizare. 

28. Comisia a adoptat programul anual de lucru care, pe lângă obiectivele generale, cum ar fi 

„[c]onsolidarea adoptării pe piață și a standardelor”, conținea o parte intitulată „[p]rincipalele acțiuni 

și etape intermediare”, în care sunt descrise în detaliu acțiunile, împreună cu calendarul acestora. 



 

 

Rezultatele acestor acțiuni și progresele înregistrate au fost monitorizate îndeaproape prin intermediul 

rapoartelor intermediare trimestriale, în cadrul cărora s-a urmărit evoluția acțiunilor din cadrul fiecărui 

obiectiv.  

29. Agenția GNSS European a elaborat și a pus în aplicare, în cooperare cu Comisia, o strategie 

amănunțită de dezvoltare a pieței, cu obiective, acțiuni și indicatori-cheie de performanță detaliați.  

În ceea ce privește acoperirea geografică a pieței, trebuie remarcat faptul că Europa a fost cea mai 

importantă și cea mai mare piață pentru serviciile Galileo și EGNOS. 

30. În 2016, Comisia a efectuat o analiză detaliată a lacunelor, care a oferit o bază solidă pentru 

abordarea eficace a implicării utilizatorilor pentru programul Copernicus. Principalele recomandări 

elaborate în urma analizei lacunelor au fost transpuse, în linii mari, în acțiuni cuprinse în programul 

anual de lucru. 

Noul regulament privind programul spațial va oferi Comisiei un cadru coerent pentru promovarea și 

asigurarea adoptării și a utilizării datelor și serviciilor furnizate de componentele programului. 

Comisia sprijină statele membre în activitățile de favorizare a adoptării datelor și serviciilor de către 

utilizatori. Aceasta încurajează și promovează o abordare ascendentă dinamică, în strânsă colaborare 

cu statele membre. 

31. Pentru a promova sectorul spațial european, Comisia intenționează să continue și să extindă aceste 

inițiative în perioada 2021-2027, utilizând diferitele programe ale Uniunii, de la Orizont Europa la 

Programul spațial al UE și la InvestEU. De asemenea, Comisia intenționează să lanseze o nouă 

inițiativă privind antreprenoriatul în domeniul spațial, CASSINI, pentru perioada 2021-2027, pentru a 

crește numărul întreprinderilor nou-înființate din domeniul spațial și pentru a îmbunătăți pătrunderea 

pe piață a acestora, precum și pentru a facilita accesul lor la capitalul public și la cel privat.  

32. Răspunsul comun al Comisiei la punctele 32 și 33. 

Utilizarea datelor și a serviciilor Copernicus a urmat atât evoluția componentei spațiale, cât și a 

componentei de servicii. Pe măsură ce sunt disponibile noi elemente ale programului Copernicus, sunt 

vizate pentru utilizare mai multe domenii de politică. 

În 2019, Comisia a efectuat un sondaj și o evaluare privind utilizarea datelor de observare a 

Pământului și a datelor și informațiilor Copernicus în diferite politici ale UE. Recomandările sunt 

prezentate într-un raport public
1
. O consecință concretă a acestei discuții a fost înființarea Centrului de 

cunoștințe privind observarea Pământului (Knowledge Centre on Earth Observation – KCEO), care 

urmează să fie lansat în mod oficial în 2021, pentru a încuraja utilizarea programului Copernicus în 

cadrul Comisiei și al altor instituții/organisme ale UE.  

35. Comisia admite observația CCE. Cu toate acestea, entitățile însărcinate cu punerea în aplicare au 

organizat o serie de activități privind adoptarea și informarea care au vizat circumscripțiile lor 

specifice. 

Astfel, entitățile însărcinate cu punerea în aplicare au organizat un număr semnificativ de acțiuni de 

sensibilizare/sprijinire a utilizatorilor, care au fost apreciate de părțile interesate. La nivel de program, 

Comisia coordonează promovarea Copernicus, în cadrul așa-numitei rețele Copernicus Ecosystem 

Team, care servește drept platformă în cadrul căreia entitățile însărcinate cu punerea în aplicare și 

Comisia își prezintă planurile și identifică potențialele sinergii astfel încât să se evite dublarea 

costurilor și a eforturilor pentru evenimentele orizontale. 

                                                           
1  Kucera, J., Janssens-Maenhout, G., Brink, A., Greidanus, H., Roggeri, P., Strobl, P., Tartaglia, G., Belward A., M. 

Dowell, Copernicus and Earth observation in support of EU policies - Part I: Copernicus uptake in the European 

Commission (Copernicus și observarea Pământului în sprijinul politicilor UE – Partea I: Utilizarea Copernicus în cadrul 

Comisiei Europene), EUR 30030 EN, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2020, ISBN 978-92-

76-14559-2, doi:10.2760/024084, JRC118879. 



 

 

Pentru Copernicus 2.0, Comisia va încerca să asigure o mai bună aliniere și raționalizare în cadrul 

diferitelor acorduri de contribuție privind sarcinile și bugetele necesare pentru sprijinirea utilizării 

acestui serviciu. 

36. Deși recunoaște că AEM a dispus de un buget limitat pentru a promova serviciile Copernicus în 

temeiul actualului acord de delegare încheiat cu Comisia (care încetează în 2021), Comisia consideră 

că această situație ar trebui să se îmbunătățească odată cu încheierea viitorului acord dintre Comisie și 

AEM.  

În plus, exploatarea întregului potențial al programului Copernicus este evidențiată în noua strategie 

AEM-Eionet 2021-2030, adoptată recent de consiliul de administrație al AEM. AEM joacă un rol 

esențial în îmbunătățirea adoptării programului Copernicus de către utilizatori, prin intermediul rețelei 

sale (Eionet) și al părților interesate, inclusiv al agențiilor de protecție a mediului și al organizațiilor 

publice implicate în monitorizarea și în punerea în aplicare a politicilor de mediu. 

37. Nici Comisia, nici Agenția GNSS European nu au competența de a impune coordonarea 

strategiilor spațiale naționale. Statele membre nu au obligația de a coordona împreună cu Comisia sau 

cu Agenția GNSS European propriile lor strategii sau măsuri spațiale. 

39. Comisia reamintește că nu are competența de a acționa direct la nivel național. Adoptarea 

programului Copernicus la nivel național este responsabilitatea statelor membre. Aplicarea unei 

abordări descendente nu este acceptabilă pentru statele membre.  

Totuși, pentru a sprijini abordarea ascendentă și bazată pe analiza efectuată în 2016, Comisia a stabilit 

diverse acțiuni pentru a răspunde nevoilor de la nivel local, regional și național. Ca exemple pot fi 

menționate crearea rețelelor Copernicus Relay („Antenele Copernicus”) și Copernicus Academy 

(„Academia Copernicus”), organizarea de zile de informare la nivel național în statele membre, 

evenimente de tip hackathon (evenimente de dezvoltare software), sesiuni universitare, un acord cadru 

de parteneriat sau ateliere de lucru tematice pentru sprijinirea schimburilor de bune practici la nivel 

național și regional, precum și un atelier dedicat privind complementaritatea dintre strategiile de 

adoptare de către utilizatorii din UE și din statele membre în 2019
2
.  

40. Comisia recunoaște că cererea de produse din aval este foarte diferită și fragmentată, în principal 

din cauza nevoilor diferite ale statelor membre și ale utilizatorilor. Sectorul privat este mai potrivit 

pentru a răspunde cererilor specifice din zona geografică de activitate a acestora, iar sectorul din aval 

în sine oferă autorităților publice și statelor membre instrumente care servesc drept platformă pentru 

identificarea unor soluții adaptate.  

41. Comisia recunoaște că diferite state membre pot avea abordări diferite în ceea ce privește soluțiile 

legate de observarea Pământului. Delegații care participă la forumul utilizatorilor programului 

Copernicus și la Comitetul Copernicus sunt încurajați în mod regulat să își împărtășească experiența 

dobândită la nivel național cu alți delegați naționali. 

42. Comisia a facilitat schimburile de bune practici între inițiativele naționale în contextul forumului 

utilizatorilor programului Copernicus și al Comitetului Copernicus, precum și prin ateliere de lucru cu 

statele membre. 

44. Având în vedere că nu există un cadru conceptual recunoscut pentru a estima beneficiile în 

domeniul spațial, Comisia consideră că a elaborat, în cooperare cu Agenția GNSS European, o 

metodologie solidă pentru determinarea beneficiilor socioeconomice aduse de programele Galileo și 

EGNOS. 

45. Datele de intrare referitoare la piață care sunt utilizate în această metodologie și publicate în 

raportul de piață semestrial au devenit punctul de referință global în acest domeniu. Valoarea calculată 

a beneficiilor este comparabilă cu cea a beneficiilor estimate în alte regiuni (Economic Benefits of the 
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(Atelierul Copernicus – Promovarea sinergiilor în activitățile Copernicus de adoptare de către utilizatori la nivel 

european și național), 19 iunie 2019. 



 

 

Global Positioning System to the U.S. Private Sector Study – Studiu privind beneficiile economice pe 

care le oferă sistemul de poziționare globală sectorului privat din SUA, publicat de NIST în 2019
3
) și 

în cadrul altor programe spațiale.  

Comisia consideră că, deși se pot realiza îmbunătățiri suplimentare, sunt utile estimările privind 

beneficiile aduse de serviciile spațiale. 

47. Metodologiile utilizate în studiile Comisiei pentru a calcula beneficiile economice sunt 

recunoscute și utilizate în Europa în mai multe alte sectoare industriale; acestea nu sunt în contradicție 

cu niciuna dintre indicațiile furnizate în manualul OCDE.  

Evaluarea industriilor din aval care utilizează programul Copernicus s-a bazat pe o examinare 

aprofundată a literaturii de specialitate pentru a identifica cele mai adecvate metodologii. Aceasta a 

evidențiat principala dificultate întâmpinată în evaluarea beneficiilor obținute din utilizarea datelor de 

observare a Pământului (EO), și anume măsura în care beneficiile ar putea fi atribuite în mod direct 

datelor furnizate de Copernicus sau în care ar putea fi asociate cu acestea. 

48. Comisia subliniază natura foarte dificilă a calculelor pentru estimarea beneficiilor pe baza unor 

elemente precum atenuarea schimbărilor climatice sau numărul de vieți care ar fi putut fi salvate în 

caz de dezastre prin intermediul observațiilor. 

Impactul societal și impactul mai larg includ beneficii sociale mai ample, cum ar fi creșterea nivelului 

de siguranță și de securitate, prestigiul național, impactul asupra mediului, impactul asupra 

activităților de informare. Evaluarea acestor tipuri de impact este extrem de importantă, deoarece 

completează perspectiva privind impactul monetar (impactul asupra PIB și efectul catalizator). În ceea 

ce privește programele Galileo și EGNOS, acestea au fost stabilite în concordanță cu orientările 

Comisiei privind evaluarea impactului. 

Caseta 3 – Exemple de deficiențe în calcularea beneficiilor rezultate din programele spațiale 

ale UE 

 În ceea ce privește Galileo, entitățile publice precum universitățile, agențiile spațiale de la nivel 

național și organizațiile non-profit sunt luate în considerare deja numai în măsura în care primesc 

finanțare prin intermediul cererilor de propuneri în domeniul spațiului din cadrul programului 

Orizont 2020, ținând seama de efectul de propagare aferent. 

Beneficiile economice generate de investițiile publice în activități spațiale sunt, în cea mai mare parte, 

intangibile și sunt greu de stabilit. Caracterul schimbător al proiectelor de tip spin-off impune mai 

degrabă o abordare microeconomică decât o abordare macroeconomică, pentru a înțelege un fenomen 

complex la nivel de întreprindere.  

Scopul acestei abordări de difuzare la nivel micro este de a demonstra existența fenomenului mai 

degrabă decât de a furniza o cifră exactă, pentru a preveni supraestimarea beneficiilor. Complexitatea 

fenomenului economic în cazul utilizării datelor și a produselor furnizate de Copernicus justifică 

utilizarea unui model de difuzare la nivel micro pentru a înțelege modul în care sunt utilizate datele și 

produsele la nivelul firmei și modul în care creează cunoștințe specifice care conduc la creșterea 

vânzărilor sau la reducerea costurilor.  

În opinia Comisiei, alte metodologii, cum ar fi metodologia de evaluare a impactului asupra PIB-ului, 

sunt mai puțin în măsură să surprindă complexitatea acestui tip de fenomen și să evalueze cu precizie 

acest impact economic. 

49. Cadrele juridice pentru programele Galileo și Copernicus prevăd obiective specifice și indicatori 

de performanță pentru fiecare program în parte, inclusiv în ceea ce privește adoptarea pe piață.  

51. Caracterul eterogen al indicatorilor-cheie de performanță (KPI) privind adoptarea de către 

utilizatori a programului Copernicus este determinat de diferențele existente între acordurile de 
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contribuție individuale încheiate cu diferitele entități însărcinate cu punerea în aplicare a programului 

Copernicus. 

În ceea ce privește în mod specific acțiunile de comunicare, Comisia a armonizat indicatorii-cheie de 

performanță la nivelul entităților însărcinate cu punerea în aplicare a programului. Acest lucru a făcut 

posibilă agregarea trimestrială a rezultatelor și monitorizarea anumitor tendințe.  

Pentru următoarea fază de programare, Comisia are în vedere raționalizarea într-o și mai mare măsură 

a definiției indicatorilor-cheie de performanță pentru diferitele entități însărcinate cu punerea în 

aplicare a programului. 

53. După incidentul din 2019, care a afectat performanța și accesibilitatea serviciului Galileo, sistemul 

a fost consolidat și îmbunătățit în mod semnificativ. 

În timp ce alți furnizori depun eforturi pentru a-și spori nivelul de precizie, UE a început deja să 

construiască a doua generație de infrastructură pentru Galileo, pentru a rămâne lider în navigația prin 

satelit. Se preconizează că primii sateliți vor fi lansați începând cu 2024. 

60. Comisia evidențiază că pot fi dezvoltate acțiuni de cercetare și inovare pe toată durata de viață a 

proiectelor, iar acțiunile proiectelor pot fi adaptate la evoluțiile tehnologice. De asemenea, în special 

pentru proiectele de inovare, există mecanisme dedicate exploatării potențialului celor mai recente 

inovări. De exemplu, în unele proiecte, chiar consorțiile pot lansa „proceduri deschise” (așa-numitele 

granturi acordate părților terțe). 

61. De asemenea, Comisia subliniază că proiectele finanțate în cadrul altor segmente ale programului 

Orizont 2020 sprijină și utilizarea serviciilor Galileo și EGNOS. În portofoliul de acțiuni al 

programului Orizont 2020, un rol important îl joacă orientarea către utilizatorii finali și dezvoltarea de 

modele de afaceri. 

Deși dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru piață depinde și de resursele potențialilor clienți, 

Comisia urmărește valorificarea rezultatelor acțiunilor de cercetare și inovare prin intermediul unei 

interfețe solide între activitățile de cercetare și politici și al unor acțiuni specifice de monitorizare. 

Caseta 4 – Factori care întârzie adoptarea unor elemente finanțate de UE în sprijinul serviciilor 

Galileo 

Comisia subliniază că vânzarea produselor către utilizatorii instituționali este mai dificilă decât 

vânzarea produselor către entitățile private.  

De asemenea, Comisia subliniază că nu este clar încă de la început dacă un proiect de cercetare și 

dezvoltare va avea ca rezultat produse de succes sau produse care să poată fi comercializate. 

65. Comisia consideră că sprijinul acordat întreprinderilor nou-înființate prin premii financiare a fost 

definit și monitorizat în mod adecvat prin identificarea, la începutul fiecărei runde a programului 

Accelerator, a obiectivelor, a nevoilor și a așteptărilor întreprinderii nou-înființate și ale mentorului 

acesteia. Pe parcursul perioadei de îndrumare, au fost monitorizate progresele înregistrate în ceea ce 

privește obiectivele îndeplinite și feedbackul privind utilitatea îndrumării.  

Pe baza acestor inițiative, Comisia pregătește lansarea unei noi inițiative privind antreprenoriatul în 

domeniul spațial, CASSINI (Întreprinderi nou-înființate competitive în domeniul spațial pentru 

inovare), pentru perioada 2021-2027, pentru a îmbunătăți pătrunderea pe piață a întreprinderilor nou-

înființate din domeniul spațial. 

67. Scopul ambițios al acordului-cadru de parteneriat Caroline Herschel a fost să fie un instrument 

cuprinzător de adoptare, adresat statelor membre, care să răspundă nevoilor acestora și care să 

prevadă o abordare la nivel local favorabilă incluziunii. 

Resursele limitate de care dispune instrumentul ar face dificilă sprijinirea angajării pe termen lung a 

unor experți, însă trebuie remarcat faptul că numeroase acțiuni care au beneficiat de sprijin au ca efect 

consolidarea capacităților, influențând agențiile din statele membre să angajeze pe cont propriu astfel 

de profesioniști. 



 

 

68. Întârzierile inițiale în punerea în aplicare au fost determinate și de nevoia de a clarifica unele 

aspecte juridice referitoare la funcționarea acestui nou instrument. Până în prezent acestea au fost 

compensate, toate acordurile de grant specifice din cadrul programului de lucru pentru 2019 fiind 

aprobate în 2020; primele acorduri de grant specifice din cadrul programului de lucru pentru 2020 au 

fost prezentate la sfârșitul anului 2020, aflându-se în curs de aprobare. Programul de lucru pentru 

2021 trebuie să respecte calendarul de adoptare a programului de lucru pentru programul spațial. 

Caseta 5 – Obiective ambițioase, dar impact limitat 

Comisia subliniază că acțiunile de inovare bazate pe cerere întreprinse de autoritățile publice se 

numără printre activitățile de cercetare și inovare cel mai greu de dezvoltat și promovat. Comisia a 

primit două propuneri în urma cererii de propuneri referitoare la observarea Pământului 

„EO22016”, iar acest lucru trebuie considerat mai degrabă un succes.  

Comisia subliniază că nu este deloc neobișnuit să se acorde un număr foarte limitat de granturi pentru 

aceste tipuri de acțiuni. 

76. Opțiunea legată de numărul de servicii de acces la date și informații (DIAS) a fost propusă statelor 

membre în cadrul „planului operațional de punere în aplicare”, iar soluția reținută de statele membre a 

fost aceea de a dispune de mai multe servicii DIAS.  

În cadrul programului Copernicus, DIAS sunt singurele servicii furnizate utilizatorilor contra cost. 

Copernicus nu a dispus de indicatori pentru serviciile cu plată, având în vedere că datele și 

informațiile sunt furnizate în mod gratuit. Se înregistrează o adoptare continuă a acestor servicii cu 

plată per utilizator. Într-adevăr, Comisia a promovat utilizarea serviciilor DIAS în cadrul programului 

Orizont 2020, iar proiectul de cercetare a inclus servicii DIAS. ESA și EUMETSAT au promovat, de 

asemenea, utilizarea DIAS, de exemplu în cadrul sistemului de rețele de resurse. Serviciile DIAS au 

contribuit la reducerea infrastructurilor de arhivă. 

77. Au fost puse în aplicare, în cadrul tuturor serviciilor DIAS, acțiuni de reducere a costurilor în 

mediul cloud. Acestea constau în asigurarea echilibrului între datele stocate online și datele stocate 

„near line” (în linii apropiate). În opinia Comisiei, aceste acțiuni sunt eficiente din punctul de vedere 

al costurilor, deoarece factorul de cost este reprezentat de dimensiunea arhivei care urmează să fie 

pusă la dispoziție online. Comisia depune eforturi pentru raționalizarea și îmbunătățirea 

infrastructurilor de acces la date și de exploatare a datelor furnizate de Copernicus. 

Cu toate că un stat membru utilizează deja infrastructuri legate de DIAS, trebuie remarcat totuși că 

statele membre urmăresc, în general, să fie independente în ceea ce privește stabilirea segmentelor 

terestre colaborative. 

Strategia Copernicus este de a oferi facilități tuturor utilizatorilor (cetățeni, autorități publice, 

întreprinderi și cercetători), care vor fi integrate într-o serie de spații ale datelor, astfel cum se 

menționează în Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană privind datele”
4
. 

83. Activitățile de reglementare și de standardizare întreprinse până în prezent au pus accentul pe 

principalele segmente de piață (telefoane inteligente, aplicații rutiere, aviație) și au contribuit deja la 

pătrunderea pe piață a programelor Galileo și EGNOS. Comisia a depus eforturi majore în direcția 

dezvoltării standardelor aviatice pentru Galileo și EGNOS, care au fost adoptate în 2020 în cadrul 

Grupului de experți în sisteme de navigație al OACI și al EUROCAE. 

84. În ceea ce privește activitățile din domeniul conectivității inteligente, au fost analizate posibilele 

standarde critice. În prezent, arhitectura Alianței pentru inovare în domeniul internetului obiectelor 

(Alliance for Internet of Things Innovation – AIOTI) se situează la un nivel prea înalt și nu există 

cerințe legate direct de navigația prin satelit.  

În legătură cu administrațiile publice, pe lângă instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor (FaST) 

utilizat în agricultură, a fost efectuat un studiu pentru a identifica procedurile actuale de compensare 

în care sunt implicate containere și livrări. Au fost inițiate activități de monitorizare în vederea 
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introducerii programului Galileo în schimburile de date în contextul informațiilor electronice în cadrul 

transportului de mărfuri și în DATEX II (standardul privind schimbul de date), un limbaj electronic 

standardizat pentru schimbul de informații referitoare la traficul rutier și la călătoriile rutiere. 

85. În ceea ce privește legislația UE, Comisia subliniază că au fost vizate cele mai importante domenii 

de aplicare ale programului Copernicus, iar acesta a fost integrat cu succes în legislația respectivă: 

utilizarea terenurilor, silvicultura și politica agricolă.  

Pentru a capitaliza beneficiile oferite de Copernicus în alte domenii, Comisia a luat inițiativa creării 

Centrului de cunoștințe privind observarea Pământului (KCEO), care va spori utilizarea în continuare 

a datelor furnizate de Copernicus în cadrul instituțiilor. 

87. Comisia subliniază că analiza barierelor în materie de reglementare a constituit baza pentru 

introducerea programelor Galileo și Copernicus în mai multe acte legislative. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

88. Comisia salută concluzia CCE cu privire la valoarea serviciilor și a datelor furnizate de 

programele Galileo și Copernicus (precum și de EGNOS). 

Progresele înregistrate în ceea ce privește utilizarea serviciilor, atât pentru Galileo, cât și pentru 

Copernicus, au fost constante. Utilizarea serviciilor este deosebit de remarcabilă în cazul serviciilor 

oferite de Galileo. Galileo nu avea niciun utilizator în 2016, iar în prezent a ajuns la aproape 

2 miliarde de utilizatori, cu telefoane inteligente compatibile cu Galileo. 

Și în ceea ce privește Copernicus, numărul de utilizatori a înregistrat o evoluție pozitivă. Conform 

statisticilor anuale, la sfârșitul anului 2020 existau peste 500 000 de utilizatori înregistrați ai 

programului Copernicus. Întrucât mulți dintre aceștia sunt utilizatori instituționali, numărul real al 

utilizatorilor finali ai programului este de câteva ori mai mare. Noul regulament privind spațiul va 

oferi cadrul juridic pentru a spori într-o măsură și mai mare beneficiile societale și economice pe care 

le oferă Galileo și Copernicus. 

89. Comisia subliniază că strategia spațială din 2016 a fost concepută ca piatră de temelie pentru 

stabilirea unei viziuni și a unei direcții pentru politica spațială a UE, iar nu ca un plan de acțiune 

pentru utilizarea serviciilor spațiale. Strategia spațială nu este considerată a fi un cadru în raport cu 

care trebuie să se măsoare performanța programelor EGNSS și Copernicus. Obiectivele strategice ale 

strategiei spațiale au fost transpuse în acțiuni specifice în cadrul programelor de lucru anuale 

individuale ale Galileo/EGNOS și Copernicus, precum și într-o strategie specifică de dezvoltare a 

pieței elaborată de Agenția GNSS European. 

90. Noul regulament privind spațiul prevede un rol esențial pentru viitoarea agenție spațială (EUSPA) 

în acest domeniu, atât în ceea ce privește navigația, cât și în ceea ce privește observarea Pământului. 

Comisia are convingerea că acest lucru va contribui la o mai bună raționalizare a strategiei globale. 

91. Comisia este de acord cu faptul că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a explora pe deplin 

potențialul datelor furnizate de Copernicus. Cu toate acestea, Comisia subliniază că s-au înregistrat 

deja multe progrese, în special în cadrul Comisiei, unde numeroase departamente utilizează datele 

furnizate de Copernicus și consideră utilizarea acestora ca parte a strategiei lor. 

Pentru a consolida utilizarea în continuare a datelor furnizate de Copernicus în cadrul instituțiilor sau 

al organismelor UE, Comisia intenționează să înființeze în 2021 un Centru de cunoștințe privind 

observarea Pământului. 

92. Strategiile de adoptare de către utilizatori au variat de la o entitate însărcinată cu punerea în 

aplicare a programului Copernicus la alta. Unele dintre acestea, în special cele având sarcini legate de 

securitate și de situațiile de urgență, au doar un număr redus de utilizatori autorizați, iar adoptarea de 

către utilizatori se limitează evident la aceștia. 

Comisia va analiza în continuare acest aspect, în special printr-o colaborare mai strânsă cu viitoarele 

entități însărcinate cu punerea în aplicare a programului. 



 

 

93. Comisia subliniază că nici Comisia, nici Agenția GNSS European nu au competența de a 

coordona strategiile spațiale naționale. De asemenea, statele membre nu au obligația de a coordona 

împreună cu Comisia sau cu Agenția GNSS European propriile lor strategii sau măsuri spațiale.  

Recomandarea 1 – Adoptarea unei strategii cuprinzătoare pentru sprijinirea utilizării 

serviciilor spațiale ale UE 

Comisia acceptă recomandarea 1 litera (a).  

Comisia subliniază că este prerogativa sa – în conformitate cu dreptul său de inițiativă –, să decidă ce 

formă va lua o astfel de strategie.  

Comisia acceptă recomandarea 1 litera (b). 

94. Comisia subliniază că nu există un cadru conceptual recunoscut pentru estimarea beneficiilor în 

domeniul spațial.  

Pentru a aborda acest aspect, Comisia consideră că a elaborat, în cooperare cu Agenția GNSS 

European (GSA), o metodologie solidă pentru determinarea beneficiilor socioeconomice aduse de 

programele Galileo și EGNOS.  

Această metodologie este utilizată în prezent în raportul de piață semestrial publicat de Agenția GNSS 

European, aceste rapoarte de piață devenind punctul de referință global în acest domeniu. 

Comisia recunoaște că unele beneficii sunt foarte greu de estimat, de exemplu în ceea ce privește 

aspecte precum adaptarea la schimbările climatice sau prevenirea și gestionarea dezastrelor, pentru 

care cuantificarea este foarte dificilă. 

95. Comisia recunoaște că există diferențe între programele Galileo și Copernicus în ceea ce privește 

metodologia utilizată pentru calcularea beneficiilor acestora. Cu toate acestea, Comisia a făcut tot 

posibilul pentru a estima aceste beneficii, în absența unui cadru conceptual recunoscut. 

Noul rol al Agenției GNSS European (GSA, viitoarea EUSPA), și anume monitorizarea pieței 

ambelor programe, ar trebui să conducă la o abordare mai consecventă și mai coerentă a estimării 

beneficiilor oferite de ambele componente ale programelor spațiale. 

96. Noul regulament privind spațiul definește în anexa sa un set de indicatori-cheie pentru a raporta 

progresele înregistrate în cadrul programului. Acești indicatori-cheie privesc îndeplinirea obiectivelor 

regulamentului.  

Comisia ar dori să sublinieze faptul că informațiile cantitative obținute din indicatori ar trebui 

analizate împreună cu informațiile calitative. De asemenea, analiza indicatorilor cantitativi ar trebui să 

fie plasată într-un context adecvat. Prin urmare, indicatorii reprezintă doar un element de monitorizare 

a punerii în aplicare. 

Recomandarea 2 – Elaborarea unui cadru pentru estimarea beneficiilor aduse de programele 

spațiale ale UE și îmbunătățirea măsurării performanței 

Comisia acceptă recomandarea 2 litera (a).  

Comisia acceptă recomandarea 2 litera (b).  

Setul indicatorilor de performanță corespunzători este definit în noul regulament privind spațiul. 

Raportarea cu privire la acești indicatori se realizează anual prin intermediul fișelor de program din 

propunerea de proiect de buget. Acești indicatori cantitativi trebuie să fie însoțiți de informații/analize 

calitative. 

99. Comisia reamintește faptul că au fost puse în aplicare numeroase activități pentru a sprijini 

adoptarea de către utilizatori, care la începutul programului nu au fost sprijinite suficient: antene, 

academii, evenimente de tip hackathon, sesiuni de informare, acceleratoare, incubatoare etc. 

Toate aceste activități au răspuns nevoilor și cererilor de sprijin specifice exprimate de statele 

membre. Comisia își va continua activitatea de îmbunătățire a coerenței tuturor acestor activități. 



 

 

101. Comisia este de acord cu faptul că sinergiile dintre diferitele canale care furnizează date 

Copernicus pot fi exploatate mai bine.  

Recomandarea 3 – Asigurarea disponibilității depline a programului Galileo și o mai bună 

direcționare a acțiunilor privind utilizarea serviciilor spațiale ale UE 

Comisia acceptă recomandarea 3 litera (a). 

Comisia acceptă recomandarea 3 litera (b).  

Comisia acceptă recomandarea 3 litera (c).  

103. În jurul anului 2018, Centrul Comun de Cercetare a efectuat un studiu care a oferit o nouă 

perspectivă asupra utilizării datelor furnizate de Copernicus în legislația UE.  

Centrul de cunoștințe privind observarea Pământului, recent creat, va consolida legăturile dintre 

Copernicus și toate domeniile de politică ale Comisiei, sporind astfel legăturile dintre diferitele 

politici ale UE și legislația relevantă. 

Recomandarea 4 – O mai bună utilizare a cadrului de reglementare pentru a sprijini utilizarea 

serviciilor spațiale ale UE 

a) Comisia acceptă recomandarea 4 litera (a). 

Comisia subliniază că a făcut un important pas înainte pentru a stimula adoptarea datelor, serviciilor și 

semnalelor Copernicus și Galileo prin introducerea obligativității utilizării acestora în cadrul viitorului 

program Orizont Europa, în care observarea Pământului și navigația joacă un rol important. Este 

pentru prima dată când a fost realizată această legătură strânsă între cercetare și spațiu. 

Comisia acceptă recomandarea 4 litera (b).  

Comisia acceptă recomandarea 4 litera (c). 

În ceea ce privește „calendarul” pentru elaborarea standardelor, Comisia depinde de activitatea și de 

acțiunile organizațiilor de standardizare europene și internaționale sau ale altor actori externi. 

 

 

 



RĂSPUNSUL AGENȚIEI GNSS EUROPEAN LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE 
CONTURI EUROPENE: „PROGRAMELE SPAȚIALE GALILEO ȘI COPERNICUS ALE UE: 
SERVICIILE AU FOST LANSATE, DAR SUNT NECESARE EFORTURI SUPLIMENTARE 

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA LOR” 

 

REZUMAT 

Răspuns comun la punctele V-X. 

Agenția GNSS European (GSA) a contribuit semnificativ la utilizarea programului Galileo 
îmbunătățind cunoașterea pe piață și în rândul utilizatorilor, concepând și aplicând foi de 
parcurs privind adoptarea lui de către comunitățile de utilizatori și încurajând dezvoltarea de 
tehnologii și aplicații pentru utilizatori. Galileo a atins aproape două miliarde de utilizatori 
până la sfârșitul anului 2020. GSA este de acord că activitățile de adoptare a programului 
Galileo de către piață și utilizatori ar trebui să asigure în continuare utilizarea programului 
Galileo, să finalizeze adoptarea pe piețe cu cicluri mai lente și pentru factori de diferențiere. 
GSA va deveni EUSPA și își va extinde rolul în dezvoltarea pieței Copernicus, promovând 
sinergiile cu Galileo. 

GSA este conștientă de faptul că nu există un cadru conceptual și statistic comun pentru 
estimarea beneficiilor aduse de serviciile spațiale în UE. Prin urmare, GSA a elaborat o 
metodologie în domeniul GNSS. GSA recunoaște că această metodologie prezintă deficiențe 
legate de disponibilitatea informațiilor statistice la nivel național, dar consideră că este în 
continuare solidă. Crearea EUSPA va promova o aliniere metodologică mai strânsă a 
activităților de monitorizare a pieței și a estimării beneficiilor pentru toate componentele 
programului spațial. 

OBSERVAȚIA 29 

GSA salută observația Curții de Conturi Europene cu privire la strategia de dezvoltare a pieței 
care a contribuit într-adevăr la actuala adoptare semnificativă a programului Galileo. 

GSA confirmă accentul pus pe Europa, conform mandatului său, dar dorește să sublinieze că 
multe dintre activitățile GSA au avut o dimensiune internațională. GSA a colaborat cu părți 
interesate din întreaga lume, de exemplu producători de chipseturi, producători de 
automobile, companii aeriene, din Europa sau din afara Europei. 

OBSERVAȚIA 37 

Este important de menționat că statele membre nu au obligația de a-și coordona strategiile 
naționale cu GSA. 

OBSERVAȚIA 44 

GSA este conștientă de faptul că nu există un cadru conceptual și statistic comun pentru 
estimarea beneficiilor aduse de serviciile spațiale în UE. Prin urmare, în strânsă colaborare cu 
Comisia Europeană, GSA a elaborat o metodologie în domeniul GNSS. 



OBSERVAȚIA 47 

În ceea ce privește Galileo, în urma schimburilor cu Curtea de Conturi Europeană, metoda de 
estimare a valorii adăugate brute (VAB) a fost actualizată și este acum, în opinia GSA, mai 
conformă cu cadrul conceptual de calculare a produsului intern brut (PIB) în UE. Înainte de 
schimburile cu Curtea de Conturi Europeană, GSA a elaborat o metodă specifică pentru a 
calcula acest tip de beneficii în efortul de a soluționa problema lipsei unei categorii naționale 
pentru GNSS în aval. 

OBSERVAȚIA 48 

În ceea ce privește Galileo, GSA a monetizat beneficiile societale, cum sunt reducerea 
emisiilor, timpul câștigat de șoferi în ambuteiaje, datorită sistemelor de navigație, sau 
numărul de vieți salvate, conform normelor Comisiei Europene privind evaluarea impactului 
și utilizând întotdeauna cea mai fiabilă sursă pentru monetizare. Prin urmare, în pofida unor 
deficiențe, în opinia GSA, estimarea beneficiilor este în continuare solidă, exhaustivă, iar 
estimările realizate sunt conforme cu cele ale sistemelor GNSS similare. 

OBSERVAȚIA 56 

GSA subliniază că receptoarele și echipamentele acordă prioritate semnalelor de navigație 
bazate de obicei pe geometria optimă a sateliților. 

 

CONCLUZIA 90 

În ceea ce privește Galileo, GSA a adoptat o strategie de dezvoltare a pieței, astfel cum este 
descrisă la punctul 29 din raportul Curții de Conturi Europene. 

CONCLUZIA 93 

Vezi răspunsul GSA la punctul 37. 

CONCLUZIA 94 

Vezi răspunsul GSA la punctul 44. 

CONCLUZIA 95 

Vezi răspunsul GSA la punctul 48. 



  

 

Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit IV – Reglementarea 
piețelor și economia competitivă, condusă de domnul Alex Brenninkmeijer, membru al 
Curții. Auditul a fost condus de domnul Mihails Kozlovs, membru al Curții de Conturi 
Europene, asistat de: Edite Dzalbe, șefă de cabinet, și de Laura Graudiņa, atașat în 
cadrul cabinetului; John Sweeney, manager principal; Sven Kölling, coordonator; 
Agnieszka Plebanowicz, Maria-Isabel Quintela și Aleksandar Latinov, auditori. 

 

  

Mihails Kozlovs Edite Dzalbe Laura Graudina John Sweeney

Sven Kölling Agnieszka Plebanowicz Maria Isabel
Quintela

Aleksandar Latinov
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Etapa Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 22.10.2019 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) 
a proiectului de raport 

27.1.2021 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 23.3.2021 

Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei în toate versiunile 
lingvistice 

16.4.2021 

Primirea răspunsurilor oficiale ale Agenției GNSS European în toate 
versiunile lingvistice 

14.4.2021 
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Sistemul global de navigație prin satelit Galileo și programul Copernicus 
de observare a Pământului sunt inițiative emblematice ale politicii 
spațiale a UE. Acestea oferă servicii valoroase, care permit o navigare și 
o datare mai precise, și furnizează date valoroase despre Pământ.

Totuși, nu există încă o strategie cuprinzătoare pentru promovarea 
utilizării acestor servicii și nici un cadru statistic conceptual care să 
permită o evaluare fiabilă a beneficiilor aduse de programe.  

Curtea a constatat existența unor deficiențe în monitorizarea utilizării și 
a observat că unele elemente esențiale ale programului Galileo nu sunt 
încă disponibile. Obiectivele și impactul mai multor acțiuni esențiale care 
susțin utilizarea serviciilor furnizate de Galileo și de Copernicus nu erau 
clare și Comisia a profitat doar parțial de posibilitățile de a promova 
aceste servicii în legislația sau în standardele UE.  

Curtea formulează recomandări pentru remedierea acestor probleme. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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