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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană 

(2015/2276(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere titlul XVII și titlul XIX din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere cererea Franței din 17 noiembrie 2015 de ajutor și asistență în temeiul 

articolul 42 alineatul (7) din TUE, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2015 privind consolidarea 

răspunsului penal la radicalizarea care duce la terorism și extremism violent, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 18 decembrie 2013 și din 25-26 

iunie 2015, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 noiembrie 2013 și din 18 noiembrie 2014 

privind politica de securitate și apărare comună, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 20-21 februarie 2014 privind politica 

spațială, 

– având în vedere raportul din 7 iulie 2014 al Vicepreședintei Comisiei Europene/Înalta 

Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a 

șefului Agenției Europene de Apărare referitoare la implementarea concluziilor 

Consiliului European din decembrie 2013; 

– având în vedere raportul Comisiei din 8 mai 2015 referitor la implementarea 

comunicării sale privind apărarea, 

– având în vedere Comunicarea comună a VP/ÎR și a Comisiei din 11 decembrie 2013, 

intitulată „Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe” 

(JOIN(2013)0030) și concluziile aferente ale Consiliului din 12 mai 2014, 

– având în vedere declarația Secretarului General al Organizației Tratatului Atlanticului 

de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, din 30 martie 2015 la Parlamentul European, 

privind o cooperare mai strânsă între UE și NATO, 

– având în vedere declarațiile făcute de Secretarul adjunct al Apărării SUA, Bob Work, la 

28 ianuarie 2015 și 10 septembrie 2015 cu privire la cea de a treia „Offset Strategy” 

(plan de dezvoltare a tehnologiilor militare) a SUA și implicațiile sale pentru parteneri 

și aliați, 

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a VP/ÎR din 18 noiembrie 2015 

intitulată „Revizuirea politicii europene de vecinătate” (JOIN(2015)0050), 
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– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 911/20101,  

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor 

europene de radionavigație prin satelit, 

– având în vedere Decizia nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea 

spațială2, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (A8-0151/2016), 

A. întrucât mediul de securitate devine din ce în ce mai periculos și mai dificil, atât în 

interiorul, cât și în afara Uniunii, caracterizat prin atacuri teroriste și omoruri în masă 

care afectează toate statele membre și la care statele membre trebuie să răspundă prin 

adoptarea unei strategii comune și a unui răspuns consolidat; întrucât aceste strategii de 

securitate impun consolidarea politicii UE de securitate prin dezvoltarea continuă și 

sprijinul politicii comune de securitate și apărare a UE pentru a o transforma într-un 

instrument de politici mai eficient și o garanție reală pentru siguranța cetățenilor UE și 

promovarea și protecția normelor, valorilor și intereselor europene, consacrate în 

articolul 21 din TUE; 

B. întrucât UE trebuie să își asume mai activ rolul de furnizor de securitate în interiorul și 

în afara ei, asigurând stabilitatea în vecinătatea sa și la nivel global; întrucât Uniunea 

trebuie să contribuie la combaterea provocărilor de securitate, mai ales a celor cauzate 

de terorism, atât în interiorul, dar și în afara ei, inclusiv prin sprijinirea țărilor terțe în 

combaterea terorismului și a cauzelor acestuia; întrucât statele membre și Uniunea 

trebuie să conlucreze pentru dezvoltarea unui sistem eficient și coerent de gestionare a 

frontierelor pentru a securiza frontierele externe; 

C. întrucât Uniunea trebuie să-și întărească cooperarea și coordonarea cu Organizația 

Tratatului Atlanticului de Nord și cu SUA (ambele garantând securitatea și stabilitatea 

Europei, cu Organizația Națiunilor Unite, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare 

în Europa, cu Uniunea Africană și cu alți vecini și parteneri regionali; 

D. întrucât Uniunea trebuie să rezolve cauzele profunde ale problemelor noastre de 

securitate, ale tulburărilor și ale conflictelor armate din vecinătatea noastră, ale 

migrației, ale deteriorării condițiilor de viață ale populației de către actorii statali și 

nestatali, precum și ale erodării statelor și ordinilor regionale, inclusiv ca urmare a 

schimbărilor climatice și a sărăciei, printr-o abordare globală a gestionării crizelor din 

interiorul și din afara Uniunii, bazată pe norme și valori; 

                                                 
1 JO L 122, 24.4.2014, p. 44. 
2  JO L 158, 27.5.2014, p. 227. 
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E. întrucât capabilitățile satelitare ar putea fi folosite pentru a evalua și identifica mai bine 

fluxul de imigranți ilegali, rutele lor și, în cazul celor care provin din Africa de Nord, 

pentru a identifica zonele de îmbarcare, pentru a interveni mai rapid și pentru a salva 

mai multe vieți; 

F. întrucât Consiliul European din iunie 2015, dedicat apărării, a cerut promovarea unei 

cooperări europene mai ample și mai sistematice în domeniul apărării, pentru a asigura 

disponibilitatea unor capabilități esențiale, inclusiv prin recurgerea la fondurile și la 

capabilitățile existente ale UE; 

G. întrucât politica spațială este o dimensiune esențială a autonomiei strategice pe care UE 

trebuie să o adopte în vederea menținerii capacităților tehnologice și industriale 

sensibile, precum și a capacităților de evaluare independente; 

H. întrucât capabilitățile spațiale pentru securitatea și apărarea europeană sunt importante 

și, în unele cazuri, chiar vitale pentru o gamă largă de situații, începând de la uzul curent 

pe timp de pace, până la gestionarea crizelor și a provocărilor mai acute de securitate, 

inclusiv un adevărat război; întrucât dezvoltarea unor astfel de capabilități reprezintă un 

proiect pe termen lung; întrucât dezvoltarea capabilităților viitoare trebuie programată 

când se desfășoară capabilitățile actuale; 

I. întrucât proliferarea tehnologiilor spațiale și creșterea dependenței societăților de sateliți 

măresc concurența asupra resurselor spațiale (căi, frecvențe) și transformă sateliții într-o 

infrastructură critică; întrucât dezvoltarea de tehnologii antisatelit (ASAT) de către o 

serie de actori, inclusiv de arme orbitale, semnalează militarizarea spațiului; 

J. întrucât în domeniul apărării și securității, Uniunea ar putea acționa, printre altele, prin 

intermediul unor instituții cum ar fi Agenția Europeană de Apărare și Centrul Satelitar 

al UE; 

K. întrucât mijloacele spațiale europene au fost dezvoltate în ultimele cinci decenii prin 

eforturile coordonate ale agențiilor spațiale naționale și, ulterior, ale Agenției Spațiale 

Europene (ESA); întrucât Tratatul privind spațiul cosmic, cadrul juridic de bază al 

dreptului internațional spațial, a intrat în vigoare în octombrie 1967; 

L. întrucât dezvoltarea și menținerea de capacități spațiale pentru securitatea și apărarea 

europeană necesită o cooperare activă între statele membre și cu instituțiile europene și 

internaționale; 

M. întrucât capabilitățile spațiale ale UE ar trebui să fie compatibile cu cele ale NATO și 

SUA, astfel încât să poată fi utilizate integral ca o rețea în cazul unei crize; 

N. întrucât cercetarea și dezvoltarea în tehnologia spațială este un sector cu un randament 

ridicat al investițiilor, care produce și software de înaltă calitate și produse hardware 

derivate, cu diverse utilizări comerciale; 

1. consideră că capabilitățile și serviciile spațiale au un rol important, printre altele, în 

contextul securității și apărării europene; este convins că actualele și viitoarele 

capabilități și servicii spațiale vor oferi statelor membre și Uniunii o mai bună 

capacitate operațională cu dublă utilizare pentru implementarea politicii de securitate și 
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apărare comune și a altor politici ale UE în domenii precum acțiunea externă, 

gestionarea frontierelor, securitatea maritimă, agricultura, mediul, acțiunile pentru 

combaterea schimbărilor climatice, securitatea energetică, managementul dezastrelor, 

ajutorul umanitar și transport; 

2. consideră că este necesară continuarea implementării PSAC; reafirmă că trebuie mărită 

eficacitatea, vizibilitatea și impactul PSAC; reafirmă importanța și valoarea adăugată pe 

care politica spațială o au pentru PSAC; consideră că spațiul ar trebui inclus în 

viitoarele politici ale Uniunii (de exemplu, securitatea internă, transportul, spațiul, 

energia, cercetarea), iar sinergiile cu spațiul ar trebui să fie consolidate și exploatate mai 

mult; subliniază că este esențială utilizarea capacităților spațiale în războiul împotriva 

terorismului și a organizațiilor teroriste, prin capacitatea de a localiza și monitoriza 

taberele lor de pregătire; 

3. consideră că guvernele naționale ar trebui să îmbunătățească accesul la capabilitățile 

satelitare, cele de cunoașterea situației spațiale, de navigație cu precizie și cele de 

observare a Pământului și să asigure independența europeană față de tehnologiile 

spațiale critice și accesul la spațiu; consideră că în special cunoașterea situației spațiale 

va continua să joace un rol vital în chestiunile militare și civile; subliniază angajamentul 

față de nemilitarizarea spațiului; recunoaște că, pentru atingerea acestui obiectiv, sunt 

necesare investiții financiare suficiente; în acest sens, îndeamnă Comisia și statele 

membre să garanteze autonomia UE în ceea ce privește structurile spațiale, oferind 

totodată resursele necesare în acest scop; consideră că acest obiectiv are o importanță 

vitală pentru activitățile civile (în țările occidentale se estimează că între 6 și 7 % din 

PIB depind de poziționarea prin satelit și de tehnologia navigației) și pentru securitate și 

apărare; consideră că cooperarea ar trebui inițiată pe o bază interguvernamentală și prin 

intermediul ESA; 

4. subliniază dimensiunea de securitate a programului Copernicus, în special aplicațiile 

care vizează prevenirea și reacția la crize, ajutorul umanitar și cooperarea, prevenirea 

conflictelor, care implică monitorizarea conformității cu tratate internaționale și 

supraveghere maritimă; îndeamnă ÎR, Comisia și statele membre să consolideze 

obiectivul de prevenire a conflictelor pentru capabilitățile spațiale; 

5. subliniază că politica spațială a UE promovează progresul științific și tehnic, 

competitivitatea industrială și implementarea tuturor politicilor UE, în conformitate cu 

articolul 189 din TFUE, care include și politica de securitate și apărare; reamintește că 

cele două programe emblematice ale UE - Galileo și Copernicus - sunt programe civile, 

aflate sub control civil, iar caracterul lor european a permis existența și succesul 

acestora; îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și Comisia să se asigure că programele spațiale 

europene dezvoltă capabilități și servicii spațiale civile pentru securitatea și apărarea 

europeană, mai ales prin alocarea de fonduri adecvate pentru cercetare; consideră că 

dubla utilizare a capabilităților spațiale este importantă pentru a utiliza în mod cât mai 

eficient resursele; 

6. subliniază că programele spațiale aduc avantaje în materie de securitate și de apărare 

care sunt legate tehnologic de beneficii civile și subliniază, în acest sens, capacitatea cu 

dublă utilizare a sistemelor Galileo și Copernicus; consideră că această capacitate ar 

trebui dezvoltată integral în următoarele generații, inclusiv, de exemplu, pentru a 

asigura o mai bună precizie, autentificare, criptare, continuitate și integritate (Galileo); 
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subliniază că sistemele de înaltă rezoluție de poziționare și de colectare a datelor de 

observare a Pământului sunt utile pentru aplicații civile și de securitate, de exemplu în 

domenii precum managementul dezastrelor, acțiunile umanitare, ajutorul pentru 

refugiați, supravegherea maritimă, încălzirea globală, securitatea energetică și 

securitatea alimentară la nivel mondial, precum și în detectarea dezastrelor naturale 

globale și reacția la acestea, în special în secetele, cutremurele, inundațiile și incendiile 

forestiere; constată că trebuie să se asigure o interacțiune mai bună dintre drone și 

sateliți; cere ca evaluarea intermediară să țină cont în mod adecvat de dezvoltarea 

viitoare a tuturor sistemelor de sateliți; 

7. consideră că este necesară o abordare holistă, integrată și pe termen lung pentru sectorul 

spațial la nivelul UE; consideră că sectorul spațial trebuie menționat ca una dintre 

prioritățile noii strategii globale a UE privind politica externă și de securitate, având în 

vedere actuala dezvoltare a programelor UE cu dublă utilizare și necesitatea de a 

dezvolta mai mult programele spațiale civile ale UE care pot fi utilizate în scopuri 

civile, dar și de securitate și apărare; 

8. salută, de asemenea, inițiativa multilaterală desfășurată sub egida UE privind un cod de 

conduită internațional pentru activitățile spațiale ca modalitate de a introduce standarde 

de comportament în spațiu cu scopul de a obține consolidarea siguranței, a securității și 

a sustenabilității în spațiu, subliniind că activitățile spațiale ar trebui să implice un nivel 

ridicat de atenție, de diligență și o transparență corespunzătoare, pentru a consolida 

încrederea în sectorul spațial la nivel mondial; 

9. cere Comisiei să propună rapid o definiție a nevoilor UE cu privire la posibila 

contribuție a politicii spațiale la PSAC, care să includă toate aspectele principale: 

lansarea, poziționarea, imagistica, comunicațiile, fenomenele meteorologice din spațiu, 

deșeurile spațiale, securitatea cibernetică, bruiajele, atacurile de tip spoofing și alte 

amenințări intenționate, securitatea segmentului terestru; consideră că viitoarele 

caracteristici spațiale ale sistemelor europene actuale ar trebui stabilite în funcție de 

cerințele PSAC și ar trebui să acopere toate aspectele menționate anterior; 

10. cere definirea cerințelor necesare pentru viitoarele sistemele publice sau private care 

contribuie la aplicațiile privind siguranța vieții (de exemplu, poziționarea, 

managementul traficului aerian – ATM) din perspectiva protecției împotriva posibilelor 

atacuri de securitate (bruiaj, spoofing, atacuri cibernetice, meteorologia spațială și 

deșeuri spațiale); consideră că astfel de cerințe de siguranță ar trebui să poată fi 

certificate și supravegheate de o entitate europeană (cum ar fi AESA); 

11. în acest sens, subliniază că dezvoltarea capabilităților spațiale europene pentru 

securitatea și apărarea europeană ar trebui să aibă două obiective strategice esențiale: 

securitatea pe planetă prin intermediul sistemelor spațiale orbitale concepute pentru a 

monitoriza suprafața terestră sau pentru a furniza informații legate de poziționare, 

navigație și orar sau pentru a asigura comunicații prin satelit și securitatea în spațiul 

cosmic, dar și în spațiul circumterestru, și anume securitatea orbitală și spațială prin 

intermediul sistemelor de cunoaștere a situației spațiale pe suprafața terestră și pe orbită; 

12. identifică pericolele războiului cibernetic și ale amenințărilor hibride pentru programele 

spațiale europene, având în vedere că bruiajele și spoofingul pot pune în pericol 

misiunile militare sau pot avea implicații extinse asupra vieții pe Pământ; consideră că 
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securitatea cibernetică necesită o abordare comună din partea UE, a statelor sale 

membre, precum și din partea firmelor și a specialiștilor în internet; invită, prin urmare, 

Comisia să includă programele spațiale în activitățile sale legate de securitatea 

cibernetică; 

13. consideră că ar trebui consolidată coordonarea sistemelor spațiale desfășurate 

fragmentat de diferite state membre pentru diverse nevoi naționale, pentru a anticipa 

prompt întreruperile diferitelor aplicații (de exemplu, pentru managementul traficului 

aerian); 

14. subliniază că pentru îmbunătățirea capabilităților și serviciilor spațiale europene este 

esențială cooperarea între Comisie, Serviciul European de Acțiune Externă, Agenția 

europeană GNSS, Agenția Europeană de Apărare, Agenția Spațială Europeană și statele 

membre; consideră că Uniunea, și mai ales VP/ÎR ar trebui să coordoneze, să 

promoveze și să sprijine cooperarea în domeniul securității și apărării spațiale, printr-un 

centru specific de coordonare operațională; este convins că Agenția Spațială Europeană 

trebuie să aibă un rol important în definirea și implementarea unei politici privind 

spațiul european unic, care să includă politica de securitate și apărare; 

15. invită Comisia Europeană să prezinte rezultatele cadrului european de cooperare pentru 

cercetare în domeniul securității și al apărării privind spațiul și solicită recomandări cu 

privire la modul în care ar trebui dezvoltat în continuare; invită Comisia să clarifice 

modul în care cercetarea civilo-militară din cadrul programului Orizont 2020 a 

contribuit în domeniul capabilităților spațiale la implementarea politicii de securitate și 

apărare comună; 

16. salută cadrul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială; invită Comisia să 

informeze Parlamentul cu privire la implementarea acestui cadru și consecințele asupra 

securității și apărării; invită Comisia să elaboreze o foaie de parcurs a implementării 

care să cuprindă o definiție a arhitecturii avute în vedere; 

17. subliniază importanța strategică a stimulării inovării și cercetării spațiale pentru 

securitate și apărare; recunoaște potențialul însemnat al tehnologiilor spațiale esențiale, 

cum ar fi sistemul european de retransmisie a datelor, care permite observarea în timp 

real și continuă a Pământului, lansarea megaconstelațiilor de nanosateliți și, în cele din 

urmă, crearea unei capacități spațiale reactive; subliniază că tehnologiile inovatoare care 

operează cu volume mari de date trebuie să utilizeze potențialul deplin al datelor 

spațiale pentru securitate și apărare; invită Comisia să includă aceste tehnologii în 

Strategia sa spațială pentru Europa; 

18. solicită dezvoltarea diverselor inițiative diplomatice ale UE în probleme spațiale, atât în 

context bilateral, cât și multilateral, care contribuie la dezvoltarea și instituționalizarea 

spațiului și la creșterea transparenței și a măsurilor de consolidare a încrederii; 

subliniază că trebuie intensificate eforturile pentru promovarea unui cod de conduită 

internațional pentru activitățile din spațiul cosmic; încurajează SEAE să ia în 

considerare componenta spațială în negocierile din alte domenii; 

19. încurajează statele membre să lanseze și să finalizeze programe și inițiative comune, 

cum ar fi sistemul spațial multinațional de imagistică pentru supraveghere, recunoaștere 

și observare, comunicarea guvernamentală prin satelit (GovSatcom) și programele de 
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supraveghere și urmărire spațială (SST), să pună în comun și să folosească împreună 

resursele din domeniul securității și apărării; își declară sprijinul pentru astfel de 

programe și inițiative; 

20. salută proiectul în curs de desfășurare al AEA și ESA privind comunicarea 

guvernamentală prin satelit (GOVSATCOM), acesta fiind unul dintre programele 

emblematice ale AEA identificate de Consiliul European în decembrie 2013; solicită, în 

acest sens, actorilor implicați să creeze un program permanent și să folosească valoarea 

adăugată europeană a AEA și pentru comunicațiile militare prin satelit; salută 

finalizarea cu succes a proiectului DESIRE I și lansarea proiectului demonstrativ 

DESIRE II pentru operarea viitoare a sistemelor aeronave pilotate de la distanță (RPAS) 

de către AEA și ESA în spațiul aerian nerezervat; 

21. consideră că cooperarea dintre UE și SUA pentru viitoarele capabilități și servicii 

spațiale de securitate și apărare ar fi în reciproc avantajoasă; consideră că cooperarea 

dintre UE și SUA este mai eficientă și compatibilă când ambele părți au același nivel 

tehnologic și de capacitate; cere Comisiei să identifice și să remedieze toate posibilele 

decalaje tehnologice; remarcă eforturile depuse pentru cea de a treia „Offset Strategy” 

(plan de dezvoltare a tehnologiilor militare); îndeamnă Uniunea să ia în considerare 

această evoluție când va elabora propria sa strategie globală de politică externă și de 

securitate, precum și să includă capabilitățile spațiale pentru securitate și apărare în 

atribuțiile acestei strategii; consideră că relațiile bilaterale preexistente dintre statele 

membre și SUA ar putea fi folosite dacă este necesar; invită VP/ÎR să discute cu 

miniștrii apărării abordarea strategică preconizată și să informeze Parlamentul despre 

derularea acestei dezbateri; 

22. consideră că UE ar trebui să promoveze în continuare adoptarea unui cod internațional 

de conduită pentru activitățile din spațiul cosmic, pentru a proteja infrastructura spațială, 

prevenind totodată militarizarea spațiului; consideră că dezvoltarea programului de 

cunoaștere a situației spațiale (SSA) este esențială în acest sens; solicită Uniunii să 

depună eforturi pentru a realiza acest obiectiv, în cooperare cu Comitetul ONU pentru 

utilizarea pașnică a spațiului cosmic și cu alți parteneri relevanți; 

23. reamintește că este necesară o strânsă cooperare între UE și NATO în domeniul 

securității și apărării; își exprimă convingerea că cooperarea între UE și NATO trebuie 

să includă consolidarea capacităților de reziliență a celor două organizații și, în 

colaborare cu vecinii UE, și a investițiilor în apărare; consideră că cooperarea vizând 

capabilitățile și serviciile spațiale poate oferi o mai bună compatibilitate între cele două 

organizații; este convins că acest lucru ar consolida și rolul NATO în politica de 

securitate și apărare și în apărarea colectivă; 

24. reamintește, însă, că UE trebuie să continue să încerce să își asigure cel mai înalt grad 

posibil de autonomie la nivel spațial și militar; subliniază că, pe termen lung, Uniunea 

trebuie să aibă propriile sale instrumente pentru a instaura o uniune a apărării; 

25. consideră că protecția capabilităților și serviciilor spațiale pentru securitate și apărare 

împotriva atacurilor cibernetice, a amenințărilor fizice, a deșeurilor sau a altor 

interferențe negative ar putea oferi perspective de cooperare între UE și NATO, care ar 

avea ca rezultat infrastructura tehnologică necesară pentru protejarea resurselor și 

mijloacelor, deoarece, în caz contrar s-ar risipi investițiile de miliarde de dolari ale 



 

PE572.951v02-00 10/24 RR\1093315RO.doc 

RO 

contribuabililor europeni în infrastructura spațială europeană; recunoaște că 

telecomunicațiile comerciale prin sateliți și folosirea lor tot mai frecventă în scopuri 

militare sunt în pericol de a fi atacate; invită VP/ÎR să informeze Parlamentul cu privire 

la cooperarea între UE și NATO în acest domeniu; 

26. consideră că programele civile ale UE în domeniul spațial oferă o serie de capabilități și 

servicii care pot fi folosite în numeroase domenii, inclusiv în următoarele etape ale 

dezvoltării sistemelor Galileo și Copernicus; observă că trebui ținut cont de la început 

de preocupările legate de securitate și apărare; consideră că cunoașterea situației 

spațiale/a condițiilor meteorologice spațiale, comunicațiile prin satelit, informațiile 

electronice secrete și alerta rapidă sunt domenii care ar putea beneficia de o mai mare 

cooperare între serviciile publice și private, de un mai mare sprijin la nivelul UE și de 

investiții continue din partea agențiilor spațiale, de securitate și de apărare; 

27. remarcă importanța serviciului public reglementat (PRS) din programul Galileo pentru 

navigația și ghidarea sistemelor militare; invită Înalta Reprezentantă și statele membre 

ale UE să își intensifice eforturile pentru o posibilă revizuire a Tratatului din 1967 

privind spațiul cosmic sau să inițieze un nou cadru de reglementare, care să ia în 

considerare progresele tehnologice începând cu anii 1960 și să urmărească prevenirea 

unei curse a înarmării în spațiu; 

28. observă că, pentru succesul acestor programe, sunt esențiale transparența și cunoașterea 

efectivă de către cetățenii europeni a aplicațiilor programelor spațiale ale UE a care au 

un impact direct asupra utilizatorilor, cum ar fi serviciile Galileo; consideră că aceste 

programe ar putea fi folosite în cadrul PSAC pentru a mări eficiența procesului 

decizional strategic și a operațiunilor; încurajează identificarea și dezvoltarea nevoilor 

de capacitate legate de securitate și apărare pentru generațiile viitoare ale sistemelor 

Galileo și Copernicus; 

29. subliniază existența serviciului public reglementat (PRS) al programului Galileo, a cărui 

utilizare este rezervată utilizatorilor autorizați de guverne, un serviciu adecvat pentru 

aplicațiile cu caracter sensibil, unde trebuie asigurate robustețea și fiabilitatea totală; 

consideră că capacitatea PRS ar trebui dezvoltată în continuare pe parcursul generațiilor 

următoare, pentru a răspunde amenințărilor în continuă schimbare; invită Comisia să se 

asigure că procedurile operaționale sunt cât se poate de eficiente, în special în cazul unei 

crize; subliniază că trebuie elaborate și promovate în continuare aplicațiile care au la 

bază capabilitățile programului Galileo, inclusiv cele necesare pentru PSAC, pentru a 

maximiza beneficiile socio-economice; reamintește, de asemenea, necesitatea de a 

consolida securitatea infrastructurii programului Galileo, inclusiv a segmentului 

terestru, și invită Comisia să adopte măsurile necesare în acest sens, în cooperare cu 

statele membre; 

30. subliniază nivelul înalt de securitate pentru sistemele GNSS ale UE; subliniază 

îndeplinirea reușită a sarcinilor atribuite Agenției GNSS European, în special prin 

Consiliul de acreditare în probleme de securitate și centrele Galileo de monitorizare a 

securității; solicită, în acest sens, ca expertiza și infrastructura în materie de securitate 

ale Agenției GNSS European să fie utilizate și pentru programul Copernicus; cere să se 

discute această chestiune la evaluarea la jumătatea perioadei a programelor Galileo și 

Copernicus; 
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31. observă, în special, necesitatea operațională de date de rezoluție foarte înaltă privind 

observarea Pământului în programul Copernicus și invită Comisia să evalueze modul în 

care s-ar putea satisface această nevoie, ținând seama de cerințele PSAC; subliniază 

progresele făcute, precum observarea în timp aproape real și transmisia video prin flux 

continuu din spațiu, și recomandă Comisiei să analizeze modul în care s-ar putea profita 

de acestea, inclusiv în scopuri de securitate și de apărare; reamintește, de asemenea, 

necesitatea de a consolida securitatea infrastructurii Copernicus, inclusiv a segmentului 

terestru, precum și securitatea datelor și invită Comisia să adopte măsurile necesare în 

acest sens, în cooperare cu statele membre; atrage, de asemenea, atenția că trebuie luat 

în calcul modul în care industria ar putea fi implicată în gestionarea operațiunilor 

Copernicus; 

32. atrage atenția că trebuie îmbunătățită diseminarea informațiilor provenite de la sateliți în 

rândul utilizatorilor, inclusiv prin construirea infrastructurilor tehnologice necesare; 

observă informația menționată în comunicarea Comisiei, conform căreia 60 % dintre 

aparatele electronice de la bordul sateliților europeni sunt importate în prezent din 

Statele Unite; solicită lansarea unei inițiative privind modalitățile de protejare a datelor 

personale sau sensibile în acest context; 

33. salută eforturile depuse pentru a asigura accesul autonom al UE la comunicațiile 

guvernamentale prin satelit (GOVSATCOM) și invită Comisia să facă în continuare 

progrese în acest dosar; reamintește că prima etapă din proces a fost identificarea 

nevoilor civile și militare de către Comisie și, respectiv, Agenția Europeană de Apărare 

și consideră că inițiativa ar trebui să presupună punerea în comun a cererii și că ar trebui 

să fie elaborată astfel încât să îndeplinească optim nevoile identificate; invită Comisia 

să prezinte, pe baza necesităților și a cerințelor beneficiarilor, o evaluare a raportului 

costuri-beneficii pentru diferite soluții:  

– prestarea de servicii de către operatori comerciali, 

– un sistem bazat pe capabilitățile actuale, cu posibilitatea integrării capabilităților 

viitoare; sau 

– crearea de noi capacități printr-un sistem specific; 

 solicită, în acest sens, Comisiei să se ocupe de chestiunea asumării responsabilității și a 

răspunderii; constată că, indiferent de decizia finală, orice nouă inițiativă ar trebui să fie 

în interesul public și să aducă beneficii industriei europene (producătorilor, operatorilor, 

lansatorilor de vehicule spațiale și altor segmente din industrie); consideră că 

GOVSATCOM ar trebui să fie, de asemenea, considerat o oportunitate de a stimula 

competitivitatea și inovația prin exploatarea potențialului dezvoltării tehnologiilor cu 

dublă utilizare, dat fiind contextul extrem de competitiv și de dinamic de pe piața 

SATCOM; subliniază că trebuie redusă dependența de furnizorii de echipamente și 

servicii din afara UE; 

34. consideră că dezvoltarea sistemelor de supraveghere și urmărire spațială (SST) 

reprezintă o bună inițiativă pentru cooperarea spațială și un progres pentru securitatea în 

spațiu; solicită dezvoltarea în continuare a propriilor sale capacități SST ca o prioritate a 

Uniunii pentru protejarea economiei, a societății și a siguranței cetățenilor și în 

domeniul capabilităților spațiale pentru securitatea și apărarea europeană; consideră că 
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SST ar trebui să devină un program al UE, cu propriul său buget, garantând, în același 

timp, că fondurile pentru proiectele în derulare nu sunt astfel reduse; consideră, de 

asemenea, că UE ar trebui să dezvolte o capacitate de cunoaștere a situației spațiale 

(SSA) mai holistă, cu mai multe capabilități predictive, care să implice supravegherea 

spațială, dar și analiza și evaluarea amenințărilor și pericolelor potențiale pentru 

activitățile spațiale; invită, prin urmare, Comisia să se bazeze pe SST pentru a elabora 

un concept SSA mai amplu, care să cuprindă și amenințările intenționate la adresa 

sistemelor spațiale și, în cooperare cu ESA, să țină cont de fenomenele meteorologice 

spațiale și de obiectele din apropierea Pământului, precum și nevoia de activități de 

cercetare în domeniul sistemelor tehnologice pentru prevenirea și eliminarea deșeurilor 

spațiale; consideră că o coordonare holistă a activităților spațiale ar putea fi realizată 

fără a încălca libertatea de a folosi spațiul; invită Comisia să examineze posibilitatea de 

a permite sectorului privat să joace un rol important în viitoarea dezvoltare și în 

menținerea componentei fără caracter sensibil a sistemului SST, pentru care structura de 

conducere bilaterală a programului Galileo ar putea servi drept exemplu; 

35. subliniază necesitatea de a elabora politici și capabilități de cercetare pentru a furniza 

aplicații viitoare și pentru a dezvolta o industrie competitivă la nivel european, capabilă 

să asigure succesul comercial pe baza unui mediu economic sănătos; remarcă 

importanța din ce în ce mai mare a entităților private pe piața spațială; subliniază 

necesitatea și avantajele care decurg din implicarea IMM-urilor în procesele de 

cercetare, dezvoltare și producție din sectorul tehnologiilor spațiale, în special al celor 

care sunt relevante în asigurarea securității; rămâne precaut în ceea ce privește riscurile 

legate de inițiativele private nereglementate, cu implicații în domeniul securității și al 

apărării; subliniază că echilibrul între riscuri și beneficii pot varia de la un segment la 

altul al activităților spațiale și, prin urmare, trebuie evaluat de la caz la caz, mai ales în 

contextul caracteristicilor specifice din perspectiva suveranității și a autonomiei 

strategice; invită Comisia și VP/ÎR să asigure mijloacele necesare pentru a preveni 

aceste riscuri; 

36. subliniază că, în ceea ce privește spațiul, datorită importanței sale strategice, eforturile 

de investiții trebuie să revină sectorului public; consideră că, datorită costurilor ridicate 

ale dezvoltării programelor și infrastructurii spațiale, singurul mod prin care se poate 

asigura viabilitatea unor astfel de proiecte este concentrarea eforturilor decisive ale 

sectorului public spre inițiative private; 

37. subliniază că, în ceea ce privește finanțarea viitoare a programelor spațiale europene, ar 

fi oportun să se analizeze situațiile în care s-ar putea folosi forme de parteneriat public-

privat; 

38. subliniază că trebuie stabilite cadre corecte de reglementare și de politică pentru a oferi 

industriei un impuls și stimulente pentru continuarea dezvoltării și a cercetării 

tehnologice în domeniul capabilităților spațiale; solicită să se asigure finanțarea 

necesară pentru cercetările legate de spațiu în domeniile menționate anterior; remarcă 

rolul important pe care îl poate avea Orizont 2020 ajutând UE să-și reducă dependența 

de tehnologiile spațiale critice; reamintește, în acest sens, că aspectele referitoare la 

spațiul cosmic din programul Orizont 2020 intră în prioritatea „Poziția de lider în 

sectorul industrial” și, în special, în obiectivul specific „Poziția de lider în domeniul 

tehnologiilor generice și industriale”; consideră, prin urmare, că programul Orizont 
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2020 ar trebui utilizat pentru a sprijini baza tehnologică spațială a Europei și 

capabilitățile industriale spațiale; invită Comisia să asigure resurse suficiente pentru 

tehnologiile spațiale esențiale pentru securitate și apărare în evaluarea la jumătatea 

perioadei a Programului Orizont 2020; 

39. consideră că UE ar putea face capabilitățile și serviciile spațiale europene mai solide, 

mai reziliente și mai reactive; este convins că numai prin intermediul parteneriatelor 

între mai multe state, inclusiv la nivel european, s-ar putea dezvolta efectiv o 

capabilitate de reacție rapidă pentru a înlocui sau repara echipamentele spațiale stricate 

sau degradate în timpul unei situații de criză; salută activitățile ESA privind elaborarea 

unui program de consolidarea a cunoașterii situației spațiale (SSA) pentru a detecta și a 

prevedea deșeurile spațiale sau coliziunea sateliților; subliniază nevoia urgentă de a 

reduce riscul de coliziune din cauza creșterii numărului de sateliți și de deșeuri spațiale; 

invită Comisia și Consiliul să continue finanțarea acestui proiect după 2016; salută, prin 

urmare, inițiativa Comisiei privind un sistem european de supraveghere spațială și de 

urmărire (SST), care va asigura independența UE în spațiu; se întreabă dacă există 

structuri de administrare adecvate, care să gestioneze PRS și alte infrastructuri spațiale 

esențiale în cazul unei agresiuni armate sau al unei alte crize majore de securitate;  

40. încurajează Comisia și agențiile spațiale, de securitate și de apărare europene să își 

unească forțele pentru a elabora o carte albă vizând necesitățile de instruire pentru 

utilizarea capabilităților și serviciilor spațiale pentru securitate și apărare; consideră că 

ar trebui mobilizate resursele UE pentru cursuri pilot în domeniile în care au fost 

identificate nevoi stringente de către statele membre și agențiile europene competente; 

41. consideră că sprijinul financiar și politic suplimentar pentru dezvoltarea și utilizarea 

lansatoarelor UE și a Programului pentru demonstratorul reutilizabil pe orbită în Europa 

(PRIDE) are o importanță strategică, deoarece demonstratorul este mult mai rentabil și 

oferă independență în accesul la spațiu, precum și un plan de gestionare a crizelor 

spațiale; 

42. își exprimă îngrijorarea cu privire la costul crescut al programelor Copernicus și Galileo 

mult dincolo de alocările bugetare inițiale; își exprimă sprijinul pentru dezvoltarea și 

mai mare a capabilităților spațiale ale UE, solicitând totodată o gestionare adecvată a 

resurselor financiare; 

43. invită statele membre care nu au ratificat Tratatul privind spațiul cosmic să facă acest 

lucru, având în vedere importanța sa în menținerea ordinii legale în spațiu; 

44. salută procesul și planurile de dezvoltare a noilor lansatoare europene Ariane 6 și 

VEGA și consideră că dezvoltarea acestor lansatoare este fundamentală pentru 

independența și viabilitatea pe termen lung a programelor spațiale europene care servesc 

unor scopuri de apărare și securitate; este ferm convins că menținerea poziției 

predominante a lansatoarelor europene trebuie să constituie un obiectiv european 

strategic, într-un moment în care apar noi concurenți ce sunt susținuți puternic de 

modele de finanțare competitive; consideră că, pentru a realiza acest obiectiv, trebuie 

făcute schimbări structurale, legislative și de finanțare corespunzătoare, pentru a 

încuraja dezvoltarea proiectelor inovatoare și competitive la nivel european; susține, 

printre alte lucruri, inovarea în domeniul reutilizării componentelor, acest lucru 

reprezentând un progres în ceea ce privește eficiența și sustenabilitatea; consideră că UE 
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ar trebui să acorde o atenție deosebită consecințelor anumitor proiecte aspra 

independenței UE, cum ar fi cooperarea cu Rusia în domenii sensibile precum lansarea 

de sateliți cu rachete Soyuz; 

45. remarcă importanța strategică a accesului independent la spațiul cosmic și necesitatea 

unor acțiuni specifice ale UE, inclusiv cu privire la securitate și apărare, deoarece 

această capacitate i-ar permite Europei să aibă acces la spațiul cosmic în cazul unei 

crize; solicită Comisiei ca, în colaborare cu ESA și cu statele membre: 

– să coordoneze, să partajeze și să dezvolte proiectele spațiale prevăzute și piețele 

europene, astfel încât industria europeană să poată anticipa cererea (stimulând, 

astfel, crearea de locuri de muncă și industria în Europa) și, de asemenea, să își 

genereze propria cerere cu privire la utilizarea comercială; 

– să sprijine infrastructura pentru lansare, precum și  

– să promoveze C&D, inclusiv prin parteneriate public-privat, în special în 

domeniul tehnologiilor de avangardă; 

 consideră că aceste eforturi sunt necesare pentru a-i permite Europei să concureze pe 

piața globală a lansărilor spațiale; consideră, de asemenea, că UE trebuie să se asigure 

că dispune de o bază tehnologică spațială solidă și de capabilitățile industriale necesare 

pentru a putea să proiecteze, să dezvolte, să lanseze, să opereze și să exploateze sisteme 

spațiale, de la autonomie tehnologică și securitate cibernetică la considerentele privind 

oferta; 

46. consideră că Uniunea ar trebui să încurajeze toți actorii din lanțurile de aprovizionare 

tehnologică și de know-how să-și îndrepte atenția spre capabilități spațiale și tehnologii 

cu dublă utilizare ce pot fi folosite pentru securitate și apărare și ar trebui să promoveze 

dezvoltarea unor aplicații inovatoare și a unor idei de afaceri noi în acest domeniu, 

punând accent mai ales pe întreprinderile mici și mijlocii și pe dezvoltarea 

antreprenoriatului în acest sector; observă că sunt necesare investiții financiare 

suplimentare pentru susținerea cercetării și dezvoltării tehnologice; este convins că 

sectorul public trebuie să ofere stimulente pentru crearea incubatoarelor de specialiști, 

dar și fonduri pentru finanțarea start-up-urilor, pentru a garanta că proiectele inovatoare 

nu sunt afectate de costurile ridicate ale cercetării spațiale; cere elaborarea unui plan de 

folosire a tehnologiilor cu dublă utilizare în sectorul spațial, menit să contribuie la 

dezvoltarea industriei de apărare europene și la o mai mare concurență; 

47. subliniază nevoia de a sprijini eforturile de consolidare a cooperării europene în acest 

sector pentru a depăși gradul ridicat de fragmentare, în special în ceea ce privește 

cererea instituțională; este convins că numai o industrie spațială europeană mai 

rentabilă, transparentă și consolidată poate fi competitivă pe plan internațional; 

subliniază că politica industrială spațială europeană trebuie dezvoltată în continuare în 

coordonare cu Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a se asigura 

complementaritățile; 

48. reamintește că, pentru a menține și a consolida securitatea, apărarea și stabilitatea 

Europei, este important să se prevină exportul de tehnologie spațială sensibilă către 

țările care pun în pericol securitatea și stabilitatea regională sau globală, care aplică o 
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politică externă agresivă, care sprijină direct sau indirect terorismul sau cele care își 

oprimă proprii cetățeni; îndeamnă Înalta Reprezentantă, statele membre ale UE și 

Comisia să se asigure că cele opt criterii ale Poziției comune nr. 944 și normele 

Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare sunt respectate în totalitate pe 

deplin în ceea ce privește exportul de tehnologii sensibile legate de spațiu; 

49. subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a capacităților spațiale ale UE prin 

dezvoltarea arhitecturilor de sistem și a procedurilor necesare, pentru a asigura un nivel 

adecvat de securitate, inclusiv de securitate a datelor; invită Comisia să elaboreze și să 

promoveze un model de administrare pentru fiecare sistem care asigură servicii 

destinate securității și apărării; consideră că, pentru a oferi un serviciu integrat 

utilizatorilor finali, capacitățile spațiale ale UE dedicate securității și apărării ar trebui 

gestionate de un centru specific de coordonare a serviciului operațional (Centrul de 

comandă și control, după cum este menționat în programul de lucru pentru 2014-2015 

din cadrul programului Orizont 2020); consideră că, din motive legate de eficiența 

costurilor, acestea ar trebui incorporate, dacă este posibil, într-unul dintre organismele 

existente ale UE, cum ar fi Agenția GNSS European, Centrul Satelitar al Uniunii 

Europene sau Agenția Europeană de Apărare, luând în considerare capabilitățile pe care 

aceste agenții le oferă deja; 

50. consideră că crearea pe termen lung a unui cadru legal care să permită investițiile la 

nivelul UE în capabilitățile pentru securitate și apărare stimulează o cooperare pentru 

apărare mai largă și mai sistematică la nivel european, cu scopul de a furniza 

capabilitățile esențiale; constată, prin urmare, concluziile Consiliului European din iunie 

2015; îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și Comisia să elaboreze cadrul necesar pentru 

finanțarea la nivelul UE; 

51. observă că industria spațială europeană este deosebit de concentrată are un grad ridicat 

de integrare pe verticală, patru firme fiind responsabile de peste 70 % din totalul 

angajărilor în domeniul spațial european, iar 90 % din angajările în domeniul de 

producție din sectorul spațial european au loc în șase țări; subliniază că nu ar trebui 

subestimat potențialul țărilor cu rezultate bune în cererile de brevete de înaltă 

tehnologie, dar care nu au o tradiție a activităților spațiale; cere politici care să 

încurajeze participarea acestor țări la sectorul spațial european, inclusiv utilizarea 

instrumentelor programului Orizont 2020; 

52. consideră, de asemenea, că cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiei și al 

serviciilor spațiale ar trebui consolidate într-un cadru coerent de politici a UE; 

53. consideră că o carte albă privind securitatea și apărarea la nivelul UE ar fi o modalitate 

adecvată de structurare a angajamentelor viitoare ale UE în capabilitățile spațiale pentru 

securitate și apărare; invită ÎR/VP să lanseze o dezbatere cu privire la definirea nivelului 

de ambiție al UE în domeniile întrepătrunse ale capabilităților spațiale și a celor de 

securitate și apărare; consideră că acest lucru ar putea permite și dezvoltarea coerentă a 

tuturor tipurilor de capabilități legate de menținerea păcii, prevenirea conflictelor și 

întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației 

Națiunilor Unite; invită Comisia să sublinieze, în viitorul plan de acțiune european în 

domeniul apărării, planurile sale privind activitățile spațiale în sprijinul securității și al 

apărării; recunoaște simultan beneficiile cooperării internaționale în materie de 
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securitate în sectorul spațial cu parteneri de încredere ai UE; 

54. reamintește că deșeurile spațiale sunt o problemă tot mai mare pentru securitatea 

spațială și invită UE să sprijine cercetarea și dezvoltarea în domeniul îndepărtării active 

a deșeurilor (ADR); încurajează UE să investească în încheierea unui acord 

internațional care să ofere o definiție juridică a deșeurilor spațiale, să stabilească norme 

și reglementări referitoare privind îndepărtarea acestora și să clarifice chestiunile legate 

de responsabilitate; subliniază necesitatea unui mecanism consolidat de cunoaștere a 

situației spațiale globale și solicită conectarea sistemului european SSA cu parteneri 

precum SUA, precum și mai multe măsuri de consolidare a încrederii și mai multe 

schimburi de informații cu alți omologi; 

55. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al ONU, 

Secretarului General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, agențiilor UE în 

domeniul spațiului, al securității și al apărării, precum și parlamentelor naționale. 
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OPINIE MINORITARĂ 

 

referitoare la capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (2015/2276 

(INI)) 

Comisia pentru afaceri externe, Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

Opinia minoritară depusă de Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, deputați din Grupul 

GUE/NGL  

 

Raportul susține consolidarea politicii de securitate și apărare a UE, în loc să acorde prioritate 

capacităților civile de soluționare a conflictelor. Raportul consideră, de asemenea, 

capabilitățile spațiale ca instrument adecvat pentru managementul frontierelor, securitatea 

internă și securitatea energetică și pentru îmbunătățirea dezvoltării unui complex militar-

industrial european. Se susține, totodată, continuarea militarizării spațiului și a Uniunii 

Europene.  

 

 

Suntem împotriva acestui raport pentru că: 

 

 cere securizarea non-independenței spațiale a UE și întărirea cooperării UE cu SUA și cu 

NATO privind viitoarele capabilități / servicii spațiale pentru PSAC; 

 

 sprijină investiția continuă în agențiile spațiale, de securitate și apărare; 

 

 pledează pentru utilizarea tehnologiilor spațiale cu dublă utilizare în sectorul spațial, cu 

scopul de a contribui la dezvoltarea industriei militare europene; 

 

 cere folosirea de fonduri publice pentru a finanța start-up-urile inovatoare, pentru a se 

asigura că proiectele nu sunt afectate de costurile ridicate ale cercetării spațiale; 

 

 care mobilizarea resurselor UE pentru „cursuri pilot”, pentru a mări capacitățile spațiale 

ale UE pentru securitate și apărare;  

 

Cerem: 

- folosirea spațiului strict în scopuri civile; 

- un tratat spațial care interzice militarizarea spațiului; 

- strategii europene de rezolvare pașnică a conflictelor; 

- nicio finanțare (pentru cercetare) din bugetul UE în scopuri militare; 

- separarea UE de NATO și dizolvarea NATO. 
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11.4.2016 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE 

destinat Comisiei pentru afaceri externe 

referitor la capabilitățile spațiale pentru securitatea și apărarea europeană 

(2015/2276(INI)) 

Raportor pentru aviz (*): Marian-Jean Marinescu 

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază că politica spațială a UE promovează progresul științific și tehnic, 

competitivitatea industrială și punerea în aplicare a tuturor politicilor UE, în conformitate 

cu articolul 189 din TFUE; reamintește că cele două programe emblematice ale UE - 

Galileo și Copernicus - sunt programe civile, aflate sub control civil, iar natura lor 

europeană a permit atât existența, cât și succesul acestora; 

2. consideră că trebuie continuată punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare 

comună (PSAC); reafirmă necesitatea de a îmbunătăți eficacitatea, vizibilitatea și 

impactul PSAC; reamintește importanța și valoarea adăugată a politicii spațiale pentru 

PSAC, dat fiind că capabilitățile spațiale au devenit o componentă esențială a politicilor 

de apărare și de securitate ale statelor membre și, prin urmare, ale suveranității acestora; 

consideră că spațiul cosmic ar trebui să fie inclus în viitoarele politici ale Uniunii (de 

exemplu, în ceea ce privește securitatea internă, transporturile, spațiul cosmic, energia, 

cercetarea), iar sinergiile din domeniul spațiului cosmic ar trebui să fie consolidate și 

exploatate; 

3. solicită Comisiei să propună rapid o definiție a nevoilor UE cu privire la contribuția 

potențială a politicii spațiale la PSAC, care să includă toate aspectele principale: lansarea, 

poziționarea, imagistica, comunicațiile, fenomenele meteorologice din spațiu, deșeurile 

spațiale, securitatea cibernetică, bruiajele, atacurile de tip spoofing și alte amenințări 

intenționate, securitatea segmentului terestru; consideră că viitoarele funcții spațiale ale 

sistemelor europene actuale ar trebui să fie stabilite în funcție de cerințele PSAC și ar 

trebui să acopere toate aspectele menționate anterior; 
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4. solicită definirea cerințelor necesare pentru sistemele publice sau private viitoare care 

contribuie la aplicațiile privind siguranța vieții (de exemplu, poziționarea, managementul 

traficului aerian – ATM) în ceea ce privește protecția împotriva posibilelor atacuri de 

securitate (bruiaj, spoofing, atacuri cibernetice, meteorologia spațială și deșeuri spațiale); 

consideră că astfel de cerințe în materie de siguranță ar trebui să poată fi certificate și 

supravegheate de o entitate europeană (cum ar fi AESA); 

5. în acest sens, subliniază că dezvoltarea capabilităților spațiale europene pentru securitatea 

și apărarea europeană ar trebui să aibă două obiective strategice importante: securitatea 

pe planetă prin intermediul sistemelor spațiale orbitale concepute pentru a monitoriza 

suprafața terestră sau pentru a furniza informații în materie de poziționare, navigație și 

orar sau pentru a asigura comunicații prin satelit și securitatea în spațiul cosmic, precum 

și în spațiul circumterestru, și anume securitatea orbitală și spațială prin intermediul 

sistemelor de cunoaștere a situației spațiale de pe suprafața terestră și de pe orbită; 

6. subliniază că programele spațiale aduc avantaje în materie de securitate și de apărare care 

sunt legate tehnologic de beneficii din domeniul civil și subliniază, în acest sens, 

capacitatea de dublă utilizare a sistemelor Galileo și Copernicus; crede că această 

capacitate ar trebui dezvoltată integral în următoarele generații, inclusiv, de exemplu, în 

ceea ce privește asigurarea unei mai bune precizii, autentificări, criptări, continuități și 

integrități (Galileo); subliniază că sistemele de înaltă rezoluție de poziționare și de 

colectare a datelor de observare a Pământului sunt utile pentru anumite aplicații din 

domeniul civil și din domeniul securității, de exemplu în domenii precum gestionarea 

dezastrelor, acțiunile umanitare, ajutorul pentru refugiați, supravegherea maritimă, 

încălzirea globală, securitatea energetică și securitatea alimentară la nivel mondial, 

precum și în ceea ce privește detectarea dezastrelor naturale globale și luarea de măsuri 

pentru contracararea acestora, în special în ceea ce privește secetele, cutremurele, 

inundațiile și incendiile forestiere; ia act de nevoia de a se asigura o interacțiune mai bună 

dintre drone și sateliți; solicită ca evaluarea intermediară să țină cont în mod adecvat de 

dezvoltarea viitoare a tuturor sistemelor de sateliți; 

7. subliniază existența serviciului public reglementat (PRS) al programului Galileo, a cărui 

utilizare este rezervată utilizatorilor autorizați de către guverne și care este adecvat pentru 

aplicațiile cu caracter sensibil, în cadrul cărora trebuie să se asigure soliditatea și 

fiabilitatea deplină a sistemului; consideră că capacitatea PRS ar trebui să fie dezvoltată 

în continuare pe parcursul generațiilor următoare, pentru a răspunde amenințărilor în 

continuă evoluție; invită Comisia să se asigure că procedurile operaționale sunt cât mai 

eficiente posibil, în special în cazul unei crize; subliniază necesitatea de a elabora și 

promova în continuare aplicațiile bazate pe capabilitățile Galileo, inclusiv cele necesare 

pentru PSAC, pentru a maximiza beneficiile socio-economice; reamintește, de asemenea, 

necesitatea de a consolida securitatea infrastructurii Galileo, inclusiv a segmentului 

terestru, și invită Comisia să adopte măsurile necesare în acest sens, în cooperare cu 

statele membre; 

8. subliniază nivelul înalt de securitate pentru sistemele GNSS ale UE; subliniază 

executarea cu succes a sarcinilor atribuite Agenției GNSS European, în special prin 

Consiliul de acreditare în probleme de securitate și centrele de monitorizare a securității 

Galileo; solicită, în acest sens, ca expertiza și infrastructura în materie de securitate ale 

Agenției GNSS European să fie utilizate și în cazul Copernicus; solicită abordarea acestei 
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chestiuni în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a programelor Galileo și Copernicus; 

9. observă, în special, necesitatea operațională de date de rezoluție foarte înaltă privind 

observarea Pământului în cadrul programului Copernicus și invită Comisia să evalueze 

modul în care s-ar putea satisface această nevoie, ținând seama de cerințele PSAC; 

subliniază progresele apărute, precum observarea în timp aproape real și transmisia video 

prin flux continuu din spațiu, și recomandă Comisiei să analizeze modul în care s-ar putea 

profita de acestea, inclusiv în scopuri de securitate și de apărare; reamintește, de 

asemenea, necesitatea de a consolida securitatea infrastructurii Copernicus, inclusiv a 

segmentului terestru, precum și securitatea datelor și invită Comisia să adopte măsurile 

necesare în acest sens, în cooperare cu statele membre; atrage, de asemenea, atenția asupra 

importanței de a se lua în calcul modul în care industria ar putea fi implicată în 

gestionarea operațiunilor Copernicus; 

10. salută eforturile depuse pentru a asigura accesul autonom al UE la comunicațiile 

guvernamentale prin satelit (GOVSATCOM) și invită Comisia să înregistreze în 

continuare progrese în acest dosar; reamintește că prima etapă din proces a fost 

identificarea nevoilor civile și militare de către Comisie și, respectiv, Agenția Europeană 

de Apărare și consideră că inițiativa ar trebui să presupună punerea în comun a cererii și 

că ar trebui să fie elaborată astfel încât să respecte în mod optim nevoile identificate; 

invită Comisia să prezinte, pe baza necesităților și a cerințelor beneficiarilor, o evaluare a 

raportului costuri-beneficii pentru soluții diferite:  

 prestarea de servicii de către operatori comerciali, 

 un sistem care să se bazeze pe capabilitățile actuale, cu posibilitatea integrării 

capabilităților viitoare; sau 

 crearea de noi capacități prin intermediul unui sistem specific; 

 solicită, în acest sens, Comisiei să abordeze chestiunea referitoare la asumarea 

responsabilității și răspunderii; constată, cu toate acestea, că, indiferent de decizia finală, 

orice nouă inițiativă ar trebui să fie în interesul public și să aducă beneficii industriei 

europene (producătorilor, operatorilor, lansatorilor de vehicule spațiale și altor segmente 

din industrie); consideră că GOVSATCOM ar trebui să fie, de asemenea, considerat o 

oportunitate de a stimula competitivitatea și inovația prin exploatarea potențialului 

dezvoltării tehnologiilor cu dublă utilizare, dat fiind contextul extrem de competitiv și de 

dinamic de pe piața SATCOM; subliniază necesitatea de a reduce dependența de 

furnizorii de echipamente și servicii din afara UE; 

11. consideră că dezvoltarea sistemelor de supraveghere și urmărire spațială (SST) reprezintă 

o inițiativă bună în materie de cooperare spațială și un pas înainte în direcția securității în 

spațiu; solicită dezvoltarea în continuare a propriilor sale capacități SST ca o prioritate a 

Uniunii pentru protejarea economiei, a societății și a siguranței cetățenilor și în domeniul 

capabilităților spațiale pentru securitatea și apărarea la nivel european; consideră că SST 

ar trebui să devină un program al UE, cu propriul său buget, garantând, în același timp, că 

fondurile pentru proiectele în derulare nu sunt reduse prin aceasta; consideră, de 

asemenea, că UE ar trebui să dezvolte o capacitate de cunoaștere a situației spațiale 

(SSA) mai holistică, cu mai multe capabilități predictive, care să implice supravegherea 

spațială, precum și analiza și evaluarea amenințărilor și pericolelor potențiale pentru 

activitățile spațiale; invită, prin urmare, Comisia să se bazeze pe SST pentru a elabora un 
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concept SSA mai amplu, care să abordeze și amenințările intenționate la adresa 

sistemelor spațiale și, în cooperare cu ESA, să ia în considerare fenomenele 

meteorologice din spațiu și obiectele din apropierea Pământului, precum și nevoia de 

activități de cercetare în domeniul sistemelor tehnologice pentru prevenirea și eliminarea 

deșeurilor spațiale; consideră că o coordonare holistică a activităților spațiale ar putea fi 

realizată fără a încălca libertatea de utilizare a spațiului; invită Comisia să examineze 

posibilitatea de a permite sectorului privat să joace un rol important în dezvoltarea 

viitoare și menținerea componentei fără caracter sensibil a sistemului SST, pentru care 

structura de guvernanță bilaterală a programului Galileo ar putea servi drept exemplu; 

12. subliniază necesitatea de a elabora politici și capabilități de cercetare pentru a oferi 

aplicații viitoare și a dezvolta o industrie competitivă la nivel european, capabilă să 

asigure succesul comercial pe baza unui mediu economic sănătos; 

13. remarcă importanța strategică a accesului independent la spațiul cosmic și necesitatea unor 

acțiuni specifice ale UE, inclusiv cu privire la securitate și apărare, deoarece această 

capacitate i-ar permite Europei să obțină acces la spațiul cosmic în cazul unei crize; 

solicită Comisiei ca, în colaborare cu ESA și cu statele membre: 

 să coordoneze, să împărtășească și să dezvolte proiecte spațiale și piețe europene 

planificate, astfel încât industria europeană să poată anticipa cererea (potențând, 

astfel, crearea de locuri de muncă și industria în Europa) și, de asemenea, să își 

genereze propria cerere cu privire la utilizarea de către întreprinderi; 

 să sprijine infrastructura pentru lansare; și  

 să promoveze C&D, inclusiv prin parteneriate public-privat, în special în domeniul 

tehnologiilor de vârf; 

 consideră că aceste eforturi sunt necesare pentru a-i permite Europei să concureze pe 

piața globală în materie de lansări spațiale; consideră, de asemenea, că UE trebuie să se 

asigure că dispune de o bază tehnologică spațială solidă și de capabilitățile industriale 

necesare pentru a putea să proiecteze, să dezvolte, să lanseze, să opereze și să exploateze 

sisteme spațiale, de la autonomie tehnologică și securitate cibernetică la considerente 

referitoare la ofertă; 

14. subliniază necesitatea stabilirii unor cadre corecte de reglementare și de politică pentru a 

oferi industriei un impuls și stimulente pentru continuarea dezvoltării și a cercetării 

tehnologice în domeniul capabilităților spațiale; solicită acordarea finanțării necesare 

pentru asigurarea cercetării legate de spațiu în domeniile menționate anterior; ia act de 

rolul important pe care îl poate juca Orizont 2020 în a sprijini UE să reducă dependența 

sa în ceea ce privește tehnologiile spațiale esențiale; reamintește, în acest sens, că 

aspectele referitoare la spațiul cosmic din cadrul Orizont 2020 intră sub incidența 

priorității „Poziția de lider în sectorul industrial” și, în special, sub incidența obiectivului 

specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale”; consideră, 

prin urmare, că Orizont 2020 ar trebui să fie utilizat pentru a sprijini baza tehnologică 

spațială a Europei și capabilitățile industriale spațiale; invită Comisia să asigure resurse 

suficiente pentru tehnologiile spațiale esențiale pentru securitate și apărare în cadrul 

evaluării la jumătatea perioadei a Programului Orizont 2020; 
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15. subliniază, în ceea ce privește finanțarea viitoare a programelor spațiale europene, că ar fi 

de dorit să se determine când ar putea fi posibil să se utilizeze forme de parteneriat 

public-privat. 

16. subliniază importanța strategică de a stimula inovarea și cercetarea spațiale pentru 

securitate și apărare; recunoaște potențialul semnificativ al tehnologiilor spațiale 

esențiale, cum ar fi Satelitul european de retransmisie a datelor, care ar permite 

observarea în timp real și constantă a Pământului, lansarea megaconstelațiilor de 

nanosateliți și, în cele din urmă, crearea unei capacități spațiale reactive; subliniază că 

tehnologiile inovatoare de lucru cu volume mari de date trebuie să utilizeze potențialul 

deplin al datelor spațiale pentru securitate și apărare; invită Comisia să includă aceste 

tehnologii în Strategia spațială pentru Europa; 

17. identifică pericolele războiului cibernetic și ale amenințărilor hibride pentru programele 

spațiale europene, având în vedere că bruiajele și spoofingul pot pune în pericol misiunile 

militare sau pot avea implicații extinse asupra vieții cotidiene de pe Pământ; consideră că 

securitatea cibernetică trebuie să facă obiectul unei abordări comune din partea UE, a 

statelor sale membre, precum și din partea întreprinderilor și a specialiștilor în internet; 

invită, prin urmare, Comisia să includă programele spațiale în activitățile sale legate de 

securitatea cibernetică; 

18. subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a capacităților spațiale ale UE prin 

dezvoltarea arhitecturilor de sistem și a procedurilor necesare, pentru a asigura un nivel 

adecvat de securitate, inclusiv de securitate a datelor; invită Comisia să elaboreze și să 

promoveze un model de guvernanță pentru fiecare sistem care asigură servicii destinate 

securității și apărării; consideră că, pentru a oferi un serviciu integrat utilizatorilor finali, 

capacitățile spațiale ale UE dedicate securității și apărării ar trebui să fie gestionate de un 

centru specific de coordonare a serviciului operațional (Centrul de comandă și control, 

astfel cum este menționat în programul de lucru pentru perioada 2014-2015 din cadrul 

Orizont 2020); consideră că, din motive legate de eficiența din punctul de vedere al 

costurilor, acestea ar trebui să fie incorporate, dacă este posibil, într-unul dintre 

organismele existente ale UE, cum ar fi Agenția GNSS European, Centrul Satelitar al 

Uniunii Europene sau Agenția Europeană de Apărare, luând în considerare capabilitățile 

pe care aceste agenții le oferă deja; 

19. consideră că ar trebui consolidată coordonarea sistemelor spațiale introduse într-un mod 

fragmentat de diferite state membre pentru diverse nevoi naționale, pentru a anticipa 

prompt întreruperile diferitelor aplicații (de exemplu, în ceea ce privește managementul 

traficului aerian); 

20. recunoaște, în același timp, beneficiile cooperării internaționale în materie de securitate în 

sectorul spațial cu partenerii de încredere ai UE. 
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