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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 

energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker Komisija v sporočilu z naslovom Vesoljska strategija za Evropo opozarja, da evropska 

vesoljska industrija vse bolj postaja del svetovne verige ustvarjanja vrednosti in razvija 

inovativne izdelke in storitve, zlasti na področju proizvodov interneta stvari, ki so zelo 

pomembni tudi za podjetja zunaj vesoljskega sektorja in bi jih bilo mogoče narediti 

uporabne za potrošnike, 

B. ker vesolje za evropske državljane ni strošek, temveč naložba, ambiciozna evropska 

vesoljska strategija pa lahko Evropi zagotovi avtonomijo in strateško mesto v vesolju ter 

obenem spodbudi rast, konkurenčnost in ustvarjanje novih delovnih mest v proizvodnji, 

operacijah in storitvah, vezanih na vesoljsko dejavnost; 

1. poziva Komisijo, naj s formulami, ki se ne nanašajo le na strukturne in investicijske 

sklade, temveč tudi na zasebni sektor na področjih, kjer je njegova udeležba pomembna, 

spodbuja konkurenčnost in inovacije v vesoljskem sektorju; poudarja, da bi bilo treba 

razvijati ambiciozno zastavljene vesoljske raziskave, ki bi temeljile na velikodušnem in v 

prihodnost usmerjenem pristopu, ki bo upošteval, da je zagotavljanje infrastrukture in 

storitev dolgoročno ključnega pomena pri ustvarjanju pozitivnega okolja za naložbe v 

širšem sektorju, ter bo znal poiskati finančne in druge načine v podporo raziskovalnim 

dejavnostim na področju industrije in uporabne znanosti ter v podporo temeljnim 

vesoljskim raziskavam, ki neposredno vplivajo na uporabno tehnologijo in sektorju 

zagotavljajo visokokvalificirane delavce, ki so za raziskave najpomembnejši; 

2. poziva Komisijo, naj analizira delovanje z vesoljskimi dejavnostmi povezanega trga tako 

na področju nosilnih raket in vesoljskih naprav kot storitev, ki jih uporabljajo; poziva jo, 

naj zagotovi, da bo okvir ustrezal konkurenčnemu pristopu, ki bo evropske dobavitelje 

spodbujal k prodiranju na druge trge; 

3. poudarja, da lahko uporaba izsledkov javnih raziskav s področja vesoljskih tehnologij širši 

družbi prinese konkurenčne in horizontalne rešitve za različne ključne politične 

prednostne naloge EU, s tem pa prispeva k usklajevanju in skladnosti ponujenih političnih 

rešitev, zlasti na področju podnebnih sprememb, trajnostnega upravljanja virov, migracij, 

mejnega nadzora, povezovanja ljudi v oddaljenih regijah Unije ter potrebne neprekinjene 

povezljivosti v prihodnjih omrežjih 5G; 

4. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno financiranje, pripravi izvedljive ukrepe in cilje za 

tržno uvajanje programov EGNOS, Galileo in Copernicus in podpre razvoj aplikacij, ki 

bodo omogočale izkoriščanje vsega potenciala vesoljskih podatkov in povezanih storitev, 

da bi se s tem spodbudil nastanek integriranega in enotnega trg v tem sektorju, zlasti zato, 

ker potencial vesoljskih rešitev še ni povsem izkoriščen in je treba vesoljski sektor bolje 

povezati z drugimi politikami in gospodarskimi področji na ravni EU in držav članic; v 

zvezi s tem poudarja, da lahko uporaba vesoljskih tehnologij spodbudi rast in ustvarjanje 

novih delovnih mest; 

5. poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj alternativnih lansirnih tehnologij in upoštevanje 
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načel okoljsko primerne zasnove pri vseh lansirnih in vesoljskih napravah; 

6. ugotavlja, da vsi vesoljski sistemi temeljijo na informacijskih tehnologijah, ki so vse bolj 

izpostavljene nepooblaščenemu dostopanju do programske opreme, kar lahko resno ogrozi 

zanesljivost podatkov, tudi satelitskih slik, informacij za določanje geografskega položaja 

in satelitskih komunikacij; 

7. zato poziva Komisijo, naj skupaj z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter državami članicami, ki so podpisnice Pogodbe o vesolju iz leta 1967 

in Konvencije o odgovornosti za vesolje, spodbuja mednarodna načela odgovornega 

ravnanja v vesolju, osnovanega na priznavanju dejstva, da je vesolje skupna dediščina 

človeštva, v okviru Združenih narodov in drugih mednarodnih forumov pa naj si 

prizadeva za splošno sprejetje Pogodbe o vesolju in Pogodbe o mesecu; 

8. opozarja na nujno potrebo po zapolnitvi regulativne vrzeli v členu 2 Konvencije o 

odgovornosti za vesolje, saj je treba določiti, da se države, ki dovoljujejo, financirajo, 

spodbujajo ali podžigajo računalniške napade na vesoljske sisteme, neposredno spoznajo 

za odgovorne; poudarja, da bi bilo treba države, ki teh obveznosti ne izpolnjujejo, šteti za 

neposredno odgovorne v smislu člena VI Pogodbe o vesolju; 

9. poziva vse države članice, naj pri vseh vesoljskih napravah in zemeljskih objektih 

zagotovijo obsežno uporabo čvrstega šifriranja ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 

zagotovi varnost komunikacij in odpornost infrastrukture; 

10. ugotavlja, da je komercialna uporaba satelitov in sistemov za daljinsko zaznavanje postala 

vsakdanja in da družbi prinaša precejšnje koristi; 

11. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo trženje sistemov daljinskega zaznavanja prineslo 

koristi podjetjem, zlasti malim in srednjim, in potrošnikom v EU; poudarja še, da je treba 

za pravilno delovanje notranjega trga ter spodbujeno varnost in ekonomski razvoj 

vesoljskih dejavnosti oblikovati enotna pravila, saj bi neenotna pravila lahko pomenila 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu ali neenakomerno varnostno ogroženost; poziva 

k vzpostavitvi pravnega okvira z enotnimi pravili, s katerimi bi bili podatki, pridobljeni s 

sistemi daljinskega zaznavanja, na voljo na notranjem trgu in bi jih bilo mogoče ponovno 

uporabiti v procesih, ki ustvarjajo dodano vrednost in te podatke ščitijo pred 

nepooblaščenim dostopom. 
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