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adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 
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Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski 
în numele Grupului PPE 

Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender 
în numele Grupului S&D 

Evžen Tošenovský 
în numele Grupului ECR 

Dominique Riquet 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Politica industrială spațială a UE 

Politica în domeniul spațial are un caracter strategic accentuat și contribuie la competitivitatea și la 
potențialul de inovare al economiei europene, creând creștere economică și locuri de muncă. Aceasta 
se va dovedi extrem de importantă și pentru atingerea obiectivului de 20% din PIB, pondere 
corespunzând sectorului industrial, până în 2020 și, nu în ultimul rând, atingerii obiectivelor generale 
ale strategiei Europa 2020.  

Cele două programe emblematice ale UE, Galileo și Copernicus, precum și EGNOS au un rol 
deosebit în acest sens: acestea ar trebui să devină funcționale în cel mai scurt timp, prin lansarea 
întregii game de sateliți și a furnizării de servicii în favoarea cetățenilor UE. Se impune evidențierea 
rolului important al utilizării datelor și a aplicațiilor prin satelit într-o gamă largă de domenii, precum 
transporturi, agricultură, ajutor umanitar, climă și energie. 

Însă acestea nu sunt suficiente în sine. Pentru ca Europa să-și mențină poziția de lider în acest 
domeniu, se impun investiții în programe de cercetare care să stimuleze inovarea, fără a se ignora 
importanța independenței și a securității aprovizionării în tehnologiile strategice. Uniunea Europeană 
trebuie să îmbunătățească politicile de stimulare în domeniul cercetării spațiale și al oportunităților de 
piață. Cei 1,4 miliarde EUR rezervați în cadrul programului Orizont 2020 ar trebui utilizați în întregime 
pentru protejarea infrastructurii, dezvoltarea accesului în spațiu și îmbunătățirea cooperării dintre 
statele membre, Agenția Spațială Europeană (ESA) și pentru noile programe conexe. 

În vederea menținerii unui program spațial independent, fiabil, eficient și cu costuri rezonabile Comisia 
Europeană ar trebui să ia în considerare, ca element cu maximă prioritate, dezvoltarea, introducerea 
și asigurarea de posibilități de comercializare pentru inițiatori.  

Totodată, IMM sunt verigi importante în lanțul economic al domeniului spațial, însă participarea lor la 
proiectele europene de anvergură nu este, în mod vădit, pe măsura potențialului său, din cauza mai 
multor bariere la intrarea pe această piață. Prin urmare se impune permiterea și încurajarea 
participării și accesului la finanțarea în favoarea IMM prin instrumentele financiare asociate politicii 
spațiale ale UE. 

Având în vedere cele menționate mai sus: 

1. Cum intenționează Comisia să continue introducerea detaliată a politicii industriale spațiale, 
respectiv lansarea sateliților Galileo și Copernicus, pentru a asigura furnizarea de servicii cât mai 
curând?  

2. Intenționează Comisia să aloce resurse suplimentare pentru programele de cercetare spațială 
sau, cel puțin, să permită reutilizarea în următorul exercițiu a fondurilor neexecutate? Cum 
intenționează Comisia să asigure accesul IMM la instrumentele financiare asociate politicii 
spațiale ale UE? 
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