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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията от 28 февруари 2013 г., озаглавено 
„Индустриална политика на ЕС за космическия сектор – Разгръщането на 
потенциала за икономически растеж в космическия сектор“ (COM(2013)0108) като 
важна стъпка за постигане на стратегическа независимост на ЕС в областта на 
космическите технологии; призовава Комисията и държавите членки да увеличат 
усилията си за изграждане на умения, гарантиращи независим достъп до 
космическото пространство чрез европейски ракети носители и спътници; 
подчертава необходимостта от подкрепа на усилията за укрепване на европейското 
сътрудничество в сектора с цел преодоляване на високото равнище на 
фрагментация, особено що се отнася до институционалната страна на търсенето; 
изразява убеждение, че само една разходно по-ефективна и консолидирана 
европейска индустрия за космическия сектор може да бъде конкурентоспособна в 
международен план; подчертава, че европейската индустриална политика за 
космическия сектор трябва допълнително да се развива в сътрудничество с 
Европейската космическа агенция (ЕКА), за да се гарантира допълване на 
дейностите;

2. подчертава необходимостта, преди да се вземат решения за нови инициативи и 
отпускане на средства от бюджета на ЕС, първо да се изясни равнището на амбиция 
на ЕС, по-специално по отношение на неговите стратегически и геополитически 
цели; отбелязва факта, че съобщението не определя отношението между 
индустриалната политика на ЕС за космическия сектор и общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО); счита, че политиката на ЕС за космическия сектор 
следва да се разглежда като предимство за ОПСО, тъй като дава възможност за по-
добро взаимодействие между космическите средства за граждански и за военни 
цели, отразявайки двойната гражданска и военна роля на самата ОПСО; призовава 
Комисията, държавите членки и ЗП/ВП ясно да определят потенциалния принос на 
този сектор към ОПСО, естеството и степента на гражданско-военните 
взаимодействия, ролята за тези технологии за ефективното изпълнение на операции 
за хуманитарна помощ и за прогнозиране на миграционните потоци и модели след 
конфликти или природни бедствия, както и уместността за мисиите и операциите на 
ОПСО и други действия на ЕС в областта на предотвратяването на конфликти, 
контрола върху въоръженията, неразпространението на технологиите за оръжия за 
масово унищожение, борбата с тероризма, миграцията и граничния контрол; 
призовава Комисията и държавите членки да информират Парламента относно 
плановете за използване на програмата „Коперник“ и публично регулираната услуга 
по програма „Галилео“ в подкрепа на мисии и операции на ОПСО;

3. призовава Комисията и държавите членки да информират Парламента за начина, по 
който военното сътрудничество в космическото пространство би могло да се 
осъществи в рамките на постоянното структурирано сътрудничество; препоръчва 
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увеличаване на равнищата на сътрудничество между Комисията, ЕКА, 
Европейската агенция по отбрана (EDA) и Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) при разработването и съвместното използване на космически средства на 
ЕС в подкрепа на мисии и операции на ОПСО;

4. приветства изявлението на Комисията, че космически базираните телекомуникации, 
навигация и наблюдение на земята снабдяват ЕС със стратегически важни знания, 
подпомагащи неговите външни отношения в областта на помощта за развитие и 
хуманитарната помощ;

5. подчертава измерението на програмата „Коперник“ (преди програма за Глобален 
мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)) в областта на сигурността, 
и по-специално приложенията за предотвратяване и реакция при кризи, 
хуманитарна помощ и сътрудничество, предотвратяване на конфликти, свързано с 
контрол върху спазването на международни договори, както и наблюдение на 
морското пространство;

6. настоятелно призовава Комисията да се придържа към графика и финансовата 
рамка за програмата „Галилео“; подчертава двойната употреба на функцията за 
радионавигация и позициониране, включително съответните приложения за 
граждански и военни дейности, и по-специално възможността държавите членки да 
използват публично регулираната услуга (ПРУ) за военни цели; подчертава 
необходимостта да се изясни до каква степен ПРУ и други услуги ще бъдат 
използвани за ОПСО или национални военни мисии извън рамката на ЕС;

7. отбелязва посочения в съобщението факт, че 60 % от електрониката на борда на 
европейски спътници понастоящем се внася от САЩ; призовава за инициатива 
относно начините за защита на чувствителни или лични данни в този контекст, 
както и за използване на съществуващата процедура за възлагане на обществени 
поръчки, с цел да се гарантира, доколкото е възможно, че закупуването на 
космическа инфраструктура от държавите членки се използва като допълнителен 
стимул за растеж в сектора; признава, че служителите в космическия сектор 
притежават най-високо равнище на образование и технологични умения; при все 
това отбелязва, че секторът продължава да страда от недостиг на ключови 
специфични умения – вариращи от инженерни специалности до академични 
познания по физика, като той трябва да бъде преодолян; настоятелно призовава 
Комисията, ЕКА, EDA и държавите членки да определят критични технологии в 
контекста на съвместния процес с цел осигуряване на европейска самостоятелност и 
разработване на алтернативи, които са по-малко зависими от трети държави; 
припомня риска във връзка с възможността за САЩ, в случай на несъгласие, да 
затворят или блокират европейската космическа инфраструктура;

8. подкрепя становището, изразено от Комисията, че редица от компонентите на 
космическите системи са с двойна употреба или от военно естество, което означава, 
че попадат в обхвата на Директива 2009/43/EO от 6 май 2009 г. за опростяване на 
реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в 
Общността1, изменена с Директива 2012/47/ЕС от 14 декември 2012 г. по отношение 
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на списъка на свързаните с отбраната продукти, Регламент (ЕО) № 428/2009 на 
Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, 
трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна 
употреба1 или на общата позиция относно износа на оръжие, приветства 
предложението в рамките на съобщението за представяне на официален доклад пред 
Парламента относно системата за контрол на износа на компоненти с двойна 
употреба преди края на 2013 г.; призовава Комисията, държавите членки и 
работната група „Износ на конвенционално оръжие“ на Съвета на ЕС (COARM) да 
изяснят каква регулаторна рамка следва да се прилага за всяка категория стоки и 
технологии;

9. подкрепя акцента, поставен върху подкрепата за научните изследвания и 
иновациите в космическата сфера по линия на програмите РП7 и „Хоризонт 2020“, 
което трябва да бъде предпоставка за бъдещо развитие в тази област, както и 
предоставянето на 3 786 милиона евро в рамките на Многогодишната финансова 
рамка (МФР) за програмата за Глобален мониторинг на околната среда и 
сигурността („Коперник“), която ще предостави надеждни, навременни и точни 
услуги за управление на околната среда в световен план, както и ще осигури 
разбиране и намаляване на ефектите от изменението на климата и помощ за 
реакцията при кризи;

10. отбелязва, че всяко засилване на използването на космически средства от военните 
сили не трябва да намалява и ограничава използването за граждански цели и 
възможните бъдещи граждански приложения; призовава държавите членки и ЗП/ВП 
да започнат преглед на неактуалния Договор за космоса от 1967 г. или да сложат 
началото на нова регулаторна рамка, която отчита технологичния напредък от 60-те 
години на миналия век насам; подчертава също така спешната необходимост да се 
намали рискът от сблъсък, породен от нарастващия брой спътници и космически 
боклуци; приветства инициативата на Комисията да предложи организационната 
рамка за създаването и функционирането на европейска система за космическо 
наблюдение и проследяване (КНП); приветства също така финансираната от ЕС 
многостранна инициатива за изготвяне на международен кодекс за поведение при 
дейности в космическото пространство като начин за въвеждане на стандарти за 
поведение в космическото пространство, тъй като тя има за цел постигането на 
повишаване на безопасността, сигурността и устойчивостта в космическото 
пространство, като подчертава, че космическите дейности следва да включват 
високо равнище на грижа, надлежна проверка и подходяща прозрачност с цел 
изграждане на доверие сред участниците в космическия сектор в цял свят; счита, че 
всяка нова рамка трябва да взема предвид становищата на всички държави членки и 
да бъде стратегически разработена, като отправя поглед към дългосрочното бъдеще 
на сектора, ефективно предотвратява надпреварата във въоръжаването в 
космическото пространство и гарантира забраната на вредни смущения с 
космически обекти;

11. припомня на Комисията и държавите членки необходимостта от по-тясно 
международно сътрудничество в космическите дейности; призовава за засилено 
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равнище на сътрудничество с партньори като САЩ, Русия и Китай с цел укрепване 
на мирното сътрудничество в космическото пространство.
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