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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Regozija-se com a Comunicação da Comissão, de 28 de fevereiro de 2013, intitulada 
“Política industrial espacial da UE - Explorar o potencial de crescimento económico no 
setor espacial” (COM(2013)0108), enquanto importante etapa rumo à independência 
estratégica em matéria de tecnologia espacial; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços para desenvolver capacidades que garantam o acesso 
autónomo ao espaço através de lançadores e de satélites europeus; salienta a necessidade 
de apoiar os esforços com vista a reforçar a cooperação europeia no setor, a fim de pôr 
termo à elevada fragmentação, especialmente no que diz respeito à procura institucional; 
manifesta a convicção de que só uma indústria espacial europeia mais consolidada e com 
melhor relação custo-eficácia poderá ser competitiva a nível internacional; salienta que a 
política industrial espacial europeia deve ser ainda mais desenvolvida em coordenação 
com a Agência Espacial Europeia (AEE) para assegurar a complementaridade;

2. Salienta a necessidade de - antes de decidir novas iniciativas e contribuições do orçamento 
da UE - clarificar, em primeiro lugar, o nível de ambição da UE, principalmente em 
termos de objetivos estratégicos e geopolíticos; regista o facto de a Comunicação não 
definir a relação entre a política industrial espacial da UE e a política comum de segurança 
e defesa (PCSD); considera que a política espacial da UE deve ser vista como um trunfo 
para a PCSD, proporcionando uma melhor sinergia entre os meios espaciais civis e 
militares e refletindo o duplo papel civil e militar da própria PCSD; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e a Vice-Presidente/Alta Representante a estabelecer claramente o 
potencial contributo deste setor para a PCSD, a natureza e o grau de sinergias entre os 
domínios militar e civil, o papel dessas tecnologias no lançamento eficaz de operações de 
ajuda humanitária e para prever os fluxos e padrões migratórios após conflitos ou 
catástrofes naturais e a relevância para as missões e operações da PCSD e outras ações da 
UE no domínio da prevenção de conflitos, controlo das armas, não-proliferação de 
tecnologias de armas de destruição maciça, luta contra o terrorismo, migração e controlo 
das fronteiras; exorta a Comissão e os Estados-Membros a informarem o Parlamento 
acerca dos planos para utilizar o programa Copernicus e o serviço público regulamentado 
(PRS) do programa Galileo para apoiar as missões e operações da PCSD;

3. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a informarem o Parlamento sobre como a 
cooperação militar pode decorrer no âmbito de uma cooperação estruturada permanente; 
recomenda um aumento dos níveis de cooperação entre a Comissão, a AEE, a Agência 
Europeia de Defesa (AED) e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) no 
desenvolvimento e na utilização conjunta dos recursos espaciais da UE para apoiar as 
missões e operações da PCSD;

4. Saúda a declaração da Comissão segundo a qual os serviços espaciais de 
telecomunicações, navegação e observação terrestre proporcionam à UE um 
conhecimento estratégico importante que sustenta as relações externas da UE no domínio 
da assistência ao desenvolvimento e da ajuda humanitária;
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5. Salienta a dimensão de segurança do programa Copernicus (antigo Programa de 
Monitorização Global do Ambiente e da Segurança - GMES), em particular as aplicações 
de prevenção e resposta às crises, ajuda e cooperação humanitária, prevenção de conflito –
que implica o controlo do respeito pelos tratados internacionais – e a vigilância marítima;

6. Insta a Comissão a respeitar o calendário e o quadro financeiro no que respeita ao 
programa Galileo; destaca a sua dupla utilização da função de radionavegação e de 
posicionamento, incluindo as aplicações relevantes em matéria de atividades civis e 
militares, em especial a possibilidade de os Estados-Membros utilizarem o serviço público 
regulamentado (PRS) para fins militares; salienta a necessidade de clarificar em que 
medida o PRS e outros serviços serão utilizados para missões de PCSD ou missões 
militares nacionais fora do quadro da UE;

7. Regista o facto referido na Comunicação de que 60% dos componentes eletrónicos a 
bordo de satélites europeus são atualmente importados dos EUA; solicita uma iniciativa 
sobre a proteção de dados sensíveis ou pessoais neste contexto e, igualmente, a utilização 
dos atuais procedimentos de contratos públicos para garantir, sempre que possível, que a 
aquisição de infraestruturas espaciais de Estados-Membros seja um motor suplementar do 
crescimento no setor; reconhece que os trabalhadores do setor espacial têm um elevado 
nível de ensino e altas competências tecnológicas; observa que o setor continua, no 
entanto, a padecer de falta de competências específicas essenciais, desde a área da 
engenharia a cursos de física, escassez esta que deve ser resolvida; insta a Comissão, a 
ESA, a AED e os Estados-Membros a identificarem tecnologias críticas no contexto do 
processo de não-dependência europeia comum e a desenvolverem alternativas menos 
dependentes de países terceiros; recorda o risco de que os EUA poderão, em caso de 
desacordo, encerrar ou bloquear a infraestrutura espacial europeia;

8. Apoia a posição da Comissão de que muitos componentes dos sistemas espaciais são de 
natureza militar ou de dupla utilização e consequentemente são abrangidos pela Diretiva 
2009/43/CE, de 6 de maio de 2009, relativa à simplificação das condições das 
transferências de produtos relacionados com a defesa na Comunidade1, alterada pela 
Diretiva 2012/47/UE, de 14 de dezembro de 2012, no que respeita à lista de produtos 
relacionados com a defesa, o Regulamento (CE) n.º  428/2009, de 5 de maio de 2009, que 
cria um regime comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e 
trânsito de produtos de dupla utilização2 ou a Posição Comum sobre as exportações de 
armamento; saúda a proposta, constante da Comunicação, de apresentar um relatório 
formal ao Parlamento sobre o regime de controlo das exportações de produtos e 
tecnologias de dupla utilização, antes do fim de 2013; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e o Grupo da Exportação de Armas Convencionais do Conselho 
(COARM) a clarificarem o quadro regulamentar aplicável a cada categoria de bens e 
tecnologias;

9. Apoia a ênfase no apoio à investigação e inovação espacial no âmbito do 7.º PQ e do 
programa Horizonte 2020, que deve ser um pré-requisito para o desenvolvimento futuro 
deste domínio, e apoia também a atribuição de 3 786 milhões de euros no âmbito do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) ao Programa «Copernicus» de Monitorização Global 

                                               
1 JO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
2 JO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
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do Ambiente e da Segurança, que proporcionará serviços fiáveis, rápidos e precisos para 
gerir o ambiente mundial, bem como para perceber e atenuar os efeitos das alterações 
climáticas e ajudar na resposta a crises;

10. Observa que qualquer aumento da utilização dos recursos espaciais pelos militares não 
pode reduzir e limitar utilização civil e eventuais futuras aplicações civis; insta os 
Estados-Membros e a VP/AR a iniciarem uma revisão do Tratado sobre o Espaço de 1967, 
que está obsoleto, ou a lançarem um novo quadro regulamentar que tenha em conta a 
evolução tecnológica desde a década de 1960; salienta também a necessidade urgente de 
reduzir o risco de colisão devido à quantidade crescente de satélites e detritos espaciais; 
saúda a iniciativa da Comissão de propor o quadro organizativo para a instituição e 
funcionamento dum sistema europeu de vigilância e localização espaciais (SST); saúda 
também a iniciativa multilateral, patrocinada pela UE, de um Código de Conduta 
Internacional para as Atividades Espaciais, como forma de introduzir normas de 
comportamento no espaço, já que procura alcançar melhorias em matéria de segurança e 
de sustentabilidade do espaço, realçando que as atividades espaciais devem implicar um 
elevado grau de cuidado, diligência e transparência adequada, a fim de aumentar a 
confiança dos intervenientes espaciais em todo o mundo; considera que qualquer novo 
quadro regulamentar deve ter em conta os pontos de vista de todos os Estados-Membros e 
ser pensado estrategicamente para o futuro a longo prazo da indústria, impedindo 
efetivamente uma corrida ao armamento no espaço exterior e garantindo a proibição de 
interferências nocivas com objetos espaciais;

11. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros a necessidade de uma cooperação 
internacional mais aprofundada nos assuntos espaciais; exorta a um mais elevado nível de 
cooperação com parceiros como os EUA, a Rússia e a China, a fim de reforçar a 
cooperação pacífica no domínio do espaço.
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