
AD\1002805RO.doc PE514.674v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri externe

2013/2092(INI)

24.9.2013

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de 
creștere economică în sectorul spațial
(2013/2092(INI))

Raportoare: Tarja Cronberg



PE514.674v02-00 2/6 AD\1002805RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\1002805RO.doc 3/6 PE514.674v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei din 28 februarie 2013 intitulată „Politica industrială spațială 
a UE - valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial” 
(COM(2013)0108), ca un pas important către independența strategică a UE în ceea ce 
privește tehnologia spațială; solicită Comisiei și statelor membre să își intensifice 
eforturile de a construi capacități care să garanteze accesul autonom la spațiu prin 
intermediul lansatoarelor și al sateliților europeni; subliniază nevoia de a sprijini eforturile 
de consolidare a cooperării europene în acest sector pentru a depăși nivelul ridicat de 
fragmentare, în special în ceea ce privește partea cererii instituționale; este convins că 
numai o industrie spațială europeană mai rentabilă 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 
complementaritatea;

2. subliniază că este necesar, înainte de a lua decizii cu privire la noi inițiative și contribuții 
la bugetul UE, să se clarifice în primul rând nivelul aspirațiilor UE, îndeosebi în ceea ce 
privește obiectivele sale strategice și geopolitice; constată că comunicarea nu definește 
relația dintre politica industrială spațială și politica de securitate și apărare comună 
(PSAC) ale UE; consideră că politica spațială a UE ar trebui văzută ca o valoare pentru 
PSAC, asigurând o mai bună sinergie între mijloacele spațiale civile și mijloacele spațiale 
militare, reflectând însuși rolul dual, civil și militar, al PSAC; solicită Comisiei, statelor 
membre și ÎR/VP să definească în mod clar potențiala contribuție a acestui sector la 
PSAC, măsura în care există sinergii între sectoarele civil și militar și natura lor, rolul 
unor astfel de tehnologii în desfășurarea eficace de operațiuni de ajutor umanitar și de 
anticipare a fluxurilor și a tiparelor de migrație ca urmare a conflictelor sau a dezastrelor 
naturale și relevanța acesteia pentru operațiunile și misiunile PSAC și alte acțiuni ale UE 
în domenii precum prevenirea conflictelor, controlul armelor, neproliferarea tehnologiilor 
armelor de distrugere în masă, combaterea terorismului, migrația și controlul la frontiere; 
invită Comisia și statele membre să informeze Parlamentul cu privire la planurile de 
utilizare a programului Copernicus și a serviciului public reglementat din programul 
Galileo pentru a sprijini misiuni și operațiuni PSAC;

3. invită Comisia și statele membre să informeze Parlamentul cu privire la modul în care 
cooperarea spațială militară ar putea avea loc în cadrul cooperării permanente structurate; 
recomandă creșterea nivelului de cooperare între Comisie, ESA, Agenția Europeană de 
Apărare (AEA) și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în ceea ce privește 
dezvoltarea și utilizarea în comun a activelor spațiale ale UE pentru a sprijini misiunile și 
operațiunile PSAC;

4. salută declarația Comisiei potrivit căreia telecomunicațiile, navigația și observarea 
pământului bazate pe tehnologia spațială furnizează UE cunoștințe importante din punct 
de vedere strategic, care sprijină relațiile externe ale UE în domeniul asistenței pentru 
dezvoltare și al ajutorului umanitar;
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5. sprijină dimensiunea de securitate a programului Copernicus [fostul program de 
Monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES)], în special aplicațiile de 
prevenire a crizelor și de reacție în caz de criză, de ajutor umanitar și cooperare, de 
prevenire a conflictelor, care implică monitorizarea conformității cu tratate internaționale 
și supravegherea maritimă;

6. îndeamnă Comisia să adere la calendarul și cadrul financiar privind programul Galileo; 
subliniază dubla utilizare a radionavigației și a funcției de poziționare, inclusiv al 
aplicațiilor relevante atât pentru activități civile, cât și militare, în special posibilitatea ca 
statele membre să utilizeze în scopuri militare serviciul public reglementat; subliniază 
nevoia de a clarifica în ce măsură serviciul public reglementat și alte servicii vor fi 
utilizate pentru misiuni PSAC sau alte misiuni militare naționale în afara cadrului UE;

7. subliniază informația menționată în comunicare, 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 și, de asemenea, de utilizare a procedurii actuale de achiziții 
publice pentru a se asigura, unde este posibil, că achiziționarea de infrastructură spațială 
din statele membre este folosită ca un factor suplimentar de creștere economică în acest 
sector; recunoaște că lucrătorii din sectorul spațial dețin cele mai înalte calificări 
educaționale și tehnice. cu toate acestea, constată că sectorul are în continuare un deficit 
de competențe-cheie specifice care variază de la discipline de inginerie până la licențe în 
fizică, care trebuie abordat; îndeamnă Comisia, ESA, AEA și statele membre să identifice 
tehnologii critice în contextul procesului comun ce vizează non-dependența Europei și să 
dezvolte alternative care sunt mai puțin dependente de țări terțe; reamintește că există 
riscul ca, în cazul unui dezacord, SUA să închidă sau să blocheze infrastructura spațială 
europeană;

8. sprijină punctul de vedere al Comisiei cu privire la faptul că multe componente ale 
sistemelor spațiale au utilizare dublă sau natură militară și, prin urmare, fac obiectul 
Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de 
simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în 
interiorul Comunității1, modificată de Directiva 2012/47/UE a Comisiei din 14 decembrie 
2012 în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării, Regulamentului (CE) nr. 
428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu 
dublă utilizare2 și Poziției comune privind exporturile de arme; salută propunerea din 
comunicare de a prezenta Parlamentului un raport oficial privind sistemul de control al 
exporturilor de produse cu dublă utilizare, înainte de sfârșitul anului 2013; solicită 
Comisiei, statelor membre și Grupului de lucru al Consiliului pentru exportul de arme 
convenționale (COARM) să clarifice ce cadru de reglementare ar trebui aplicat fiecărei 
categorii de bunuri și tehnologii;

9. sprijină atenția acordată sprijinirii cercetării și inovării spațiale în temeiul PC7 și Orizont 
2020, care trebuie să fie o condiție prealabilă pentru dezvoltarea viitoare a acestui 
domeniu, și acordarea în Cadrul financiar multianual (CFM) a 3,786 miliarde euro pentru 
Programul de monitorizare globală pentru mediu și securitate (Copernicus), care va oferi 

                                               
1 JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
2 JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
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servicii fiabile, la timp și exacte pentru a gestiona mediul global și pentru a înțelege și a 
atenua efectele schimbărilor climatice și pentru a reacționa în caz de criză;

10. subliniază că creșterea utilizării de către armată a activelor spațiale nu trebui să reducă și 
să limiteze utilizarea civilă și posibilele aplicații civile viitoare; solicită statelor membre și 
ÎR/VP să inițieze fie o revizuire a Tratatului privind spațiul cosmic din 1967, care este 
depășit, fie un nou cadru de reglementare care să țină seama de progresele tehnologice 
înregistrate din anii 60; subliniază nevoia urgentă de a reduce riscul de coliziune din cauza 
creșterii numărului de sateliți și de deșeuri cosmice; salută inițiativa Comisiei de a 
propune cadrul organizatoric pentru crearea și funcționarea unui sistem european de 
supraveghere și urmărire spațială (SST); de asemenea, salută inițiativa multilaterală aflată 
sub egida UE privind un cod internațional de conduită pentru activitățile spațiale ca 
modalitate de a introduce norme de comportament în spațiu întrucât încearcă să obțină 
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, cu scopul de a consolida încrederea între actorii spațiali la nivel mondial; 
consideră că orice nou cadru trebuie să țină seama de opiniile tuturor statelor membre și să 
fie conceput în mod strategic, să vizeze viitorul pe termen lung al industriei, să prevină în 
mod eficient o cursă a înarmării în spațiul cosmic și asigură interzicerea interferențelor 
dăunătoare cu obiecte spațiale;

11. reamintește Comisiei și statelor membre nevoia unei cooperări internaționale mai 
profunde în afacerile spațiale; solicită creșterea nivelului de cooperare cu parteneri, 
precum SUA, Rusia și China, pentru a consolida cooperarea pașnică în domeniul spațiului.



PE514.674v02-00 6/6 AD\1002805RO.doc

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 24.9.2013

Rezultatul votului final +:
–:
0:

52
6
5

Membri titulari prezenți la votul final Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark 
Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis 
Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole 
Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, 
Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, 
Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy 
Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Justas Vincas 
Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian 
Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor 
Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, 
Nikola Vuljanić

Membri supleanți prezenți la votul final Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Biljana Borzan, Kinga 
Gál, Metin Kazak, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, 
Norbert Neuser, Doris Pack, Jean Roatta, Potito Salatto, Marietje 
Schaake, Alf Svensson, Renate Weber

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

José Manuel Fernandes, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Isabella Lövin, 
Antonio Masip Hidalgo, Antigoni Papadopoulou, Jarosław Leszek 
Wałęsa


