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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 28. februarja 2013 z naslovom „Vesoljska 
industrijska politika EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v vesoljskem 
sektorju“ (COM(2013)0108) kot pomemben korak k strateški neodvisnosti EU v vesoljski 
tehnologiji; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za gradnjo 
zmogljivosti, ki bodo zagotavljale avtonomen dostop do vesolja prek evropskih nosilnih 
raket in satelitov; poudarja, da je treba podpreti prizadevanja za okrepitev evropskega 
sodelovanja v sektorju, da bi prešli visoko raven fragmentacije, predvsem kar zadeva 
institucionalne zahteve; je prepričan, da je lahko samo stroškovno učinkovitejša in enotna 
evropska vesoljska industrija mednarodno konkurenčna; poudarja, da je treba evropsko 
vesoljsko industrijsko politiko dodatno razviti ob usklajevanju z Evropsko vesoljsko 
agencijo, da bi zagotovili dopolnjevanje;

2. poudarja, da je treba pred odločanjem o novih pobudah in prispevkih iz proračuna EU 
najprej pojasniti raven ambicij EU, zlasti kar zadeva njene strateške in geopolitične cilje; 
ugotavlja, da sporočilo ne opredeljuje odnosa med vesoljsko industrijsko politiko EU in 
skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP); meni, da bi bilo treba vesoljsko politiko
EU obravnavati kot koristno za SVOP, saj zagotavlja boljšo sinergijo med civilnimi in 
vojaškimi vesoljskimi sredstvi po zgledu dvojne civilne in vojaške vloge SVOP; poziva 
Komisijo, države članice in visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj jasno 
opredelijo potencialni prispevek tega sektorja k skupni varnostni in obrambni politiki, 
naravo in stopnjo civilno-vojaških sinergij, vlogo teh tehnologij pri dejanski napotitvi 
operacij humanitarne pomoči in napovedovanju migracijskih tokov in vzorcev po 
konfliktu ali naravni nesreči ter pomen za misije in operacije SVOP ter druge ukrepe EU 
na področju preprečevanja konfliktov, nadzora nad orožjem, preprečevanja širjenja 
tehnologij orožja za množično uničevanje, boja proti terorizmu, migracij in nadzora nad 
mejami; poziva Komisijo in države članice, naj Parlament obveščajo o načrtih za uporabo 
programa Copernicus in vladne storitve programa Galileo v podporo misijam in 
operacijam skupne varnostne in obrambne politike;

3. poziva Komisijo in države članice, naj Parlament seznanijo, kako bi lahko sodelovanje na 
področju vojaške uporabe vesolja potekalo v okviru stalnega strukturiranega sodelovanja; 
priporoča okrepitev sodelovanja med Komisijo, Evropsko vesoljsko agencijo, Evropsko 
obrambno agencijo in Evropsko službo za zunanje delovanje pri razvoju in skupni uporabi 
vesoljske tehnologije v podporo misijam in operacijam skupne varnostne in obrambne 
politike;

4. pozdravlja izjavo Komisije, da telekomunikacije, navigacija in opazovanje Zemlje, ki 
temeljijo na vesoljskih tehnologijah, prinašajo strateško pomembno znanje za EU, ki 
podpira njene zunanje odnose na področjih, kot sta razvojna in humanitarna pomoč;

5. poudarja varnostno razsežnost programa Copernicus (prej globalno spremljanje okolja in 
varnosti (GMES)), zlasti aplikacij za preprečevanje kriz in odzivanje nanje, humanitarno 
pomoč in sodelovanje, preprečevanje konfliktov, ki zajema spremljanje skladnosti z 
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mednarodnimi pogodbami, in pomorski nadzor;

6. poziva Komisijo, naj se drži časovnega načrta in finančnega okvira v zvezi s programom 
Galileo; poudarja dvojno uporabo njegove funkcije radijske navigacije in določanja 
položaja, vključno z ustreznimi aplikacijami za civilne in vojaške dejavnosti, zlasti 
možnost držav članic, da uporabijo regulirano javno storitev v vojaške namene; poudarja 
potrebo po razjasnitvi, v kolikšni meri se bodo regulirane javne storitve in druge storitve 
uporabljale za vojaške misije skupne varnostne in obrambne politike ali nacionalne 
vojaške misije zunaj okvira EU;

7. je seznanjen z dejstvom, omenjenim v sporočilu, da se 60 % elektronske opreme na 
evropskih satelitih trenutno uvaža iz ZDA; poziva k pobudi o tem, kako v tem okviru 
varovati občutljive ali osebne podatke in kako uporabiti trenutne postopke javnega 
naročanja za zagotovitev – če je le možno –, da bo nakup vesoljske infrastrukture od držav 
članic služil kot nadaljnje gonilo rasti v tem sektorju; priznava, da imajo zaposleni v 
vesoljskem sektorju najvišje ravni izobraženosti in tehnološke usposobljenosti; kljub 
vsemu ugotavlja, da v sektorju še vedno primanjkuje bistvenih specifičnih spretnosti, ki 
segajo od inženirskih disciplin do diplom na področju fizike, kar je treba obravnavati; 
prav tako poziva Komisijo, Evropsko vesoljsko agencijo, Evropsko obrambno agencijo in 
države članice, naj določijo pomembne tehnologije v okviru skupnega procesa za 
zagotovitev evropske neodvisnosti in naj razvijejo alternativne možnosti, ki bodo 
vključevale manjšo odvisnost od tretjih držav; opozarja na nevarnost, da bi ZDA v 
primeru nestrinjanja lahko ustavile ali onemogočile evropsko vesoljsko infrastrukturo;

8. se strinja z dejstvom, ki ga je izpostavila Komisija, da so številne komponente vesoljskega 
sistema v dvojni rabi ali vojaške narave in se zato zanje uporablja Direktiva 2009/43/ES z 
dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj 
Skupnosti1, kot je bila spremenjena z Direktivo 2012/47/EU z dne 14. decembra 2012 v 
zvezi s seznamom obrambnih proizvodov, Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 
2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita 
blaga z dvojno rabo2 ali skupno stališče o izvozu orožja; pozdravlja predlog iz sporočila 
za predložitev uradnega poročila Parlamentu glede sistema za nadzor izvoza blaga z 
dvojno rabo pred koncem leta 2013; poziva Komisijo, države članice in delovno skupino 
Sveta EU za izvoz konvencionalnega orožja (COARM), naj pojasni, kateri regulativni 
okvir naj se uporablja za vsako kategorijo blaga in tehnologij; 

9. podpira poudarek na podpori za vesoljske raziskave in inovacije v okviru sedmega 
okvirnega programa in programa Obzorja 2020, ki morajo biti osnovni pogoj za nadaljnji 
razvoj tega področja, in dodelitev 3786 milijonov EUR v okviru večletnega finančnega 
okvira programu za globalno spremljanje okolja in varnosti (Copernicus), ki bo zagotovil 
zanesljive, pravočasne in natančne storitve za upravljanje globalnega okolja, pa tudi 
zagotovil razumevanje in blaženje vpliva klimatskih sprememb ter pomoč pri odzivanju 
na krize;

10. ugotavlja, da pogostejša uporaba vesoljskih naprav v vojaške namene ne sme zmanjšati ali 
omejiti civilne uporabe in morebitnih prihodnjih civilnih aplikacij; poziva države članice 

                                               
1 UL L 146, 10.06.2009, str. 1.
2 UL L 134, 29.05.2009, str. 1.
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in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj sprožijo pregled zastarele pogodbe o 
vesolju iz leta 1967 ali vzpostavijo nov regulativni okvir, ki bo upošteval tehnološki 
napredek od 60. let 20. stoletja; poudarja tudi nujno potrebo po zmanjšanju tveganja trka 
zaradi naraščajočega števila satelitov in naraščajoče količine vesoljskih odpadkov; 
pozdravlja pobudo Komisije, ki je predlagala organizacijski okvir za vzpostavitev in 
delovanje evropskega sistema za nadzor in sledenje v vesolju; enako pozdravlja s strani 
EU financirane večstranske pobude o mednarodnem kodeksu ravnanja za dejavnosti v 
vesolju kot načinu uvedbe pravil obnašanja v vesolju, saj si prizadeva za zagotovitev večje 
varnosti, zaščite in trajnosti v vesolju, ko poudarja, da je pri dejavnostih v vesolju 
potrebna visoka mera previdnosti ter ustrezna skrbnost in preglednost, da bi ustvarili 
zaupanje svetovnih akterjev v vesoljskem sektorju; meni, da mora vsak nov okvir 
upoštevati mnenja vseh držav članic, biti strateško zasnovan glede na dolgoročno 
prihodnost panoge, učinkovito preprečevati oboroževalno tekmo v vesolju in 
prepovedovati škodljive posege na vesoljskih objektih;

11. opozarja Komisijo in države članice na potrebo po okrepljenem mednarodnem 
sodelovanju pri vprašanjih, povezanih z vesoljem; poziva k večji stopnji sodelovanja s 
partnerji, kot so ZDA, Rusija in Kitajska, da bi okrepili mirno sodelovanje v vesolju.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 24.9.2013

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

52
6
5

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark 
Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Gianaku (Marietta 
Giannakou), Ana Gomes, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), 
Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, 
Evgeni Kirilov, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Andrej 
Kovačev (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, Sofoklis Sofokleus 
(Sophocles Sophocleous), Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, 
Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Geoffrey Van 
Orden, Nikola Vuljanić

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Haralampos Angurakis (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

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

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


