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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. subliniază sprijinul său pentru Galileo, programul european de radionavigație globală prin 
satelit, ca instrument util, care va consolida dezvoltarea economică, securitatea și 
autonomia strategică a UE, admițând totodată că, prin definiție, nicio politică spațială nu 
poate fi desfășurată în condiții de izolare în raport cu ceilalți actori spațiali;

2. ia act de faptul că atât Comisia, cât și Agenția Spațială Europeană (ASE) s-au angajat 
într-un dialog și cooperează cu ceilalți furnizori de sisteme de navigație globală prin satelit 
(GNSS), și anume SUA, Rusia, China, India și Japonia, în vederea asigurării 
compatibilității și, acolo unde este posibil, a interoperabilității sistemelor GNSS; 

3. ia act de reacția premierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze la 
scrisoarea președintelui Comisiei referitoare la problema benzilor de frecvență și solicită o 
soluție care să asigure compatibilitatea sistemelor Compass și Galileo;

4. insistă asupra faptului că serviciile Galileo trebuie să respecte principiul conform căruia 
Galileo este un sistem civil aflat sub control civil; recunoscând totuși posibila sa utilizare 
în scopuri militare, subliniază că toate utilizările Galileo trebuie să respecte legislația 
internațională, Carta ONU și tratatele UE;

5. solicită Comisiei ca, în calitatea sa de administrator al programului, să stabilească 
criteriile necesare în materie de siguranță tehnică și procedurile specifice care guvernează 
accesul la serviciul public reglementat, pentru a reduce la minimum posibilitățile de 
utilizare neautorizată a sistemului Galileo și, de asemenea, să conceapă un regim de 
monitorizare pentru transferul de tehnologie și elemente sensibile, specifice sistemului 
Galileo;

6. insistă ca statele membre ale UE să conștientizeze pe deplin caracterul sensibil al GNSS, 
și anume efectele asupra securității UE și a cetățenilor săi, precum și asupra programelor 
GNSS europene, atunci când analizează cererile de export al anumitor elemente GNSS 
provenind din industria lor, în special atunci când acestea fac obiectul unor regimuri 
internaționale de control al exporturilor, cum este Aranjamentul de la Wassenaar pentru 
controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare;

7. reiterează însă că, având în vedere investiția de proporții de la bugetul general al Uniunii 
Europene, sistemul Galileo trebuie să vină în sprijinul PESC/PSAC, inclusiv al 
operațiunilor de gestionare a crizelor, precum și al implementării clauzelor UE privind 
solidaritatea și asistența reciprocă; solicită, acum când cadrul european de cooperare 
pentru cercetare în domeniul securității și al apărării (EFC) dintre Comisie, Agenția 
Europeană de Apărare (AEA) și ASE a fost activat, ca această cooperară să fie extinsă și 
la Galileo.

8. subliniază că politica spațială europeană, care a fost concepută pentru a servi unor scopuri 
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pașnice, nu ar trebui, în niciun caz, să contribuie la înarmarea generală a spațiului și își 
reafirmă aderarea la principiile stabilite în Tratatul ONU privind spațiul cosmic, în special 
la:

– utilizarea spațiului cosmic în scopuri exclusiv pașnice;

– promovarea cooperării internaționale în cadrul explorării și utilizării spațiului cosmic;

– responsabilitatea autorității de lansare în caz de daune provocate unui stat terț, 
conform specificațiilor mai detaliate din Convenția ONU privind răspunderea 
internațională pentru daune cauzate de obiectele spațiale;

9. sprijină eforturile ONU de instituire a unor norme de reglementare a activităților din 
spațiul cosmic și de dezvoltare în continuare a dreptului spațial internațional; salută, în 
acest sens, adoptarea Codului de conduită al UE pentru activitățile din spațiul cosmic, care 
ține cont și de necesitatea reducerii fragmentelor dispersate în spațiu și rămâne deschis 
pentru a fi semnat de toate țările care nu fac parte din UE; reiterează solicitarea de a 
transforma codul de conduită într-un instrument cu efecte juridice obligatorii; 

10. sprijină înființarea cât mai curând posibil a unei capacități europene de monitorizare 
situațională a spațiului, care să asigure protecția infrastructurilor critice europene din 
spațiu; în acest context, sprijină pe deplin activitatea complementară întreprinsă de ASE și 
AEA în acest domeniu.
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