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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. poudarja podporo Galileu, evropskemu globalnemu satelitskemu radionavigacijskemu 
programu, kot koristnemu pripomočku, ki bo okrepil gospodarski razvoj, varnost in 
strateško neodvisnost Evropske unije, hkrati pa priznava, da je že po definiciji nemogoče  
vesoljsko politiko izvajati ločeno od drugih pomembnih vesoljskih akterjev;

2. ugotavlja, da se Komisija in Evropska vesoljska agencija (ESA) pogovarjata in sodelujeta 
s ponudniki drugih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS), in sicer z ZDA, 
Rusijo, Kitajsko, Indijo in Japonsko, z namenom zagotoviti skladnost in, kjer je to 
mogoče, interoperabilnost sistemov GNSS; 

3. je seznanjen z odzivom predsednika državnega sveta Ljudske republike Kitajske na pismo 
predsednika Komisije o vprašanju frekvenčnih pasov in poziva k rešitvi, ki bo omogočila 
združljivost sistemov Compass in Galileo;

4. vztraja, da mora biti zagotavljanje storitev Galileo v skladu z načelom, da je Galileo 
civilni sistem pod civilnim nadzorom; vendar priznava, da se lahko ta sistem uporablja 
tudi v vojaške namene, in poudarja, da mora biti njegova uporaba vselej v skladu z 
mednarodnim pravom, Listino Združenih narodov in pogodbami Evropske unije;

5. poziva Komisijo kot vodjo programa, naj določi potrebna merila za tehnično zaščito in 
posebne postopke, ki urejajo dostop do reguliranih javnih storitev, da bi se zmanjšale 
možnosti za nedovoljeno uporabo Galilea, in tudi, naj pripravi sistem spremljanja za 
prenos občutljivih predmetov in tehnologije, povezanih s programom GALILEO;

6. vztraja, da države članice Evropske unije pri obravnavi zahtevkov za nadzor izvoza blaga, 
povezanega z GNSS, ki jih podajo podjetja v panogi, v celoti priznajo občutljivost GNSS, 
zlasti njegovega vpliva na varnost Evropske unije in njenih državljanov ter na evropske 
programe GNSS, še posebej, če so ti zajeti v mednarodnih režimih nadzora izvoza, kot je 
Wassenaarski sporazum o nadzoru izvoza konvencionalnega orožja in blaga ter 
tehnologije z dvojno rabo;

7. glede na znatne naložbe iz splošnega proračuna Evropske unije ponovno poudarja svoje 
stališče, da mora sistem Galileo omogočiti tudi uporabo v podporo SZVP/SVOP, vključno 
z operacijami za krizno upravljanje in izvajanje določb o solidarnosti v EU in medsebojni 
pomoči; poziva, po začetku delovanja evropskega okvira za sodelovanje pri raziskavah na 
področju varnosti in obrambe med Komisijo, Evropsko obrambno agencijo (EDA) in 
Evropsko vesoljsko agencijo, da se to sodelovanje razširi na Galileo;

8. poudarja, da evropska vesoljska politika, ki je bila ustanovljena z miroljubnim namenom, 
pod nobenim pogojem ne sme prispevati k splošnemu oboroževanju vesolja ter ponovno 
potrjuje svojo zavezanost načelom iz pogodbe Združenih narodov o vesolju, zlasti

– rabi vesolja izključno v miroljubne namene,
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– spodbujanju mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju in rabi vesolja,

– odgovornosti organa, pristojnega za izstrelitev, v primeru škode, ki bi jo utrpela tretja 
država, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o mednarodni odgovornosti za 
škodo, ki jo povzročijo vesoljski objekti;

9. podpira prizadevanja Združenih narodov za vzpostavitev pravil, ki urejajo dejavnosti v 
vesolju in nadaljnji razvoj kodifikacije mednarodnega vesoljskega prava; v zvezi s tem 
pozdravlja sprejetje kodeksa ravnanja Evropske unije za dejavnosti v vesolju, ki upošteva 
tudi potrebo po zmanjšanju odpadkov in ki ga lahko podpišejo tudi vse države zunaj 
Unije; ponovno poziva, naj se ta kodeks ravnanja preoblikuje v pravno zavezujoč 
instrument; 

10. podpira oblikovanje, v najkrajšem možnem času, evropskega sistema za spremljanje 
razmer v vesolju z namenom zaščite kritične evropske infrastrukture v vesolju; s tem v 
zvezi popolnoma podpira dodatno delo, ki sta ga začeli Evropska vesoljska agencija in 
Evropska agencija za obrambo na tem področju.
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