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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно индустриалната политика на ЕС за космическия сектор - разгръщането 
на потенциала за икономически растеж в космическия сектор
(2013/2092(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Дял XIX от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
член 189, отнасящ се до научните изследвания и технологичното развитие и до 
космическата политика, третиращ по-специално изготвянето на европейска 
космическа политика с оглед създаването на благоприятни условия за научния и 
техническия прогрес, промишлената конкурентоспособност и изпълнението на 
политиките на Съюза,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 28 февруари 2013 г., озаглавено 
„Индустриална политика на ЕС за космическия сектор“ (СOM(2013)0108),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „ЕВРОПА 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2010 г., озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията: Извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ (COM(2010)0614),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-
силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ 
(COM(2012)0582),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 4 април 2011 г., озаглавено „Към 
космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“ 
(COM(2011)0152),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2012 г., озаглавено 
„Установяване на подходящи връзки между ЕС и Европейската космическа агенция“ 
(COM(2012)0671);

 като взе предвид Решение 2004/578/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за сключване 
на рамково споразумение между Европейската общност и Европейската космическа 
агенция,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 11 октомври 2010 г., 31 май 2011 г., 
2 декември 2011 г. и 30 май 2013 г., 

 като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г., озаглавена „Към 
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космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите“1, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по външни работи (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че член 189 от ДФЕС изрично определя ролята на ЕС за 
изготвянето на космическа политика, с оглед създаването на благоприятни условия 
за научния и техническия прогрес, промишлената конкурентоспособност и 
изпълнението на политиките му;

B. като има предвид, че с оглед на все по-голямата конкуренция от страна на нови 
космически сили като Китай и Индия политическата тежест на отделните 
държави—членки на ЕС вече не е достатъчна, за да се отговори на бъдещите 
предизвикателства в този сектор;

C. като има предвид, че космическата политика е ключов елемент от стратегията 
„Европа 2020“;

D. като има предвид, че много от услугите, които гражданите ползват в ежедневието, 
зависят пряко или косвено от космическото пространство като например телевизия, 
високоскоростен интернет, навигационни системи или европейската автоматична 
система за спешни повиквания eCall;

E. като има предвид, че европейската космическа промишленост годишно генерира 
консолидиран оборот от около 6,5 милиарда евро и предоставя заетост на пълно 
работно време на 34 500 високо квалифицирани работници;

F. като има предвид, че понастоящем координацията на мерките в областта на 
космическото пространство между ЕС, държавите членки и ЕКА все още е 
недостатъчна и поради това възниква дублиране на структури, като 
взаимодействията не могат да бъдат използвани;

G. като има предвид, че ЕКА няма официални отношения с Европейския парламент и 
следователно липсва непосредствената обратна връзка с гражданите, която иначе е 
налице във всички области на политиката на Съюза;

H. като има предвид, че космическата промишленост представлява промишленост с 
голям интензитет на инвестиции, при която разработките отнемат необичайно много 
време и следователно сигурността по отношение на планирането играе решаваща 
роля за космическата промишленост;

I. като има предвид, че експлоатацията на една европейска система за изстрелване 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0013.
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може да даде принос за гарантирането на независим достъп до космическото 
пространство; 

J. като има предвид, че за европейската промишленост в космическия сектор 
търговските продажби играят значително по-важна роля отколкото за нейните 
основни международни конкуренти;

K. като има предвид, че спътниковите услуги играят съществена роля при 
предоставянето на информация за бързоразвиващите се сектори на цифровото 
общество;

L. като има предвид, че според оценки на експерти пазарът за услуги за спътниковата 
навигация и за наблюдението на Земята би могъл да достигне обем в размер на 
300 милиарда щатски долара след десет години и че понастоящем в западните 
държави от ЕС 6 %–7 % от БВП зависят от спътниковата навигация;

M. като има предвид, че международната координация за използването на спектъра 
добива все по-голямо значение поради нарастващото търсене на възможности за 
безжични комуникации и на физичните свойства на разпространението на вълните и 
на свързания с него недостиг на радиочестоти;

Европейска насока на космическата политика

1. приветства съобщението на Комисията относно индустриалната политика на ЕС за 
космическия сектор; счита, че Комисията следва да се концентрира върху няколко от 
мерките, посочени в съобщението относно индустриалната политика за 
космическия сектор, за да постигне действително разгръщане на потенциала за 
растеж в космическия сектор; 

2. подкрепя Комисията в нейното намерение да предприеме мерки за създаването на 
съгласувана нормативна уредба на ЕС за космическото пространство; подкрепя 
възникването на реален вътрешен пазар на ЕС за космически продукти и услуги; 

3. отбелязва, че досега не съществува хоризонтален подход от страна на Комисията, 
който да включи космическата политика и нейните цели и ползи в различните 
политически области на Съюза; отправя искане към Комисията в бъдеще да отчита 
космическата политика и в политически области като например телекомуникации, 
транспорт, селско стопанство или култура; 

4. призовава Комисията да разгледа приоритетно следните тематични области: 
институционални въпроси, „Галилео“ и „Коперник“, космическата промишленост 
като двигател за растеж и инструмент за заетост, достъп до космическото 
пространство, ролята на научноизследователската и развойната дейност, 
спътниковите комуникации и космическите отпадъци; 

Институционални въпроси

5. признава успехите, които ЕКА постигна за Европа през изминалите десетилетия в 
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областта на космическото пространство; отбелязва обаче, че засилена оперативна 
ефикасност и политическа координация и отговорност могат да бъдат постигнати в 
дългосрочен план единствено чрез доближаване на ЕКА до ЕС; призовава 
Комисията внимателно да проучи например дали ЕКА може в бъдеще да бъде 
свързана като междудържавна организация в управленските структури на Съюза, 
при което превръщането на ЕКА в европейска агенция не се разглежда като 
целесъобразно; 

6. застъпва се за това междувременно Европейският съюз по-силно да координира, при 
най-близко сътрудничество с ЕКА, космическата политика и космическите 
програми на държавите членки, за да се достигне до истински европейски подход; 
отбелязва, че единствено посредством европейски подход космическата 
промишленост може да бъде в състояние да придобие и запази своята 
конкурентоспособност; 

7. призовава Комисията, държавите членки и ЕКА да създадат координационна група, 
чиито членове да съгласуват помежду си чрез редовни срещи стратегиите и мерките 
в областта на космическото пространство с цел избягване на дублирането на 
структури;

„Галилей“ и „Коперник“ (ГМОСС)

8. подчертава, че изготвянето на „Галилей“ и продължаването на „Коперник“ като 
водещи програми на европейската космическа политика трябва да имат най-висок 
приоритет, за да може през 2014 г. да бъдат активирани първите услуги на „Галилео“ 
в действителност и за гражданите;

9. изразява съжаление, че в миналото се стигна до забавяния при изграждането на 
европейската програма за спътникова радионавигация „Галилео“; приветства факта, 
че междувременно 4 спътника са изведени в орбита; подчертава, че предимствата и 
ползата по-специално от „Галилео“ и по принцип от европейска космическа 
промишленост трябва да бъдат по-добре представени на обществеността; 

10. изразява увереност, че целта на пълния оперативен капацитет, основаващ се на 
съвкупност от 27 спътника и подходящ брой резервни спътници и подходяща 
наземна инфраструктура, е основна предпоставка за осигуряване на добавената 
стойност на „Галилео“, по-специално по отношение на високата степен на точност и 
непрекъснатостта на услугата и следователно за извличане на многобройни ползи за 
икономиката и обществото;

Космическата промишленост като двигател за растеж и инструмент за заетост

11. подчертава, че не само, но по-специално МСП се нуждаят от бързо финансиране от 
страна на публичните органи, за да им се предоставят на разположение достатъчно 
финансови средства за дългосрочни инвестиции в областта на 
научноизследователската и развойната дейност; изразява убеждение, че чрез 
публично финансиране и наличието на публични клиенти за продукти и услуги на 
космическата промишленост могат да бъдат стимулирани иновациите, като по този 
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начин може да се генерира икономически растеж и да се създадат работни места; 

12. призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за европейската 
промишленост с цел разработване на части за космическото пространство на 
европейско равнище, за да се намали зависимостта от внос от трети държави; 

13. отбелязва, че предприятия от некосмическата промишленост могат да се възползват 
от многобройни продукти в резултат на изследвания в областта на космическото 
пространство; следователно призовава всички заинтересовани страни да създадат 
плодотворен обмен между участниците в космическата и некосмическата 
промишленост и да работят в партньорство за разработката на технологии, което 
може да доведе до революционни нововъведения в полза на обществото; 

14. подчертава, че в частност икономическият сектор на космическите услуги и 
роботиката откриват многообразни пазарни възможности предимно за малките и 
средните предприятия (МСП); 

15. подчертава, че автономните и интелигентни роботни системи представляват 
ключови технологии за по-нататъшното изследване на космическото пространство; 
във връзка с това припомня ефикасното използване на европейски средства от 
„Хоризонт 2020“, по-специално за дейности, близки до пазара; 

16. подчертава, че единствено чрез достатъчно наличие на висококвалифицирани 
работници може да се гарантира, че европейската космическа промишленост може 
да остане конкурентоспособна; следователно призовава всички заинтересовани 
страни да задълбочат сътрудничеството между университетите и икономиката; 
освен това отбелязва, че придобиването на таланти от трети държави е от 
жизненоважно значение;

Достъп до космическото пространство

17. подчертава значението на търговските продажби за европейската космическа 
промишленост; наред с това отбелязва, че достъпът до институционални пазари в 
трети държави остава частично затворен за европейската икономика; подчертава 
значението на равнопоставените условия за европейската икономика на 
международно равнище; във връзка с това призовава Комисията да гарантира равни 
възможности и справедливи условия на конкуренция в рамките на търговските 
споразумения (например трансатлантическото партньорство в областта на 
търговията и инвестициите);

18. подчертава значението на разработването и експлоатацията на европейски ракети 
носители за независим достъп до космическото пространство; следователно 
призовава Комисията и държавите членки съвместно с ЕКА да гарантират в 
дългосрочен план запазването и разширяването на европейска система за ракети 
носители, както и на услуги за изстрелване;

19. счита, че европейската космическа промишленост следва да се базира на 
съществуващата европейска космическа инфраструктура, която частично е 
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финансирана с европейски публични средства;

Роля на научноизследователската и развойната дейност

20. счита, че по-специално в областта на научноизследователската дейност е 
необходима по-силна координация между ЕС, ЕКА и държавите членки; призовава 
трите страни да разработят общ „план за изследване на космическото пространство“ 
за периода до 2020 г., да определят приоритети и цели за космическата политика, 
които следва да бъдат съвместно постигнати с цел на участниците, по-специално в 
икономиката, да се гарантира сигурност при планирането;

21. счита, че развитието на иновационни приложения в Европа се забавя от различни 
пречки; във връзка с това припомня на Комисията, че съществува неразработен 
пазар за търговската експлоатация на космически данни, които са генерирани чрез 
програми за наблюдение на Земята и програми за спътникова навигация; призовава 
Комисията да проведе проучване с цел установяване на тези пречки (като например 
несигурност по отношение на наличието на услуги, загриженост във връзка със 
сигурността и със защитата на данните, недостатъчна осведоменост по отношение 
на потенциала), както и с цел разпространение на потенциални предложения за 
решения за отварянето на тези пазари;

Спътникови комуникации

22. подчертава, че спътниковите комуникации играят съществена роля в рамките на 
европейската космическа промишленост, тъй като поръчки от тази област 
гарантират максимално използване на пусковите установки и на ракетите носители, 
като по този начин допринасят за постигане на целта за независим достъп до 
космическото пространство за ЕС; в този контекст припомня също така ролята на 
независимия капацитет за полезен товар, който възниква при стартирането на 
търговски спътници (т.нар. „поемани полезни товари“ (hosted payloads)), който може 
да бъде използван за изпробване на нови продукти и технологии в космическото 
пространство;

23. подчертава, че спътниковите комуникации представляват ефикасна възможност за 
обезпечаване с мултимедийни услуги в икономиката и обществото и лицата, които 
досега не са могли да бъдат обезпечавани чрез наземни технологии;

24. подчертава, че спътниковите мрежи за цялостно покритие на ЕС с широколентов 
интернет допринасят по-специално в отдалечените области за постигането на 
целите на Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии;

25. отбелязва, че спътниковите комуникации добиват все по-важна логистична функция 
в кризисни ситуации, като например природни бедствия, или за гарантирането на 
вътрешната сигурност , тъй като техните информационни и комуникационни връзки 
са от жизненоважно значение в ситуации, при които не съществува наземна 
инфраструктура или тя е била разрушена;

26. следователно призовава Комисията да анализира настоящата наличност, както и 
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необходимостта в бъдеще от радиочестоти за спътниковите комуникации и по време 
на следващата световна конференция за честотите да обезпечи съответно 
гарантиране на интересите на ЕС в сферата на разпределението на радиочестотния 
спектър в световен и регионален мащаб;

27. счита, че потенциалът за иновации в областта на спътниковите комуникации далеч 
не е оползотворен; обръща внимание на възможностите на най-новите технологии 
като например „лазерни комуникационни терминали“ или също така 
„високоскоростни спътници“ с цел да се отговори на необходимостта от все по-
силен обмен на данни с нарастваща скорост на обмен на данните;

28. подчертава, че Европа може да запази технологичното си превъзходство в областта 
на спътниковите комуникации единствено ако бъдат продължени 
научноизследователските усилия в тази област на европейско равнище; приветства 
факта, че и в новата рамкова програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ 
следва да бъдат инвестирани 1,7 милиарда евро за научноизследователска и 
развойна дейност в областта на космическото пространство; освен това призовава 
Комисията в рамките на „Хоризонт 2020“ да предостави на разположение част от 
бюджета за научни дейности и развитие за приложения на спътниковите 
комуникации;

Космически отпадъци

29. подчертава, че космическите инфраструктури изграждат гръбначния стълб за 
многообразни услуги, които се ползват от икономиката и обществеността в 
ежедневния живот; подчертава, че отказът на тези инфраструктури, например чрез 
сблъсък между спътници и космически отпадъци, биха могли да имат последствия 
за сигурността на стопанските субекти и гражданите;

30. отбелязва, че космическите отпадъци ще се превръщат във все по-голям проблем; 
във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да работят за световно 
управление за космическото пространство; същевременно призовава Комисията и 
държавите членки да ускорят подписването от трети държави на „Кодекса за 
поведение за космическото пространство“, който беше разработен от Европейския 
съюз;

31. призовава Комисията да установи във възможно най-кратки срокове предложената в 
началото на тази година програма за подкрепа на наблюдението и проследяването на 
обекти в космическото пространство, за да се гарантира все по-голяма независимост 
от институциите в САЩ, които издават предупреждения за сблъсък;

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въпреки че космическата промишленост представлява нишов сектор, в който са заети 
само около 35 000 висококвалифицирани работници, тя генерира консолидиран 
годишен оборот в размер на над 6,5 милиарда евро. Многобройни услуги зависят или 
пряко, или косвено от космическа технология. Космическото пространство 
същевременно се превърна в движеща сила за растеж и иновации. Много некосмически 
сектори извличат ползи от технологичния напредък на космическата промишленост. В 
много сектори като например спътниковите комуникационни услуги европейската 
икономика заема челно място.

Въпреки това САЩ все още продължават да бъдат космическа нация номер едно, което 
не на последно място се дължи на размера на бюджета, инвестиран в граждански и 
военни космически технологии. При все това и други нации като Китай и Индия 
междувременно постигат напредък в областта на космическото пространство. В този 
контекст ние европейците трябва да си зададем въпроса дали в бъдеще ще запазим 
определени водещи позиции или в най-добрия случай ще надграждаме или дали просто 
желаем да изостанем от другите нации.

Европейският парламент непрекъснато се е застъпвал за амбициозна европейска 
космическа политика, както прави това и в настоящия доклад по собствена инициатива.

В своето съобщение от 28 февруари 2013 г. Комисията предлага многообразие от 
различни мерки с цел постигане „разгръщане на потенциала за растеж в космическия 
сектор“. Европейският парламент също счита, че космическата промишленост предлага 
значителен потенциал за генериране на растеж, създаване на работни места, като по 
този начин бъдат постигнати и целите на стратегията „Европа 2020“.

За тази цел обаче от голямо значение са някои основни решения през следващите 
месеци и години. На първо място е важна по-голяма координация между космическите 
дейности на ЕС, ЕКА и държавите членки с цел избягване на двойни структури и 
постигане на взаимодействия. На последно място, ЕС се нуждае от истински вътрешен 
пазар за космическата промишленост със съгласувана правна рамка, без обаче да се 
цели пълна хармонизация на правните уредби на държавите членки. Този акт на 
балансиране представлява едно от най-големите предизвикателства в бъдеще.

Освен това европейската икономика, с помощта на европейската политика, следва да се 
съсредоточи върху тези сектори, които вече понастоящем предлагат значителен 
потенциал за растеж и иновации. Без съмнение в тях се включват европейската 
програма за спътникова радионавигация „Галилео“, програмата за наблюдение на 
Земята „Коперник“ (ГМОСС) и спътниковата комуникация по принцип.


