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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
για οικονομική ανάπτυξη στον διαστημικό τομέα
(2013/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον τίτλο ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
άρθρο 189, σχετικά με την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τη 
διαστημική πολιτική, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η κατάστρωση ευρωπαϊκής 
διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της 
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο 
«Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» 
(COM(2012)0582),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς 
μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» 
(COM(2011)0152),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, για τη 
διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Διαστήματος (COM(2012)0671),

 έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/578/EK του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2010, της 31ης 
Μαΐου 2011, της 2ας Δεκεμβρίου 2011 καθώς και της 30ής Μαΐου 2013, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του τής 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με μια διαστημική 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη1, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0013.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Kανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ αναθέτει ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της 
επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της 
εφαρμογής των πολιτικών της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού λόγω των νέων χωρών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, όπως η Κίνα και η Ινδία, το 
πολιτικό βάρος των κρατών μελών της ΕΕ δεν επαρκεί πλέον για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική πολιτική αποτελεί καίριο στοιχείο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αμέτρητες υπηρεσίες στις οποίες καταφεύγουν 
καθημερινά οι πολίτες και οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από το διάστημα, όπως 
π.χ. η τηλεόραση, το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, τα συστήματα πλοήγησης ή το 
πανευρωπαϊκό αυτόματο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία δημιουργεί σε ετήσια βάση 
ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους περίπου 6,5 δισ. ευρώ και απασχολεί πλήρως 
34.500 άτομα με υψηλή ειδίκευση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται 
στον τομέα του διαστήματος μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του ΕΟΔ παραμένει 
ανεπαρκής και ότι εξαιτίας αυτού σημειώνονται επικαλύψεις των δομών και δεν είναι 
δυνατή η αξιοποίηση των συνεργειών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΔ δεν διατηρεί κανένα επίσημο δεσμό με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και επομένως δεν λαμβάνει απευθείας ανάδραση από τους πολίτες, κάτι που 
συμβαίνει σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική βιομηχανία αποτελεί βιομηχανία έντασης 
επενδύσεων με ασυνήθιστα μακρύ κύκλο ανάπτυξης και ότι, συνεπώς, η ασφάλεια του 
προγραμματισμού διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για αυτήν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία ευρωπαϊκού συστήματος εκτοξεύσεων μπορεί να 
συμβάλει στην εξασφάλιση ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές πωλήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικότερο 
ρόλο για τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα από ό, τι για τους κύριους ανταγωνιστές του 
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σε διεθνές επίπεδο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μέσω δορυφόρου έχουν καίρια σημασία για την 
παροχή πληροφοριών στους αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής κοινωνίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η αγορά υπηρεσιών 
δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης θα μπορούσε να φτάσει μέσα σε μία δεκαετία 
σε όγκο 300 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και ότι ήδη σήμερα στις δυτικές χώρες της ΕΕ ποσοστό 
6%-7% του ΑΕγχΠ εξαρτάται από τη δορυφορική πλοήγηση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς αυξάνεται η ανάγκη για διεθνή συντονισμό των 
χρήσεων του φάσματος, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των ασύρματων δυνατοτήτων 
επικοινωνίας και των φυσικών ιδιοτήτων της διάδοσης των κυμάτων, καθώς και λόγω της 
έλλειψης ραδιοσυχνοτήτων που συνδέεται με τη ζήτηση αυτή·

Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της διαστημικής πολιτικής

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική 
της ΕΕ· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εστιάσει σε ορισμένα μέτρα που αφορούν τη 
διαστημική βιομηχανική πολιτική και στα οποία γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση, με 
σκοπό την πραγματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη στον 
διαστημικό τομέα· 

2. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει μέτρα για την κατάρτιση συνεκτικού 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για το διάστημα· υποστηρίζει τη δημιουργία μιας 
πραγματικά ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τα διαστημικά προϊόντα και υπηρεσίες· 

3. διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την πλευρά της 
Επιτροπής που να εντάσσει τη διαστημική πολιτική, τους στόχους και τις χρήσεις της 
στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει στο 
μέλλον υπόψη τη διαστημική πολιτική και σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως π.χ. οι 
τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η γεωργία ή ο πολιτισμός· 

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά προτεραιότητα τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: 
ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, τα προγράμματα Galileo και Copernicus, τη διαστημική 
βιομηχανία ως φορέα ανάπτυξης και απασχόλησης, την πρόσβαση στο διάστημα, τον 
ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τα διαστημικά 
θραύσματα· 

Ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα

5. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις τελευταίες 
δεκαετίες στον τομέα του διαστήματος· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι η ενίσχυση της 
επιχειρησιακής αποδοτικότητας καθώς και ο πολιτικός συντονισμός και η πολιτική 
ευθύνη μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου μόνο μέσω προσέγγισης του ΕΟΔ και 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο μέλλον να 
ενταχθεί ως διακρατικός οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της Ένωσης, ενώ 
θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον στόχο η μετατροπή του σε ευρωπαϊκό οργανισμό· 
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6. υποστηρίζει ότι εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίζει, σε στενή 
συνεργασία με τον ΕΟΔ, τη διαστημική πολιτική και τα σχετικά προγράμματα των 
κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση· διαπιστώνει 
ότι μόνο με ευρωπαϊκή προσέγγιση θα μπορέσει η διαστημική βιομηχανία να καταστεί 
και να παραμείνει ανταγωνιστική· 

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ να συγκροτήσουν συντονιστική ομάδα, 
τα μέλη της οποίας θα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με 
στρατηγικές και μέτρα στον τομέα του διαστήματος και να αποφύγουν τις επικαλύψεις·

Προγράμματα Galileo και Copernicus (GMES)

8. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo και η συνέχιση του 
προγράμματος Copernicus που αποτελούν εμβληματικά στοιχεία της ευρωπαϊκής 
διαστημικής πολιτικής, πρέπει να λάβουν πρώτη προτεραιότητα, ούτως ώστε οι πρώτες 
υπηρεσίες του Galileo να μπορέσουν να τεθούν όντως στη διάθεση των πολιτών το 2014·

9. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν κατά την 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι εν τω μεταξύ έχουν τεθεί σε τροχιά 4 δορυφόροι· τονίζει ότι τα 
πλεονεκτήματα και τα οφέλη του Galileo ειδικότερα και μιας ευρωπαϊκής διαστημικής 
βιομηχανίας γενικότερα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά στην κοινωνία· 

10. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας που βασίζεται σε 
σχηματισμό 27 δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου αριθμού βοηθητικών 
δορυφόρων και επαρκών επίγειων υποδομών, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της 
προστιθέμενης αξίας του Galileo, ιδίως σε ό, τι αφορά τη μεγάλη ακρίβεια και την 
αδιάκοπη ροή της υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, την εξασφάλιση πολυάριθμων οφελών 
για την οικονομία και την κοινωνία·

Η διαστημική βιομηχανία ως φορέας ανάπτυξης και απασχόλησης

11. διαπιστώνει ότι ιδίως, αν και όχι αποκλειστικά, οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα είδος δημόσιας 
χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης, ούτως ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή 
κεφάλαια για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης· είναι 
πεπεισμένο ότι μέσω δημόσιας χρηματοδότησης και ύπαρξης αγοραστών του δημοσίου 
τομέα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της διαστημικής βιομηχανίας θα προαχθεί η 
καινοτομία και θα καταστεί έτσι εφικτή η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας· 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία για την ανάπτυξη στοιχείων που προορίζονται για χρήση στον τομέα του 
διαστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες· 

13. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να 
επωφεληθούν από αμέτρητα προϊόντα που θα προκύψουν στο πλαίσιο της διαστημικής 
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έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε εποικοδομητική 
ανταλλαγή μεταξύ των παραγόντων της διαστημικής και της μη διαστημικής βιομηχανίας 
και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναστατικές καινοτομίες προς όφελος της κοινωνίας· 

14. τονίζει ότι ιδίως το οικονομικό σκέλος των διαστημικών υπηρεσιών και της ρομποτικής 
παρέχει πολλαπλές εμπορικές ευκαιρίες, πρωτίστως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)· 

15. υπογραμμίζει ότι τα αυτόνομα και ευφυή ρομποτικά συστήματα αποτελούν τεχνολογίες 
με καίρια σημασία για την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», ιδίως για δραστηριότητες που άπτονται της αγοράς· 

16. τονίζει ότι μόνο μέσω επαρκούς διάθεσης εργαζομένων υψηλής κατάρτισης μπορεί να 
διασφαλισθεί ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία· 
απευθύνει, ως εκ τούτου, έκκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και οικονομίας· διαπιστώνει, 
επιπλέον, ότι είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση ταλέντου από τρίτες χώρες·

Πρόσβαση στο διάστημα

17. τονίζει τη σημασία των εμπορικών πωλήσεων για την ευρωπαϊκή διαστημική οικονομία· 
επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων χωρών παραμένει ως 
έναν βαθμό κλειστή για την ευρωπαϊκή οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων 
όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν 
προκειμένω την Επιτροπή να μεριμνήσει στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών (π.χ. 
διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση) για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και θεμιτού ανταγωνισμού·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της λειτουργίας ευρωπαϊκών εκτοξευτών για 
την εξασφάλιση ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν σε βάθος χρόνου από κοινού με τον ΕΟΔ 
για τη διατήρηση και τη διεύρυνση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εκτοξευτών καθώς και 
μιας υπηρεσίας εκτοξεύσεων·

19. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία πρέπει να καταφεύγει στις υφιστάμενες 
ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί εν μέρει με χρήση 
ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων·

Ο ρόλος της έρευνας και ανάπτυξης

20. φρονεί ότι ιδίως στον τομέα των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαίος 
μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών· καλεί 
συνεπώς τους τρεις αυτούς παράγοντες να καταρτίσουν κοινό «χάρτη πορείας των 
ερευνών» για το διάστημα με ορίζοντα το 2020, να ορίσουν προτεραιότητες και στόχους 
για τη διαστημική πολιτική που πρέπει να επιτευχθούν από κοινού, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ασφάλεια του προγραμματισμού για τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως 
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τους οικονομικούς·

21. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη κωλύεται από διάφορα 
εμπόδια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά 
όσον αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω 
συστημάτων γεωσκόπησης και δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για 
τον εντοπισμό των εμποδίων αυτών (όπως π.χ. έλλειψη ασφάλειας σχετικά με τη διάθεση 
των υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες) και να προτείνει πιθανές λύσεις 
για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς·

Δορυφορικές επικοινωνίες

22. τονίζει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, καθώς παραγγελίες στον συγκεκριμένο τομέα 
εξασφαλίζουν συνεχή δραστηριότητα στον κλάδο εκτόξευσης και συμβάλλουν έτσι στον 
στόχο της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα· παραπέμπει, εν προκειμένω, και στον 
ρόλο της ανεξάρτητης δυνατότητας μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου που δημιουργείται 
κατά την εκτόξευση εμπορικών δορυφόρων (το επονομαζόμενο «φιλοξενούμενο ωφέλιμο 
φορτίο») και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή νέων προϊόντων και τεχνολογιών 
στο διάστημα·

23. επισημαίνει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες παρέχουν μια αποτελεσματική δυνατότητα 
παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και σε εκείνους τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς τομείς όπου δεν ήταν μέχρι πρότινος δυνατή η παροχή επίγειων τεχνολογιών·

24. υπογραμμίζει ότι τα δορυφορικά δίκτυα που εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη της ΕΕ με 
ευρυζωνικές συνδέσεις, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλουν στην 
εκπλήρωση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

25. διαπιστώνει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες σε καταστάσεις κρίσεων, όπως για 
παράδειγμα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή για τη διαφύλαξη της εσωτερικής 
ασφάλειας, διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο από άποψη υλικοτεχνικής 
υποδομής, καθώς τα δεδομένα και οι συνδέσεις που παρέχουν σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν χερσαίες υποδομές ή που αυτές έχουν καταστραφεί, είναι καίριας σημασίας·

26. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της υπάρχουσας διαθεσιμότητας 
καθώς και των μελλοντικών αναγκών για ραδιοσυχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν για 
τις δορυφορικές επικοινωνίες και να μεριμνήσει κατά την επόμενη παγκόσμια διάσκεψη 
ραδιοεπικοινωνιών για τη δέουσα προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ κατά την 
κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο·

27. φρονεί ότι το δυναμικό καινοτομίας στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών δεν έχει 
μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί· παραπέμπει στις δυνατότητες που παρέχουν οι τελευταίες 
τεχνολογίες, όπως π.χ. τα «τερματικά επικοινωνιών λέιζερ» (Laser Communication 
Terminals, LCT) ή και οι «δορυφόροι υψηλής ισχύος» (High Throughput Satellites, HTS), 
για την ικανοποίηση της ανάγκης για ολοένα μεγαλύτερες ανταλλαγές δεδομένων με 
διαρκώς αυξανόμενες ταχύτητες·
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28. τονίζει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή στο 
πλαίσιο των δορυφορικών επικοινωνιών μόνον εφόσον συνεχιστούν οι ερευνητικές 
προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επιχαίρει διότι και στο νέο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα «Ορίζοντας 2020» θα επενδυθεί 1,7 δισ. ευρώ για την 
έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του διαστήματος· καλεί ακόμα την Επιτροπή να 
διαθέσει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέρος του προϋπολογισμού 
για την έρευνα και ανάπτυξη σε εφαρμογές των δορυφορικών επικοινωνιών·

Διαστημικά θραύσματα

29. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών που βρίσκουν 
οικονομική και κοινωνική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· επισημαίνει ότι η διακοπή 
λειτουργίας των εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω σύγκρουσης δορυφόρων και 
διαστημικών θραυσμάτων, μπορεί να έχει επιπτώσεις για την ασφάλεια των οικονομικών 
παραγόντων και των πολιτών·

30. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά θραύσματα εξελίσσονται σε ολοένα μεγαλύτερο 
πρόβλημα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για 
την επίτευξη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης του διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν την υπογραφή του «Κώδικα 
συμπεριφοράς για το διάστημα», ο οποίος εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 
τρίτες χώρες·

31. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει όσο το δυνατόν συντομότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
πρόγραμμα που προτάθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους για την στήριξη της 
παρατήρησης και παρακολούθησης αντικειμένων στο διάστημα, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ολοένα μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ οι οποίες 
εκδίδουν προειδοποιήσεις για επικείμενες συγκρούσεις·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαστημική βιομηχανία μπορεί βεβαίως να αποτελεί εξειδικευμένο τομέα στον οποίο 
απασχολούνται μόλις 35.000 εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης, ωστόσο διαθέτει ενοποιημένο 
ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ. Αμέτρητες υπηρεσίες εξαρτώνται 
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από τις διαστημικές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, ο διαστημικός 
τομέας έχει καταστεί κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Πολλοί κλάδοι 
που δεν ανήκουν στον τομέα του διαστήματος επωφελούνται από τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα της διαστημικής βιομηχανίας. Σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. οι υπηρεσίες 
δορυφορικών επικοινωνιών, η ευρωπαϊκή οικονομία κατέχει κορυφαία θέση.

Εντούτοις, υπ’ αριθμόν 1 χώρα στον τομέα του διαστήματος παραμένουν οι ΗΠΑ, οι οποίες 
βρίσκονται επίσης στην κορυφή του καταλόγου των επενδύσεων για στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές διαστημικές εφαρμογές. Επιπλέον, και άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, 
έχουν εν τω μεταξύ σημειώσει πρόοδο στον τομέα του διαστήματος. Με δεδομένα τα 
ανωτέρω, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε 
στην κορυφή και στο μέλλον ή, ακόμα καλύτερα, αν θα βελτιώσουμε τη θέση μας, ή αν θα 
ακολουθούμε απλώς τις άλλες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται σταθερά υπέρ μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής διαστημικής 
πολιτικής, μεταξύ άλλων και στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας.

Στην ανακοίνωσή της τής 28ης Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή προτείνει πληθώρα 
διαφορετικών μέτρων με σκοπό την «αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη 
στον διαστημικό τομέα». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί επίσης ότι η διαστημική 
βιομηχανία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για να γίνει, ωστόσο, αυτό, υπάρχουν ορισμένες βασικές ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες και έτη, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Η 
πλέον σημαντική εξ αυτών είναι να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των 
διαστημικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να υπάρξει συγκέντρωση των δυνάμεων. Τέλος, η ΕΕ 
χρειάζεται μια πραγματικά ενιαία αγορά για τη διαστημική βιομηχανία με συνεκτικό νομικό 
πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιδιωχθεί η πλήρης εναρμόνιση των νομικών διατάξεων των 
κρατών μελών. Αυτή η άσκηση ισορροπίας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μελλοντικές 
προκλήσεις.

Ακόμα, η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει, υποστηριζόμενη από την ευρωπαϊκή πολιτική, να 
εστιάσει στους τομείς εκείνους, όπου υπάρχει ήδη σήμερα σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης 
και καινοτομίας. Σε αυτούς ανήκουν αναμφίβολα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής 
πλοήγησης Galileo, το πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus (GMES) και οι δορυφορικές 
επικοινωνίες εν γένει.


