
PR\942984RO.doc PE514.925v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2013/2092(INI)

9.8.2013

PROIECT DE RAPORT
referitor la politica industrială spațială a UE - Valorificarea potențialului de 
creștere economică în sectorul spațial
(2013/2092(INI))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Angelika Niebler



PE514.925v01-00 2/9 PR\942984RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................9



PR\942984RO.doc 3/9 PE514.925v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la politica industrială spațială a UE - Valorificarea potențialului de creștere 
economică în sectorul spațial
(2013/2092(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere titlul XIX articolul 189 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene cu privire la politica în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice și la 
politica spațiului și menționând, în special, elaborarea unei politici europene a spațiului 
pentru a promova progresul științific și tehnic, competitivitatea industrială și punerea în 
aplicare a politicilor Uniunii Europene,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 februarie 2013 intitulată „Politica 
industrială spațială a UE” (COM(2013)0108),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2010 intitulată ,,O politică 
industrială integrată adaptată erei globalizării - Atribuirea celui mai important rol 
competitivității și sustenabilității”(COM(2010)0614),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 aprilie 2011 intitulată „Către o strategie 
spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului” (COM(2011)0152),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2012 intitulată „Stabilirea unor 
relații adecvate între Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană” 
(COM(2012)0671),

 având în vedere Decizia Consiliului nr. 2004/578/CE din 29 aprilie 2004 privind 
încheierea Acordului-cadru dintre Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană,

 având în vedere Concluziile Consiliului din 11 octombrie 2010, 31 mai 2011, 2 decembrie 
2011 și 30 mai 2013, 

 având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2012 referitoare la o strategie spațială a 
Uniunii Europene în serviciul cetățeanului1, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0013.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri externe 
(A7-0000/2013),

A. întrucât articolul 189 din TFUE conferă Uniunii Europene un rol explicit în elaborarea 
unei politici a spațiului în scopul promovării progresului științific și tehnic, a 
competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale;

B. întrucât, dată fiind concurența tot mai mare din partea noilor națiuni deținătoare de 
tehnologie spațială, cum ar fi China și India, greutatea politică a statelor membre naționale 
ale UE s-ar putea să nu mai fie suficientă pentru a face față provocărilor viitoare în acest 
sector;

C. întrucât politica spațială reprezintă un element cheie al Strategiei Europa 2020;

D. întrucât nenumărate servicii utilizate de către cetățeni în viața de zi cu zi, cum ar fi 
televiziunea, internetul de mare viteză, sistemele de navigație sau sistemul automat de 
apel de urgență eCall sunt dependente în mod direct sau indirect de industria spațială;

E. întrucât industria spațială europeană generează anual o cifră de afaceri consolidată de 
aproximativ 6,5 miliarde EUR și are peste 34 500 de angajați permanenți cu înaltă 
calificare;

F. întrucât în prezent nu există încă o coordonare suficientă a măsurilor în domeniul politicii 
spațiale între UE, statele membre și ESA și întrucât această situație a avut drept consecință 
o duplicare a structurilor și a împiedicat exploatarea efectelor de sinergie;

G. întrucât ESA nu are o relație formală cu Parlamentul European, neexistând astfel un 
feedback direct către cetățeni, așa cum există în alte domenii ale politicii Uniunii;

H. întrucât industria spațială este caracterizată de investiții intensive și cunoaște cicluri de 
evoluție neobișnuit de lungi, astfel încât siguranța planificării are un rol hotărâtor pentru 
industria spațială;

I. întrucât operarea unui sistem de lansatoare ar contribui la asigurarea unui acces 
independent la spațiu; 

J. întrucât vânzările comerciale au un rol mult mai important pentru industria spațială 
europeană decât pentru principalii săi concurenți pe plan internațional;

K. întrucât serviciile prin satelit au un rol important în furnizarea de informații sectoarelor în 
creștere ale societății digitale;

L. întrucât experții estimează că peste zece ani piața pentru serviciile de navigație și de 
observare a Pământului ar putea ajunge la un volum de 300 de miliarde USD și întrucât 
deja în prezent între 6% și 7% din PIB-ul țărilor vestice din UE este dependent de 
navigația prin satelit;

M. întrucât, datorită creșterii cererii de servicii de comunicații fără fir și datorită proprietăților 



PR\942984RO.doc 5/9 PE514.925v01-00

RO

fizice ale propagării undelor și a insuficienței aferente de frecvențe radio, devine tot mai 
importantă coordonarea pe plan internațional a utilizării spectrului,

Configurarea politicii spațiale în funcție de prioritățile europene

1. salută Comunicarea Comisiei privind o politică industrială spațială a UE; consideră că 
Comisia ar trebui să se concentreze asupra unui număr limitat de măsuri vizând politica 
industrială spațială, menționate în comunicare, pentru a valorifica în mod real potențialul 
de creștere economică în sectorul spațial; 

2. sprijină intenția Comisiei de a adopta măsuri în vederea creării unui cadru de reglementare 
coerent privind spațiul, la nivelul UE; sprijină instituirea unei adevărate piețe interne a UE 
pentru produsele și serviciile spațiale; 

3. constată că până acum nu există nicio abordare orizontală din partea Comisiei care să 
vizeze ancorarea politicii spațiale și a obiectivelor și utilizărilor acesteia în diferitele 
domenii de politici ale Uniunii; îndeamnă Comisia să țină cont în viitor de politica spațială 
și în domenii cum ar fi, de exemplu, telecomunicațiile, transportul, agricultura sau cultura; 

4. solicită Comisiei să acorde prioritate următoarelor aspecte: chestiuni instituționale, 
Galileo și Copernicus, industria spațială ca generator de creștere economică și de locuri de 
muncă, accesul la spațiu, rolul cercetării și dezvoltării, comunicațiile prin satelit și 
reziduurile spațiale; 

Chestiuni instituționale

5. recunoaște succesele realizate de ESA pentru Europa în ultimele decenii în domeniul 
politicii spațiului; constată, cu toate acestea, că, pe termen lung, nu se poate ajunge la o 
eficiență operațională și la o coordonare și responsabilitate sporite decât printr-o apropiere 
a ESA de UE; solicită Comisiei să analizeze cu cea mai mare atenție dacă, de exemplu, 
ESA ar putea fi legată în viitor de structurile de guvernanță ale Uniunii în calitate de 
organizație inter-statală, neconsiderându-se, în același timp, drept adecvată transformarea 
ESA într-o agenție europeană; 

6. consideră că, între timp, Uniunea Europeană, în foarte strânsă cooperare cu ESA, ar trebui 
să coordoneze mai intens politica și programele spațiale ale statelor membre, pentru a 
adopta o adevărată abordare europeană; constată că doar prin intermediul unei abordări 
europene i se poate oferi industriei spațiale oportunitatea de a deveni și de a rămâne 
competitivă; 

7. solicită Comisiei, statelor membre și ESA să instituie un tip de grup de coordonare ai cărui 
membri ar trebui să coordoneze, în cadrul unor reuniuni regulate, strategiile și măsurile în 
domeniul politicii spațiului, pentru a evita duplicarea structurilor;

Galileo și Copernicus (GMES)

8. subliniază că finalizarea Galileo și continuarea Copernicus ar trebui să aibă prioritate 
absolută, dat fiind statutul emblematic al acestora în cadrul politicii spațiale europene, 
astfel încât primele servicii Galileo să poată fi deschise în mod real publicului în 2014;



PE514.925v01-00 6/9 PR\942984RO.doc

RO

9. regretă faptul că, în trecut, au avut loc amânări în instituirea programului de navigație prin 
satelit Galileo; salută faptul că, între timp, au fost lansați patru sateliți pe orbita terestră; 
subliniază că avantajele și utilitatea Galileo în special și ale unei industrii spațiale 
europene în general ar trebui comunicate societății în mod mai eficient; 

10. are convingerea că scopul capacității operaționale depline (FOC), bazată pe o constelație 
de 27 de sateliți și un număr adecvat de sateliți de rezervă și pe o infrastructură adecvată la 
sol, este o condiție necesară pentru ca Galileo să ajungă să ofere valoarea adăugată 
prevăzută în ceea ce privește, în special, înalta precizie și un serviciu neîntrerupt și, prin 
urmare, pentru a culege multe roade economice și sociale;

Industria spațială ca generator de creștere economică și de locuri de muncă

11. constată că nu numai IMM-urile, dar acestea în mod special, necesită un tip de finanțare 
inițială rapidă din partea sectorului public, astfel încât să aibă la dispoziție fonduri 
suficiente pentru investițiile pe termen lung în cercetare și dezvoltare; este convins că 
finanțarea publică și existența unor clienți publici pentru produsele și serviciile industriei 
spațiului pot stimula inovările și genera, astfel, creștere economică și locuri de muncă; 

12. solicită Comisiei și statelor membre să creeze stimulente pentru industria europeană, 
pentru a dezvolta componente pentru spațiu la nivel european, pentru a reduce dependența 
de importuri din țări terțe; 

13. observă că întreprinderile care nu aparțin industriei spațiale pot profita de pe urma 
nenumăratelor produse apărute în urma cercetării spațiale; prin urmare, solicită tuturor 
părților implicate să dezvolte schimburi avantajoase între actorii din cadrul industriei 
spațiale și al celei nespațiale și să lucreze în parteneriat pentru a dezvolta tehnologii care 
pot conduce la inovări deschizătoare de drumuri în beneficiul societății; 

14. subliniază că în special serviciile spațiale din sectorul economic și robotica oferă multe 
oportunități de piață pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM); 

15. subliniază că sistemele robotice autonome și inteligente constituie tehnologii cheie pentru 
explorarea în continuare a spațiului; reamintește în acest context utilizarea eficientă a 
fondurilor europene din cadrul „Orizont 2020”, în special pentru activități mai apropiate 
de piață; 

16. subliniază că doar prin intermediul unei disponibilități suficiente a unor angajați cu înalte 
calificări poate fi garantat faptul că industria spațială europeană rămâne competitivă; 
solicită, prin urmare, tuturor părților interesate să aprofundeze cooperarea între 
universități și industrie; observă, în continuare, că achiziționarea de talente din țările terțe 
este indispensabilă;

Accesul la spațiu

17. subliniază importanța vânzărilor comerciale pentru industria spațială europeană; observă, 
în același timp, că accesul la piețele instituționale din țările terțe rămâne parțial blocat 
pentru industria europeană; subliniază importanța unor „condiții echitabile” pentru 
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industria spațială europeană la nivel internațional; solicită, prin urmare, Comisiei să 
garanteze oportunități egale și condiții concurențiale echitabile în contextul acordurilor 
comerciale (de exemplu, TTIP);

18. subliniază importanța dezvoltării și operării lansatoarelor europene pentru un acces 
independent la spațiu; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să mențină și să 
extindă pe termen lung, împreună cu ESA, un sistem de lansare și un serviciu de lansare 
european;

19. consideră că industria spațială europeană ar trebui să utilizeze infrastructura spațială 
europeană existentă, finanțată parțial din fonduri publice europene;

Rolul cercetării și dezvoltării

20. consideră că, în special în domeniul activităților de cercetare, este necesară o mai mare 
coordonare între UE, ESA și statele membre; îndeamnă cei trei actori să dezvolte o „foaie 
de parcurs privind cercetarea” comună pentru perioada de până la sfârșitul anului 2020, 
pentru a defini prioritățile și obiectivele politicii spațiale care ar trebui realizate împreună, 
astfel încât să se asigure o planificare sigură pentru actorii implicați, în special în cadrul 
industriei;

21. constată că, în Europa, există mai multe obstacole care încetinesc dezvoltarea unor 
aplicații inovatoare; reamintește, în acest context, Comisiei că există o piață neexploatată 
pentru valorificarea comercială a datelor spațiale generate de programe de satelit și de 
observare a Pământului; îndeamnă Comisia să realizeze un studiu pentru a identifica 
aceste obstacole (cum ar fi de exemplu nesiguranța în ceea ce privește disponibilitatea 
serviciilor, rezerve cu privire la securitate și protecția datelor și neconștientizarea 
potențialului) și să prezinte propuneri și soluții vizând modalitățile de dezvoltare a acestor 
piețe;

Comunicațiile prin satelit

22. subliniază că comunicațiile prin satelit au un rol important în cadrul industriei spațiale 
europene, deoarece contractele din acest sector oferă o utilizare continuă a navelor spațiale 
și a lansatoarelor, contribuind astfel la obiectivul vizând un acces independent la spațiu 
pentru UE; atrage atenția în acest context asupra rolului capacității independente de 
sarcină utilă, care devine disponibilă în momentul lansării sateliților comerciali (așa-
numitele „hosted payloads”), ce pot fi utilizate la testarea unor noi produse și tehnologii în 
spațiu;

23. subliniază că comunicațiile prin satelit reprezintă o modalitate eficientă de a furniza 
servicii multimedia și acelora din cadrul industriei și societății care nu au putut beneficia 
până acum de servicii prin intermediul tehnologiilor terestre;

24. subliniază că rețelele prin satelit contribuie la realizarea obiectivelor Agendei digitale a 
UE în ceea ce privește acoperirea integrală a UE cu internet de bandă largă, în special în 
regiunile îndepărtate;

25. observă că comunicațiile prin satelit capătă o funcție logistică tot mai importantă în situații 



PE514.925v01-00 8/9 PR\942984RO.doc

RO

de criză, cum ar fi dezastrele naturale, sau în menținerea securității pe plan intern, 
deoarece legăturile de date și comunicații ale acestora sunt indispensabile în situații în 
care nu există nicio infrastructură terestră sau aceasta a fost distrusă;

26. solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze disponibilitatea actuală și nevoile viitoare în 
ceea ce privește frecvențele de radio pentru comunicațiile prin satelit și să garanteze, în 
cadrul următoarei Conferințe Mondiale pentru Radiocomunicații, că interesele UE în 
domeniul alocării spectrului la nivel mondial și regional sunt apărate în mod adecvat;

27. consideră că potențialul de inovare în domeniul comunicațiilor prin satelit nu este încă nici 
pe departe epuizat; atrage atenția asupra potențialului reprezentat de tehnologiile cele mai 
recente, cum ar fi „Laser Communication Terminals” (LCT) sau „High Throughput 
Satellites” (HTS), pentru a răspunde nevoii de un schimb tot mai intens de date, cu viteze 
de transfer al datelor tot mai ridicate;

28. subliniază că Europa nu își poate menține avansul tehnologic în ceea ce privește 
comunicațiile prin satelit decât dacă sunt continuate eforturile de cercetare în acest 
domeniu la nivel european; salută faptul că, în cadrul noului program-cadru pentru 
cercetare „Orizont 2020”, urmează să fie investite 1,7 miliarde Euro în cercetare și 
inovare; solicită, de asemenea, Comisiei ca, în contextul „Orizont 2020”, să pună la 
dispoziție o parte din buget programelor de cercetare și dezvoltare aferente aplicațiilor 
comunicațiilor prin satelit;

Reziduurile spațiale

29. subliniază că infrastructura bazată în spațiu constituie fundamentul pentru numeroase 
servicii utilizate de industrie și societate în viața de zi cu zi; observă că lipsa accesului la 
această infrastructură, de exemplu în urma unor coliziuni între sateliți și reziduuri spațiale, 
ar putea afecta în mod negativ siguranța actorilor economici și a cetățenilor;

30. constată că reziduurile spațiale devin o problemă tot mai mare; solicită, prin urmare, 
Comisiei și statelor membre să coopereze în vederea realizării unei guvernanțe globale 
pentru spațiu; solicită, în același timp, Comisiei și statelor membre să încurajeze țările 
terțe să semneze „Codul de conduită privind spațiul cosmic” redactat de către Uniunea 
Europeană;

31. solicită Comisiei să instituie la nivel european cât mai repede posibil programul de sprijin 
pentru supravegherea și urmărirea spațială, propus la începutul acestui an, pentru a garanta 
o independență tot mai mare față de instituțiile din SUA care emit avertizări privind 
coliziunile;

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Deși industria spațială este un sector de nișă, în care își desfășoară activitatea doar 
aproximativ 35 000 de angajați cu înalte calificări, această industrie generează o cifră de 
afaceri anuală consolidată de peste 6,5 miliarde Euro. Nenumărate servicii sunt dependente în 
mod direct sau indirect de tehnologiile spațiale. În același timp, spațiul a devenit un motor al 
creșterii și inovării. Multe industrii nespațiale beneficiază de pe urma realizărilor tehnologice 
ale industriei spațiale. În multe domenii, cum ar fi serviciile de comunicații prin satelit, 
industria europeană ocupă o poziție de vârf.

Cu toate acestea, SUA continuă să fie „națiunea spațială nr. 1”, fapt datorat în largă măsură 
dimensiunii bugetului investit în tehnologia spațială civilă și militară. Dar și alte națiuni, cum 
ar fi China sau India, realizează în prezent progrese considerabile în sectorul spațial. În acest 
context, noi, europenii, ar trebui să ne întrebăm dacă dorim să menținem sau, în cel mai bun 
caz, să consolidăm în viitor anumite poziții de frunte, sau doar să urmăm celelalte națiuni.

Parlamentul European a promovat întotdeauna o politică spațială europeană ambițioasă, așa 
cum o face și în prezentul raport din proprie inițiativă.

În comunicarea sa din 28 februarie 2013, Comisia propune o serie de măsuri diferite vizând 
„valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial”; Parlamentul European 
consideră, de asemenea, că industria spațială are un potențial considerabil de a genera creștere 
economică și locuri de muncă, contribuind, astfel, și la îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Europa 2020.

Pentru aceasta, vor trebui, totuși, luate câteva decizii importante în lunile și anii ce vin. În 
primul rând, este necesar un grad sporit de coordonare între activitățile spațiale ale UE, ESA 
și cele ale statelor membre, pentru a evita duplicarea structurilor și a realiza sinergii. În cele 
din urmă, UE are nevoie de o adevărată piață internă pentru industria spațială, cu un cadru 
juridic coerent, fără a urmări, totuși, o armonizare totală a legislațiilor statelor membre. Acest 
echilibru reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru viitor.

În plus, industria europeană, beneficiind de sprijinul factorilor de decizie politici, ar trebui să 
se concentreze asupra acelor sectoare în care există deja un potențial considerabil de creștere 
și inovare. Printre acestea se numără, fără îndoială, programul european de navigație prin 
satelit Galileo, programul european pentru observarea Pământului Copernicus (GMES) și 
comunicațiile prin satelit în general.


