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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2013/2092(INI)

9.8.2013

OSNUTEK POROČILA
o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast 
v vesoljskem sektorju
(2013/2092(INI))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Angelika Niebler



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

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................9



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

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vesoljski industrijski politiki EU – sprostitev potenciala za gospodarsko rast v 
vesoljskem sektorju
(2013/2092(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 189 naslova XIX Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o 
politiki na področju raziskav in tehnološkega razvoja in vesoljski politiki ter sklicujoč se 
zlasti na oblikovanje evropske vesoljske politike za pospeševanje znanstvenega in 
tehničnega napredka, industrijske konkurenčnosti in izvajanja politik Unije,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. februarja 2013 z naslovom „Vesoljska 
industrijska politika EU“ (COM(2013)0108),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020, 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2010 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (COM(2010)0614),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva“ (COM(2012)0582),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. aprila 2011 z naslovom „Za vesoljsko 
strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom“ (COM(2011)0152),

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. novembra 2012 z naslovom „Vzpostavitev 
ustreznih odnosov med EU in Evropsko vesoljsko agencijo“ (COM(2012)0671) ,

 ob upoštevanju Sklepa 2004/578/ES z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi Okvirnega 
sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo,

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. oktobra 2010, 31. maja 2011, 31. maja 2011, 2. 
decembra 2011 ter 30. maja 2013, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2012 o vesoljski strategiji Evropske 
unije, ki bi koristila državljanom1, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2013),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0013.
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A. ker je s členom 189 PDEU Evropski uniji podeljena izrecna vloga pri oblikovanju 
vesoljske politike za pospeševanje znanstvenega in tehničnega napredka, industrijske 
konkurenčnosti in izvajanje svojih politik;

B. ker zaradi vse močnejše konkurence novih držav, ki opravljajo polete v vesolje, kot sta 
Kitajska in Indija, politična moč posameznih držav članic EU ne zadošča več za soočanje 
s prihodnjimi izzivi tega sektorja;

C. ker je vesoljska politika bistven element strategije Evropa 2020;

D. ker so številne storitve, ki jih državljani vsakodnevno uporabljajo, kot so npr. televizija, 
širokopasovni internet, navigacijski sistemi ali vseevropski samodejni sistem za klic v sili 
eCall, posredno ali neposredno odvisne od vesolja;

E. ker evropska vesoljska industrija za polni delovni čas zaposluje več kot 34.500 
visokokvalificiranih oseb in ker njen skupni letni promet znaša približno 6,5 milijarde 
EUR;

F. ker je usklajevanje ukrepov na področju vesolja med EU, državami članicami in Evropsko 
vesoljsko agencijo še vedno pomanjkljivo in zato prihaja do podvajanja struktur in 
neizkoriščenosti sinergijskih učinkov;

G. ker Evropska vesoljska agencija nima uradnega odnosa z Evropskim parlamentom in zato 
državljani ne dobijo neposrednih povratnih informacij, kot je to običajno na drugih 
področjih politike Unije;

H. ker vesoljska industrija zahteva obsežne naložbe in ima neobičajno dolge razvojne cikle, 
zato je zanesljivost načrtovanja zanjo bistvenega pomena;

I. ker lahko evropski sistem nosilnih raket prispeva k zagotovitvi neodvisnega dostopa do 
vesolja; 

J. ker ima komercialna prodaja za evropski vesoljski sektor bistveno pomembnejšo vlogo 
kot za njegove glavne mednarodne tekmece;

K. ker imajo satelitske storitve pomembno vlogo pri zagotavljanju informacij za rastoče 
sektorje digitalne družbe;

L. ker bi lahko po ocenah strokovnjakov trg storitev satelitske navigacije in opazovanja 
zemlje v desetih letih znašal 300 milijard USD in ker je že danes v zahodnih državah EU
6–7 % BDP odvisnih od satelitske navigacije;

M. ker postaja mednarodno usklajevanje uporabe frekvenčnega spektra vse pomembnejše 
zaradi vse večjega povpraševanja po možnostih brezžične komunikacije ter zaradi 
fizikalnih lastnosti širitve radijskih valov in z njimi povezanim vse večjim pomanjkanjem 
radijskih frekvenc;

Evropska usmeritev vesoljske politike
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1. pozdravlja sporočilo Komisije o vesoljski industrijski politiki EU; meni, da bi se morala 
Komisija osredotočiti na manjše število ukrepov za vesoljsko industrijsko politiko, 
navedenih v sporočilu, da bi dosegla dejanski razvoj potenciala rasti v vesoljskem 
sektorju; 

2. podpira načrt Komisije, da sprejme ukrepe za vzpostavitev skladnega regulativnega okvira 
EU za vesolje; zagovarja vzpostavitev pravega notranjega trga EU za vesoljske izdelke in 
storitve; 

3. ugotavlja, da Komisija doslej še ni sprejela horizontalnega pristopa, s katerim bi vesoljsko 
politiko ter njene cilje in koristi vključila v različne politike Unije; poziva Komisijo, naj 
vesoljsko politiko v prihodnje upošteva tudi na področjih, kot so telekomunikacije, 
promet, kmetijstvo ali kultura; 

4. poziva Komisijo, naj kot prednostne naloge obravnava naslednja tematska področja: 
institucionalna vprašanja, Galileo in Copernicus, vesoljska industrija kot gonilo rasti in 
instrument za zaposlovanje, dostop do vesolja, vloga raziskav in razvoja, satelitska 
komunikacija ter vesoljski odpadki; 

Institucionalna vprašanja

5. priznava uspehe na področju vesolja, ki jih je Evropska vesoljska agencija dosegla v 
preteklih desetletjih; vendar ugotavlja, da je mogoče okrepljeno operativno učinkovitost 
ter politično usklajevanje in odgovornost dolgoročno doseči le s približevanjem Evropske 
vesoljske agencije Evropski uniji; poziva Komisijo, naj kar se da natančno preveri, ali bi 
bilo mogoče v prihodnje Evropsko vesoljsko agencijo kot meddržavno organizacijo 
vključiti v strukture upravljanja Unije, pri čemer sprememba Evropske vesoljske agencije 
v evropsko agencijo ne bi bila smiselna;

6. meni, da bi morala Evropska unija medtem v tesnem sodelovanju z Evropsko vesoljsko 
agencijo bolje usklajevati vesoljsko politiko in programe držav članic, da bi dosegla pravi 
evropski pristop; ugotavlja, da je le na ta način mogoče izboljšati in ohraniti 
konkurenčnost vesoljske industrije;

7. poziva Komisijo, države članice in Evropsko vesoljsko agencijo, naj ustanovijo neke vrste 
koordinacijsko skupino, katere člani bodo na rednih srečanjih medsebojno usklajevali 
strategije in ukrepe na področju vesolja, da bi se izognili podvajanju struktur;

Galileo in Copernicus (GMES)

8. poudarja, da morata biti dokončanje projekta Galileo in nadaljevanje projekta Copernicus 
kot vodilna projekta evropske vesoljske politike prednostni nalogi, da bi bilo dejansko 
mogoče že leta 2014 državljanom omogočiti prve storitve projekta Galileo;

9. obžaluje, da je v preteklosti prihajalo do zastojev pri izgradnji evropskega satelitskega 
navigacijskega sistema Galileo; pozdravlja dejstvo, da od tedaj že štirje sateliti krožijo v 
zemljini orbiti; poudarja, da je treba javnosti bolje predstaviti prednosti in koristi posebej 
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projekta Galileo ter bolj na splošno evropske vesoljske industrije;

10. je prepričan, da je cilj popolne operativne zmogljivosti, ki bo temeljila na konstelaciji 27 
satelitov in ustreznega števila nadomestnih satelitov ter na ustrezni zemeljski 
infrastrukturi, osnovni pogoj za doseganje dodane vrednosti Galilea zlasti v smislu visoke 
natančnosti in neprekinjenega delovanja ter s tem za uživanje številnih gospodarskih in 
družbenih koristi;

Vesoljska industrija kot gonilo rasti in instrument za zaposlovanje

11. ugotavlja, da zlasti mala in srednja podjetja, pa ne samo ona, potrebujejo neke vrste hitro 
financiranje javnih organov, da bi imela na voljo dovolj finančnih sredstev za dolgoročne 
naložbe v raziskave in razvoj; je prepričan, da je z javnim financiranjem in prisotnostjo 
javnih prejemnikov izdelkov in storitev vesoljske industrije moč spodbuditi inovacije ter 
tako ustvariti gospodarsko rast in delovna mesta;

12. poziva Komisijo in države članice, naj spodbudijo evropsko industrijo k razvoju 
vesoljskih komponent na evropski ravni, da bi postali manj odvisni od uvoza iz tretjih 
držav; 

13. ugotavlja, da lahko imajo podjetja iz nevesoljskih industrijskih panog koristi od številnih 
proizvodov, ki so rezultat vesoljskih raziskav; zato poziva vse udeležene strani, naj 
vzpostavijo plodno sodelovanje med akterji vesoljske in nevesoljske industrije ter 
partnersko sodelujejo pri razvoju tehnologij, ki bi lahko privedle do revolucionarnih 
inovacij v korist družbe;

14. poudarja, da bi lahko zlasti gospodarska panoga vesoljskih storitev in robotike omogočila 
številne priložnosti na trgu predvsem za mala in srednja podjetja;

15. poudarja, da so samostojni in inteligentni robotski sistemi bistvena tehnologija za 
nadaljnje raziskovanje vesolja; zato opominja na učinkovito rabo evropskih sredstev iz 
programa Obzorje 2020, zlasti za ukrepe pred komercializacijo;

16. poudarja, da je le z zadostno razpoložljivostjo visokokvalificiranih delavcev moč 
zagotoviti nadaljnjo konkurenčnost evropske vesoljske industrije; zato poziva vse 
udeležene akterje, naj poglobijo sodelovanje med univerzami in gospodarstvom; vrh tega 
ugotavlja, da je pridobivanje talentov iz tretjih držav nepogrešljivo; 

Dostop do vesolja

17. poudarja pomen komercialne prodaje za evropsko vesoljsko industrijo; obenem opozarja, 
da je dostop do institucionalnih trgov v tretjih državah deloma zaprt za evropsko 
gospodarstvo; poudarja pomen enakih izhodiščnih pogojev za evropsko gospodarstvo na 
mednarodni ravni; zato poziva Komisijo, naj v okviru trgovinskih sporazumov (npr. 
čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb) poskrbi za enake možnosti in 
pravične pogoje konkurence;

18. poudarja, da je pomembno razviti in uporabljati evropske nosilne rakete za neodvisen 
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dostop do vesolja; zato poziva Komisijo in države članice, naj skupaj z Evropsko agencijo 
za vesolje dolgoročno poskrbijo za vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema nosilnih raket;

19. meni, da bi se morala evropska vesoljska industrija opreti na obstoječo vesoljsko 
infrastrukturo, ki je bila delno financirana z evropskimi javnimi sredstvi;

Vloga raziskav in razvoja

20. meni, da je zlasti na področju raziskav potrebno tesnejše usklajevanje med EU, Evropsko 
agencijo za vesolje ter državami članicami; poziva vse tri, naj oblikujejo skupni načrt 
raziskav za obdobje do leta 2020 ter opredelijo prednostne naloge in cilje vesoljske 
politike, ki jih je treba doseči skupaj, da bi udeleženim akterjem, zlasti v gospodarstvu, 
zagotovili varnost načrtovanja;

21. ugotavlja, da razvoj inovativnih uporab v Evropi zavirajo različne ovire; zato opominja 
Komisijo, da obstaja neizkoriščen trg za komercialno uporabo vesoljskih podatkov, 
pridobljenih s programi opazovanja zemlje in satelitskimi programi; poziva Komisijo, naj 
izvede študijo, s katero bo ugotovila te ovire (kot npr. negotovost glede razpoložljivosti 
storitev, pomisleki v zvezi z zakonodajo glede varnosti in varstva podatkov, pomanjkanje 
ozaveščenosti o potencialu) ter poiskala morebitne predloge rešitev za dostop do teh 
trgov;

Satelitska komunikacija

22. poudarja, da ima satelitska komunikacija pomembno vlogo v evropski vesoljski industriji, 
saj naročila iz te panoge zagotavljajo trajno izkoriščenost zmogljivosti vesoljskih plovil in 
nosilnih raket ter tako prispevajo k cilju neodvisnega dostopa do vesolja za EU; v zvezi s 
tem opozarja tudi na vlogo neodvisne rabe uporabnega tovora, ki je na voljo ob izstrelu 
komercialnih satelitov (tako imenovani hosted payload) in ki ga je moč uporabiti za 
preizkus novih proizvodov in tehnologij v vesolju;

23. poudarja, da je satelitska komunikacija učinkovita možnost za zagotavljanje 
večpredstavitvenih storitev tudi tistim v gospodarstvu in družbi, ki jih do sedaj ni bilo moč 
oskrbeti prek zemeljskih tehnologij;

24. poudarja, da satelitska omrežja prispevajo k izpolnjevanju ciljev digitalne agende EU, da 
se doseže popolno pokritje EU s širokopasovnimi priključki zlasti v odročnih regijah ;

25. ugotavlja, da imajo satelitske zveze vse pomembnejšo logistično funkcijo v kriznih 
situacijah, denimo pri naravnih nesrečah, ali za zaščito notranje varnosti, saj so 
podatkovne in komunikacijske povezave nepogrešljive v primerih, ko ni zemeljske 
infrastrukture ali je bila uničena;

26. zato poziva Komisijo, naj analizira sedanjo razpoložljivost in prihodnje povpraševanje po 
radijskih frekvencah za satelitske komunikacije ter na naslednji svetovni konferenci o 
radiokomunikacijah poskrbi, da bodo pri delitvi svetovnih in regionalnih radijskih 
frekvenc interesi EU ustrezno zastopani;
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27. meni, da potencial za inovacije na področju satelitskih komunikacije še zdaleč ni izčrpan;
poudarja možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije, kot sta na primer „Laser 
Communication Terminals“ (LCT) ali „High Throughput Satellites“ (HTS), s katerimi bi 
lahko zadovoljili potrebo po vse večji izmenjavi podatkov pri vse večjih podatkovnih 
hitrostih;

28. poudarja, da lahko Evropa svojo tehnološko prednost na področju satelitskih komunikacij 
ohrani le, če se bodo raziskovalna prizadevanja na tem področju nadaljevala na evropski 
ravni; pozdravlja dejstvo, da naj bi se tudi v novem okvirnem programu za raziskovanje 
Obzorje 2020 vložilo v raziskave in inovacije na področju vesolja 1,7 milijarde EUR ;
poleg tega poziva Komisijo, naj v okviru Obzorja 2020 del proračuna dodeli za raziskave 
in razvoj uporabe satelitske komunikacije;

Vesoljski odpadki

29. poudarja, da so vesoljske infrastrukture hrbtenica raznolikih storitev, ki se vsakodnevno 
uporabljajo v gospodarstvu in družbi; opozarja, da bi izpad teh infrastruktur, denimo 
zaradi trkov med sateliti in vesoljskimi odpadki, utegnil imeti negativne posledice za 
varnost gospodarskih subjektov in državljanov;

30. ugotavlja, da postajajo vesoljski odpadki vse večja težava; zato poziva Komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri vzpostavitvi svetovnega upravljanja vesolja; obenem poziva 
Komisijo in države članice, naj tretje države spodbudijo k podpisu tako imenovanega 
kodeksa ravnanja za dejavnosti v vesolju, ki ga je pripravila EU;

31. poziva Komisijo, naj na začetku tega leta predlagani podporni program za nadzor in 
sledenje v vesolju kar se da hitro vzpostavi na evropski ravni, da bi zagotovila vse večjo 
neodvisnost od institucij ZDA, ki objavljajo opozorila pred morebitnimi trki;

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Vesoljska industrija je resda nišni sektor z nekaj več kot 35.000 visokokvalificiranimi 
zaposlenimi, vendar njen letni promet kljub temu presega 6,5 milijarde EUR. Z vesoljsko 
tehniko so neposredno ali posredno povezane številne storitve. Obenem je vesolje gonilna sila 
rasti in inovacij. Od tehničnih dosežkov vesoljske industrije imajo koristi mnoge nevesoljske 
panoge. V številnih panogah, kot so denimo storitve satelitske komunikacije, zaseda evropsko 
gospodarstvo vodilna mesta.

Kljub temu so ZDA še vedno vodilna vesoljska sila, nenazadnje tudi zaradi višine proračuna, 
ki ga namenjajo civilnemu in vojaškemu vesoljskemu sektorju. Vendar tudi druge države, kot 
sta Kitajska ali Indija, vse bolj napredujejo na področju vesolja. Zato se moramo Evropejci 
vprašati, ali bi radi tudi v prihodnje obdržali določene vodilne položaje oz. jih v najboljšem 
primeru nadgrajevali, ali pa smo pripravljeni zgolj capljati za drugimi.

Evropski parlament se je vedno močno zavzemal za velikopotezno evropsko vesoljsko 
politiko, kar je razvidno tudi iz tega poročila.

Komisija v sporočilu z dne 28. februarja 2013 predlaga številne različne ukrepe, s katerimi bi 
dosegli sprostitev potenciala za rast v vesoljskem sektorju. Tudi Evropski parlament meni, da 
ima vesoljska industrija znaten potencial za spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest ter 
s tem tudi za doseganje ciljev strategije Evropa 2020.

Vendar bo zato treba v prihajajočih mesecih in letih sprejeti nekatere pomembne odločitve. 
Najprej bo potrebna tesnejša koordinacija med vesoljskimi dejavnostmi EU, Evropske 
vesoljske agencije ter držav članice, da bi se izognili podvajanju in združili moči. EU konec 
koncev potrebuje pravi notranji trg za vesoljsko industrijo s skladnim pravnim okvirom, 
vendar pri tem ne želi stremeti k popolni harmonizaciji zakonodaje držav članic. 
Vzpostavljanje tega ravnotežja bo v prihodnje eden največjih izzivov.

Vrh tega bi se moralo evropsko gospodarstvo ob podpori evropske politike osredotočiti na 
področja, ki imajo že danes znaten potencial za rast in inovacije. Mednje nedvomno sodijo 
evropski satelitski navigacijski sistem Galileo, program za spremljanje Zemlje Copernicus 
(GMES) in satelitska komunikacija na splošno.


