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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. priznava, da ima vesoljska tehnologija pomembno vlogo pri ustvarjanju bolj pametnega, 

varnega, zanesljivega, trajnostnega in celovitega kopenskega, pomorskega, zračnega in 

vesoljskega prometa; pozdravlja sporočilo Komisije in meni, da lahko prispeva k 

uresničevanju novih potreb v prometu glede varne in neprekinjene povezljivosti, 

zanesljivejšemu ugotavljanju položaja, intermodalnosti in interoperabilnosti; 

2. poudarja, da sta vesolje in dostop do njega odvisna predvsem od prevoznih sredstev 

(sateliti, nosilna vozila, rakete); priznava, da to pomeni, da so vesoljske tehnologije in 

storitve (satelitski podatki, geolokacija) strateškega pomena za številne sektorje, kot so 

promet, telekomunikacije, kmetijstvo in obramba; 

3. poudarja, da prometni sektor nudi velik potencial za nove in inovativne poslovne 

priložnosti v panogah, povezanih z vesoljsko industrijo, med drugim na področju 

varnosti, okoljske učinkovitosti, prenosa podatkov, navigacije, služb za iskanje in 

reševanje ter nadzora in upravljanja prometa; poudarja, da se podjetja zanašajo na 

dostop do podatkov in sodelovanje med univerzami, znanstveniki ter javnim in 

zasebnim sektorjem; 

4. poudarja, da imata usposabljanje in razvoj spretnosti pomembno vlogo pri tem, da bo 

vesoljski sektor EU postal dejansko neodvisen in samostojen; poziva Komisijo, naj v 

okviru Obzorja 2020 in prihodnjih raziskovalnih in razvojnih programov še naprej 

podpira ukrepe za spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in razširjanja ugotovitev na 

področjih, povezanih z vesoljem; 

5. poudarja, da je osnovno in temeljno orodje za razvoj zmogljivosti evropske vesoljske 

industrije sodelovanje pri neobveznih programih Evropske vesoljske agencije (ESA), v 

okviru katerih lahko evropska podjetja in univerze ali raziskovalni inštituti sodelujejo 

pri pripravi najnovejših tehnologij za vesoljske misije in sisteme; poudarja, da udeležba 

v teh programih odpira pot v podjetništvo na tem področju ter dostop do znanstvenih 

projektov, ki so izredno tehnološko intenzivni in temeljijo na znanju, kar lahko 

pozitivno vpliva tudi na prometni sektor; 

6. priznava, da imata vesoljska programa EU Galileo in skupna evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS) velik potencial in da je treba spodbujati uporabo njunih 

podatkov ter ustvariti tržne priložnosti, tako da se pregleda in morda prenovi veljavna 

zakonodaja ter sistematično pregleduje združljivost vesoljskih programov;  

7. poziva Komisijo, naj po vsej Evropi podpre razvoj novih vesoljskih poslovnih modelov 

in tehnologij, ki korenito spreminjajo sektor in zmanjšujejo stroške (na primer evropske 

tehnologije, ki omogočajo napotitev manjših satelitov v vesolje, kot so baloni za 

večkratno uporabo ali lanserji); 

8. ugotavlja, da je prometni sektor EU, zlasti na področju upravljanja prometa, sistemov za 

sledenje in satelitskega opazovanja, odvisen od vesoljske tehnologije in njene 
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sposobnosti za natančno določanje položaja v vsakem trenutku; poudarja prednosti bolj 

točnega in natančnega satelitskega sledenja in določanja položaja z uporabo tehnologij, 

kot jih zagotavljata Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa 

enotnega evropskega neba (SESAR) v letalskem sektorju in globalni satelitski 

navigacijski sistem (GNSS) v pomorskem; 

9. poudarja, da so regulirane javne storitve Galilea pomembne, saj vladnim organom držav 

članic ponujajo storitve na področju javne varnosti in ukrepanja ob nesrečah, zlasti v 

primeru krize; 

10. spominja, da sta programa, kot sta e-klic in digitalni tahograf, postala uspešna, ker je 

postalo izvajanje storitev določanja položaja na podlagi GNSS obvezno; meni, da se bo 

z vesoljsko strategijo varnost v cestnem prometu izboljšala; ugotavlja, da bi bili lahko 

satelitski podatki pomembni za avtonomno vožnjo; 

11. podpira pobudo Komisije glede vladnih satelitskih komunikacij (Govsatcom), ki naj bi 

zagotavljala zanesljive, varne in stroškovno učinkovite satelitske komunikacijske 

storitve za evropske institucije in institucije držav članic ter infrastrukturo; poudarja 

njen pomen za promet, zlasti arktični pomorski promet, za upravljanje zračnega prometa 

ter nadzor in vodenje brezpilotnih zračnih vozil; 

12. meni, da bi morala strategija voditi k neodvisnemu in varnemu dostopu do vesoljskih 

storitev in podatkov ter tehnološki neodvisnosti od tretjih držav; vendar priznava, da 

mednarodna partnerstva prispevajo k uspehu evropske industrije in da lahko 

sodelovanje z drugimi globalnimi strateškimi partnerji prispeva k preprečevanju 

podvajanja in/ali prekrivanja raziskav in razvoja ter s tem prispeva k bolj učinkovitim 

naložbam; zato poziva Komisijo in države članice, naj nadaljujejo z mednarodnimi 

programi sodelovanja, tudi z drugimi agencijami in organi v tretjih državah, da bi 

spodbudile doma zgrajeno evropsko vesoljsko tehnologijo in izboljšale njeno 

konkurenčnost na svetovnem trgu z razvojem in izvajanjem resnične strategije 

gospodarske diplomacije za ta sektor; 

13. poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati vesoljsko strategijo, da bo lahko imel 

prometni sektor takojšne koristi od izboljšanja pomorskega nadzora, večmodalnosti, 

potovalnih izkušenj potnikov, dostave paketov, navigacije civilnih brezpilotnih 

zrakoplovov in avtonomne vožnje, ter naj izboljša varnost ob ustreznem upoštevanju 

zasebnosti in varstva podatkov; meni, da lahko programa Galileo in EGNOS znatno 

prispevata k pravilnemu izvrševanju zakonodaje EU na področju prometa; je prepričan, 

da bi morali biti satelitski navigacijski sistemi še bolje vključeni v druge digitalne 

storitve, kot so inteligentni prevozni sistemi (ITS), evropski sistem upravljanja 

železniškega prometa (ERTMS), rečne informacijske storitve (RIS), SafeSeaNet ter 

konvencionalni navigacijski sistemi; 

14. poziva Komisijo, naj v pričakovanju polnega izvajanja sistema Galileo podpre vesoljski 

sektor EU, in pozdravlja namero Komisije, da bo sprejela konkretne ukrepe, tudi 

regulativne, da bi zagotovila uveljavitev Galilea na trgu, kar bi spodbudilo razvoj 

povsem združljivih in interoperabilnih evropskih naprav, kot so nabori elektronskih 

vezij in sprejemniki, ter vztraja, da bi morali ti ukrepi zajemati vse načine prevoza 

(zračne, cestne, železniške, pomorske in na celinskih plovnih poteh); 
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15. meni, da so za izvajanje evropskih vesoljskih rešitev v prometnem sektorju nujne 

regulativne določbe za zagotovitev združljivosti Galilea z nekaterimi sprejemniki 

prometne infrastrukture, tudi v prihodnjih strateških sektorjih, kot so samovozeči in 

povezani avtomobili ter brezpilotni zrakoplovi; 

16. meni, da je treba za prihodnje generacije satelitskih sistemov dodatno okrepiti varnost 

infrastrukture sistema Galileo; 

17. poudarja, da sta točnost in celovitost, ki ju zagotavlja EGNOS, bistveni za zračno, 

pomorsko, železniško in cestno navigacijo; ponavlja, da bi morala biti razširitev storitve 

EGNOS na jugovzhodno in vzhodno Evropo prednostna naloga, da bi dosegli pokritost 

celotne EU in jo razširili tudi na Afriko in Bližnji vzhod; 

18. ponovno poudarja finančne prednosti in boljšo točnost, odpornost in varnost, ki bi jih 

storitev EGNOS lahko zagotavljala pri uporabah, kjer je varnost izjemnega pomena, kot 

je pristajanje zrakoplovov, pa tudi za sledenje letal in zmanjšanje števila odpovedi letal 

in hrupa; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da se EGNOS uporablja na vseh evropskih 

letališčih; 

19. poudarja, da je program Copernicus pomemben za prevoz in varnost potnikov, zlasti na 

področju storitev, povezanih s plovnimi potmi ladij, razvoja mestnih prometnih omrežij 

in spremljanja onesnaženosti zraka; se strinja s Komisijo, da je treba dodatno omogočiti 

in spodbuditi uporabo podatkov iz programa Copernicus, ter jo poziva, naj še naprej širi 

njegovo infrastrukturo; 

20. meni, da je treba dodatno razviti možnost dvojne rabe Galilea in Copernicusa ter 

izboljšati natančnost in šifriranje; 

21. spominja, da je treba nujno pospešiti preoblikovanje kontrole zračnega prometa, ki 

trenutno temelji na radarskem nadzoru, v satelitski nadzor, saj je spremljanje v realnem 

času lahko zagotovljeno le za 30 % našega planeta, in meni, da bi imela lahko pri tem 

prehodu tehnologija GNSS pomembno vlogo; 

22. poleg tega poudarja pomen zrakoplovov, opremljenih z vesoljskim samodejnim 

odvisnim nadzorovanjem – difuzijo (ADS-B); prav tako poudarja, da bi morali 

operaterji opremiti zrakoplove z ADS-B, da se zagotovi točnost in zanesljivost sledenja 

zrakoplova v realnem času ter prihrani pri gorivu; 

23. poudarja, da je treba zaščititi evropsko vesoljsko infrastrukturo, in zato podpira 

vzpostavitev polno operativnih storitev nadzora in spremljanja v vesolju; poudarja, da 

so ustrezne statistične raziskave in preprečevanje zelo pomembne za to, da bi zmanjšali 

onesnaževanje vesolja na sploh, zlasti pa odpadke; v zvezi s tem poudarja, da je pilotni 

projekt za čistejše vesolje z deorbitacijo in uporabo inovativnih materialov za vesoljsko 

opremo pomemben, da bi omejili naraščanje odpadkov v orbiti in opredelili ustrezne 

dolgoročne trajnostne rešitve, da bi z inovacijami nadomestili vesoljske materiale; 

ponovno poudarja, da je ta pilotni projekt namenjen testiranju izvedljivosti in 

učinkovitosti prihodnjih skupnih tehnoloških pobud za vesoljski sektor, da bi privabili 

naložbe; 

24. opaža, da ni jasno, ali se bo program nosilnih vozil v Evropi nadaljeval po izteku tri- ali 
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štiriletnega obdobja (Ariane 6 in Vega C), prav tako pa ni preglednosti glede finančnega 

stanja tega programa; izraža zaskrbljenost, ker ni srednje- ali dolgoročnega programa 

nosilnih vozil; poziva Komisijo, naj pripravi delovni program za naslednjih 20 let za ta 

vozila v Evropi; 

25. poudarja, da se evropska vesoljska industrija na mednarodnem trgu sooča z nepošteno 

in vedno močnejšo konkurenco, saj so institucionalni trgi tretjih držav zaprti za 

evropske akterje, zaradi česar so ti v slabšem položaju; 

26. meni, da mora EU skupaj s partnerji, zaradi teh dokazanih okoliščin nevzajemnosti pri 

odpiranju institucionalnih trgov v izjemno strateškem sektorju lansiranja satelitov, na 

njenih institucionalnih trgih za lansiranje satelitov dati prednost evropskim nosilnim 

vozilom iz programov EU; 

27. podpira predlog Komisije, da bi združili povpraševanje evropskih institucionalnih 

strank in s tem zagotovili neodvisen, stroškovno učinkovit in zanesljiv dostop do 

vesolja; predlaga, naj Komisija postane glavna institucionalna stranka v evropskem 

lansirnem sektorju in razišče načine, kako bi podprla evropsko lansirno infrastrukturo in 

zagotovila, da lahko vesoljski sektor EU uspešno tekmuje z drugimi svetovnimi akterji; 

28. poziva Komisijo, naj upošteva sinergije med programoma Galileo in Copernicus in po 

potrebi med drugimi vesoljskimi dejavnostmi, da bi zagotovila njihovo najbolj 

stroškovno učinkovito izvajanje (na primer z uporabo obstoječih zmogljivosti Agencije 

za evropski GNSS) in da bi čim bolj povečala koristi za evropsko gospodarstvo; poziva 

Komisijo, naj s pametnim financiranjem spodbuja naložbe v vesoljske dejavnosti v 

prometnem sektorju (na primer Evropski sklad za strateške naložbe, EFSI), in zagotovi, 

da bodo imele v naslednjem večletnem finančnem okviru ustrezno financiranje; poziva 

Komisijo, naj zagotovi financiranje za nadgradnjo infrastrukture Galileo, EGNOS in 

Copernicus, pa tudi za podporo aplikacijam GNSS vzdolž vse verige ter dejavnostim 

opazovanja Zemlje v okviru proračunov za okvirni program 9 (vključno s skupno 

tehnološko pobudo za vesolje) in za evropske programe GNSS v naslednjem večletnem 

finančnem okviru 2014–2020; 

29. poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira večjo udeležbo malih in srednjih ter 

zagonskih podjetij pri vesoljskih dejavnostih in raziskavah, povezanih z vesoljem; 

spodbuja Komisijo, naj v dialog z vesoljskim sektorjem vključi deležnike iz prometnega 

sektorja, da bi omogočila lažje uvajanje vesoljske tehnologije na trg prevoznih storitev 

ter zagotovila preglednost; poziva Komisijo, naj deležnikom evropskega prometnega 

sektorja omogoči dostop do znanstvenih raziskav s področja vesolja in podatkov v zvezi 

s prometom, da se spodbudi širša uporaba novih inovativnih tehnologij, s čimer bi se 

okrepila konkurenčnost prevoznih storitev na evropskem in svetovnem trgu; 

30. poziva Komisijo in države članice, naj bodo pozorne na vse večji razvoj vesoljskega 

turizma. 
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