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Unijna polityka kosmiczna: przemysł,
bezpieczeństwo i obrona
Niezależność działania w przestrzeni kosmicznej odgrywa kluczową rolę w poprawie orientacji
sytuacyjnej, reagowaniu na skomplikowane kryzysy (klęski żywiołowe), gospodarowaniu zasobami
naturalnymi (woda, lasy), świadczeniu usług (opieka zdrowotna, energetyka, transport,
komunikacja, prognozowanie pogody) i bezpieczeństwie narodowym. Wobec rosnącej liczby
państw, które mają dostęp do przestrzeni kosmicznej, UE nasiliła starania, aby przyjąć europejską
strategię kosmiczną.

Europejski przemysł kosmiczny
Przemysł kosmiczny zajmuje się produkcją systemów kosmicznych, takich jak satelity i wyrzutnie (działalność
wyższego szczebla) i rozwojem zastosowań i usług dostarczanych przez infrastrukturę kosmiczną w trzech
głównych obszarach: telekomunikacja, nawigacja i obserwacja Ziemi (działalność niższego szczebla).
Rewolucja technologiczna przekształca tradycyjną działalność wyższego szczebla, zapewniając tańszy i
łatwiejszy dostęp do przestrzeni kosmicznej oraz wystawiając na próbę obowiązujące modele biznesowe
(ruch NewSpace). Jednocześnie rosnący potencjał nabywania danych z obserwacji prowadzonych w
przestrzeni kosmicznej, dzielenia się tymi danymi i ich wykorzystywania tworzy liczne możliwości w
działalności niższego szczebla w obszarach takich jak transport, energetyka, zmiana klimatu, migracje oraz
obrona i bezpieczeństwo.

Najważniejsze cechy i problemy europejskiego przemysłu kosmicznego
Przemysł kosmiczny wyższego szczebla charakteryzuje się istnieniem rynków zmonopolizowanych, na
których popyt ze strony podmiotów instytucjonalnych odgrywa kluczową rolę. Jednak w porównaniu z
innymi najważniejszymi potęgami przemysłowymi w dziedzinie eksploracji kosmosu (USA, Rosja, Chiny, Indie
i Japonia) europejski przemysł kosmiczny wyróżnia się stosunkowo małym budżetem, uzależnieniem od
sprzedaży komercyjnej, fragmentaryzacją rynku podmiotów instytucjonalnych i słabym współdziałaniem
między sektorem obronnym i cywilnym. Ponadto w zleconym w 2016 r. przez Parlament badaniu
stwierdzono, że rynek kosmiczny niższego szczebla jest bardzo rozdrobniony i ograniczony barierami natury
politycznej, trudnościami w zarządzaniu, problemami technicznymi i brakiem umiejętności.

UE jako podmiot w przestrzeni kosmicznej
Kompetencje UE w przestrzeni kosmicznej zostały ustanowione w 2009 r. w Traktacie z Lizbony (art. 189
TFUE). W 2011 r. Komisja Europejska opublikowała pierwszy plan dotyczący strategii kosmicznej UE, którego
wdrożenie wymaga skutecznej współpracy między UE, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i państwami
członkowskimi. Kosmiczna polityka przemysłowa UE przyjęta przez Komisję w lutym 2013 r. podkreśla
konieczność osiągnięcia niezależności technologicznej i bezpieczeństwa dostaw oraz zachowania
niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej w Europie. Postuluje ona utworzenie europejskiej polityki w
zakresie systemów wynoszących oraz mniej rozdrobnionych ram UE na rzecz regulacji, standardów i rynków
dotyczących przestrzeni kosmicznej. Za priorytet uznano wspieranie badań, aby zapewnić niezależność w
zakresie krytycznych technologii. Inicjatywę tę z zadowoleniem przyjęły Parlament i Rada.

Programy przewodnie: Galileo i Copernicus
Galileo, europejski system globalnej nawigacji satelitarnej, ma rozpocząć funkcjonowanie pod koniec 2016 r.
i osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2019 r. Europejski program obserwacji i monitorowania Ziemi, czyli
program Copernicus, opracowany wspólnie z ESA, obejmuje satelity i infrastrukturę naziemną, która

https://newspaceglobal.com/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569984/IPOL_STU(2016)569984_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0152
http://www.esa.int/ESA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0108
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0534+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137341.pdf
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/index_en.htm
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 02/06/2016
PE 583.790 2

monitoruje lądy, środowisko morskie i atmosferę. Oba programy są finansowane przez UE: 7 mld EUR na
Galileo i 4,3 mld EUR na Copernicus, a ponadto 1,3 mld EUR na badania kosmiczne w ramach programu
„Horyzont 2020” na lata 2014–2020.

Polityka przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwo międzynarodowe
W ciągu ostatnich dwóch dekad znacznie wzrosła liczba państw zainteresowanych wykorzystaniem
możliwości społecznych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem, jakie oferuje technologia kosmiczna
– z myślą o tym wiele z nich osiągnęło w tej dziedzinie pewien zakres zdolności do działania. Na chwilę
obecną dziewięć krajów (USA, Rosja, Francja, Chiny, Japonia, Indie, Izrael, Iran i Korea Południowa) posiada
wyrzutnie, a ponad 60 państw i innych podmiotów (prawie dwa razy więcej niż w 2010 r.) prowadzi
eksplorację kosmosu. Taki szybki wzrost liczby krajów zainteresowanych kosmosem spowodował dyskusję o
długoterminowej równowadze działań w przestrzeni kosmicznej i wywołał konieczność zmiany ram
prawnych, które zawierałyby wytyczne co do postępowania państw w przestrzeni kosmicznej.
Zrównoważony charakter działań w przestrzeni kosmicznej
Komitet ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) definiuje zrównoważony
charakter jako prowadzenie działalności w przestrzeni kosmicznej w sposób pokojowy i z zachowaniem
równowagi, tak aby zachować i chronić środowisko przestrzeni kosmicznej, uwzględniając potrzeby
przyszłych pokoleń. Źródłem tej koncepcji było przekonanie, że zbyt duże zagęszczenie na orbitach
okołoziemskich (tj. umieszczanie na nich systemów obserwacji Ziemi, satelitów komunikacyjnych i systemów
pozycjonowania, nawigacji i mierzenia czasu) oraz rosnąca ilość odpadów w przestrzeni kosmicznej, które
powstają wskutek kolizji (np. kolizja satelit Iridium-Cosmos w 2009 r.) lub działań zamierzonych (jak chińskie
testy pocisku antysatelitarnego w 2007 r.) mogą powodować długofalowe konsekwencje dla całej
społeczności międzynarodowej. Według obecnych szacunków na orbicie okołoziemskiej krąży aktualnie
ponad 700 tys. niebezpiecznych szczątków, które mogą uszkodzić lub zniszczyć satelity operacyjne.
Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystujące przestrzeń kosmiczną zdolności i usługi odgrywają coraz większą rolę w bezpieczeństwie i
obronności i jako takie są zarówno zaletą, jak i potencjalnym źródłem słabości. Obserwacja satelitarna to
kluczowa funkcja, która umożliwia państwom gromadzenie informacji o koncentracji sił wojskowych na
całym świecie (co ułatwia sprawdzanie, czy są stosowane mechanizmy kontroli zbrojeń), a jednocześnie
znacznie poprawia ich orientację sytuacyjną (prognozowanie warunków pogodowych, rozpoznanie na
podstawie zdjęć satelitarnych, pomiarowe i sygnaturowe lub rozpoznanie radioelektroniczne). Większe
bezpieczeństwo komunikacji satelitarnej sprawia, że jest ona bezcenna z punktu widzenia najwyższych
szczebli wojskowych i politycznych, a także dla komunikacji taktycznej między jednostkami wojskowymi w
terenie. Rozwój amunicji precyzyjnego rażenia, czujników ostrzegających o rakietach i ich starcie i
kosmicznych systemów obrony przeciwrakietowej to kolejne przykłady możliwości obronnych, które
umożliwia przestrzeń kosmiczna. Z uwagi na rolę zdolności działania w przestrzeni kosmicznej, które
zwiększają potencjał wojskowy, istnieje coraz większe ryzyko, że staną się one celem innych państw.
Pozbawienie możliwości korzystania przez inny podmiot z łączności satelitarnej w trakcie konfliktu (np. za
pomocą cyberataku lub zagłuszania) może dawać znaczną przewagę taktyczną. Represyjne reżimy także
mogą wykorzystywać zdolności działania w przestrzeni kosmicznej do zakłócania sygnału telewizyjnego i
(dostarczanego z satelity) dostępu do internetu w celu ich cenzurowania za pomocą technologii zagłuszania.
W związku z tym kwestia ta nabrała znaczenia w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,
zwłaszcza jeśli chodzi o łączność wykorzystującą przestrzeń kosmiczną, orientację sytuacyjną i możliwości
nawigacji i obserwacji Ziemi.
„Przepisy drogowe” dla utrzymania pokoju w kosmosie
Wobec rosnącego prawdopodobieństwa konfliktu w przestrzeni kosmicznej społeczność międzynarodowa
koncentruje się na statusie międzynarodowych umów dotyczących działalności w przestrzeni kosmicznej,
prawie do samoobrony w kosmosie i konieczności zmniejszenia ryzyka nieporozumień i konfliktu. Układ o
przestrzeni kosmicznej z 1967 r. stanowi kamień węgielny obowiązującego porządku światowego. Przed 50.
rocznicą podpisania układu trwają prace nad mechanizmami przeglądu na rzecz współpracy w pokojowej
eksploracji i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej. Od 2008 r. UE – opierając się na rezolucjach
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 61/75 (2006) i 62/43 (2003) w sprawie środków budowy przejrzystości i
zaufania w przestrzeni kosmicznej – przewodzi staraniom mającym na celu przyjęcie międzynarodowego
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kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej. W 2011 r. sekretarz generalny ONZ
Ban Ki-Moon powołał grupę ekspertów rządowych (GGE) ds. środków budowy przejrzystości i zaufania w
przestrzeni kosmicznej. Grupa przedstawiła końcowe sprawozdanie w lipcu 2013 r.

Odnowiona europejska strategia kosmiczna
W styczniu 2016 r. komisarz Elżbieta Bieńkowska przedstawiła kluczowe elementy strategii kosmicznej, które
mają zostać przyjęte przed końcem roku. Ma ona oferować wizję rozwoju europejskiej polityki kosmicznej,
maksymalizując korzyści społeczne i gospodarcze inwestycji UE w budowę potencjału kosmicznego.
Ogłoszono pięć priorytetów: wykorzystanie komercyjnego potencjału zastosowań i usług kosmicznych przez
utworzenie jednolitego rynku przestrzeni kosmicznej; zapewnienie niezależnego, pewnego i racjonalnego
pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej; poprawa synergii między przestrzenią kosmiczną
i obronnością; wspieranie badań przestrzeni kosmicznej w bardziej spójny, strategiczny i dalekowzroczny
sposób oraz zajęcie się kwestią zarządzania przestrzenią kosmiczną w Europie. Konsultacje publiczne
rozpoczęły się w kwietniu 2016 r., aby poznać opinię państw członkowskich, ESA i zainteresowanych stron na
temat tych priorytetów. W tym kontekście PE ma głosować w czerwcu nad rezolucją, w której zachęca
Komisję do przedstawienia kompleksowej, ambitnej i dalekowzrocznej strategii koncentrującej się na
wykorzystywaniu przez rynek danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, w tym jasnej europejskiej
kosmicznej polityki przemysłowej, i w której zwraca się z prośbą o uproszczenie mechanizmów
instytucjonalnych, służących działalności UE w przestrzeni kosmicznej. W czerwcu Parlament Europejski ma
także głosować nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie zdolności europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski,
EPP, Polska), w którym podkreśla się kluczową rolę zdolności działania w przestrzeni kosmicznej w kontekście
europejskiego bezpieczeństwa i obrony i wzywa UE do zapewnienia niezależności Europy w zakresie
technologii kosmicznych o decydującym znaczeniu oraz dostępu do przestrzeni kosmicznej.
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