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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla swoje wsparcie dla europejskiego programu globalnej radionawigacji 
satelitarnej Galileo, będącego użytecznym narzędziem, które wzmocni rozwój 
gospodarczy, bezpieczeństwo i strategiczną autonomię UE, a jednocześnie uznaje, że 
polityki kosmicznej z definicji nie można prowadzić bez udziału innych podmiotów 
liczących się w tej dziedzinie;

2. zauważa, że Komisja i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) prowadzą dialog 
i współpracują z operatorami innych globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), 
mianowicie z USA, Rosją, Chinami, Indiami i Japonią, w celu zagwarantowania 
zgodności i, jeżeli to możliwe, interoperacyjności systemów GNSS; 

3. odnotowuje reakcję premiera Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej na pismo 
przewodniczącego Komisji w sprawie pasm częstotliwości i wzywa do znalezienia 
rozwiązania, które zapewni wzajemną zgodność systemów Compass i Galileo;

4. nalega, by świadczenie usług w ramach Galileo odpowiadało założeniu, że Galileo jest 
systemem cywilnym podlegającym cywilnej kontroli; jednak dostrzegając możliwość jego 
zastosowania do celów wojskowych, podkreśla, że każde wykorzystanie Galileo musi być 
zgodne z prawem międzynarodowym, kartą ONZ i traktatami UE;

5. wzywa Komisję, która zarządza programem, do określenia niezbędnych kryteriów 
zabezpieczeń technicznych oraz specjalnych procedur regulujących dostęp do usług 
publicznych o regulowanym dostępie w celu ograniczenia do minimum bezprawnego 
użytkowania Galileo oraz w celu stworzenia systemu nadzoru przekazywania szczególnie 
chronionych, specyficznych dla Galileo elementów i technologii;

6. nalega, by państwa członkowskie UE w pełni uznały newralgiczny charakter GNSS, 
a mianowicie wpływ na bezpieczeństwo UE i jej obywateli oraz na europejskie programy 
GNSS, przy rozpatrywaniu wniosków odnośnych sektorów przemysłu dotyczących 
kontroli eksportu elementów związanych z GNSS, szczególnie jeżeli są one objęte 
międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, takimi jak Porozumienie z 
Wassenaar w sprawie kontroli eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii 
podwójnego zastosowania;

7. w świetle ogromnych środków przeznaczanych na ten cel z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej potwierdza jednak, że musi istnieć możliwość takiego rozmieszczenia 
systemu Galileo, aby służył on WPZiB/WPBiO, łącznie z operacjami zarządzania 
kryzysowego, oraz realizacji unijnych klauzul solidarności i wzajemnej pomocy; 
w związku z uruchomieniem europejskiej współpracy ramowej na rzecz badań nad 
bezpieczeństwem i obronnością pomiędzy Komisją, Europejską Agencją Obrony (EAO) 
i ESA domaga się objęcia tą współpracą również systemu Galileo;
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8. podkreśla, że europejska polityka kosmiczna, która miała w zamierzeniu służyć do celów 
pokojowych, nie może pod żadnym pozorem przyczyniać się do ogólnego zbrojenia 
przestrzeni kosmicznej, i potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad 
określonych w układzie ONZ o przestrzeni kosmicznej, a w szczególności:

– użytkowania przestrzeni kosmicznej wyłącznie w celach pokojowych;

– wspierania współpracy międzynarodowej w badaniu i użytkowaniu przestrzeni 
kosmicznej;

– odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego dany obiekt na orbitę w przypadku 
szkód wyrządzonych państwu trzeciemu, jak szczegółowo określono w Konwencji 
ONZ o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty 
kosmiczne;

9. wspiera wysiłki ONZ na rzecz określenia zasad regulujących działania prowadzone 
w przestrzeni kosmicznej oraz dalszej kodyfikacji międzynarodowego prawa 
kosmicznego; w związku z tym przychylnie odnosi się do przyjęcia unijnego Kodeksu 
postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej, który uwzględnia też 
potrzebę ograniczenia odpadów i który mogą podpisać wszystkie kraje spoza UE; 
ponownie wzywa do przekształcenia tego kodeksu postępowania w prawnie wiążący 
instrument; 

10. popiera jak najszybsze stworzenie europejskiego systemu informacji na temat sytuacji w 
przestrzeni kosmicznej w celu ochrony istotnej europejskiej infrastruktury kosmicznej; w 
związku z tym w pełni popiera dodatkowe działania podejmowane w tym zakresie przez 
ESA i EAO.
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