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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej UE – uwolnienie potencjału wzrostu 
gospodarczego w sektorze kosmicznym
(2013/2092(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając tytuł XIX art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący 
polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz polityki przestrzeni 
kosmicznej, w którym mowa między innymi o opracowaniu europejskiej polityki 
przestrzeni kosmicznej w celu wspierania postępu naukowo-technicznego, 
konkurencyjności przemysłowej i realizacji polityk UE,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 lutego 2013 r. zatytułowany „Kosmiczna 
polityka przemysłowa UE” (COM(2013)0108),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2010 r. zatytułowany 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i 
zrównoważony rozwój na pierwszym planie” (COM(2010)0614),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” 
(COM(2012)0582),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Ku strategii 
Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli” 
(COM(2011)0152),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. zatytułowany 
„Ustanowienie odpowiednich stosunków między UE a Europejską Agencją Kosmiczną” 
(COM(2012)0671),

 uwzględniając decyzję Rady 2004/578/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia 
umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną,

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia: 11 października 2010 r., 31 maja 2011 r., 2 grudnia 
2011 r. i 30 maja 2013 r., 

 uwzględniając rezolucję z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w 
zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli1,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0013.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także Komisji Spraw 
Zagranicznych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że w art. 189 TFUE wyraźnie powierzono Unii Europejskiej zadanie 
opracowania polityki przestrzeni kosmicznej w celu wspierania postępu naukowo-
technicznego, konkurencyjności przemysłowej i realizacji polityk UE;

B. mając na uwadze, że w obliczu rosnącej konkurencji ze strony nowych potęg 
kosmicznych, takich jak Chiny i Indie, wpływy polityczne poszczególnych państw 
członkowskich UE nie są już wystarczające, by państwa te w pojedynkę mogły sprostać 
przyszłym wyzwaniom w tym sektorze;

C. mając na uwadze, że polityka przestrzeni kosmicznej stanowi kluczowy element strategii 
„Europa 2020”;

D. mając na uwadze, że liczne usługi, z których obywatele korzystają każdego dnia, takie jak 
telewizja, szybki internet, systemy nawigacji lub ogólnoeuropejski automatyczny system 
powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall”, uzależnione są pośrednio lub 
bezpośrednio od przestrzeni kosmicznej;

E. mając na uwadze, że skonsolidowana wartość obrotów europejskiego przemysłu 
kosmicznego wynosi rocznie około 6,5 mld EUR oraz że w przemyśle tym zapewnia się 
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin dla 34,5 tys. wysoko wykwalifikowanych 
pracowników;

F. mając na uwadze, że obecna koordynacja środków w dziedzinie przestrzeni kosmicznej 
między UE, państwami członkowskimi a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) jest nadal 
niewystarczająca, w wyniku czego dochodzi do powielania struktur i nie ma możliwości 
wykorzystania efektu synergii;

G. mając na uwadze, że ESA nie jest w żaden sposób formalnie powiązana z Parlamentem 
Europejskim, przez co nie ma bezpośrednich kontaktów z obywatelami, podczas gdy 
kontakty takie mają zasadnicze znaczenie w przypadku wszystkich dziedzin polityki Unii;

H. mając na uwadze, że przemysł kosmiczny wymaga dużych nakładów i charakteryzuje się 
nadzwyczaj długimi cyklami rozwoju, dlatego też decydujące znaczenie dla przemysłu 
kosmicznego ma pewność planowania;

I. mając na uwadze, że wykorzystanie europejskiego systemu wynoszącego może 
przyczynić się do zapewnienia niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej;

J. mając na uwadze, że dla europejskiego przemysłu kosmicznego sprzedaż na warunkach 
komercyjnych ma istotnie większe znaczenie niż dla jego głównych konkurentów 
międzynarodowych;



PR\942984PL.doc 5/10 PE514.925v01-00

PL

K. mając na uwadze, że usługi oparte na wyposażeniu satelitarnym odgrywają ważną rolę w 
kontekście przekazywania informacji dla rozwijających się sektorów społeczeństwa 
cyfrowego;

L. mając na uwadze, że według szacunków ekspertów rynek usług w zakresie nawigacji 
satelitarnej i obserwacji Ziemi może za dziesięć lat osiągnąć wartość 300 mld USD oraz 
że już obecnie od 6% do 7% PKB krajów zachodnich zależy od nawigacji satelitarnej;

M. mając na uwadze, że – z uwagi na rosnący popyt na usługi łączności bezprzewodowej 
oraz właściwości fizyczne rozchodzenia się fal radiowych, a także związany z tym 
ograniczony zakres widma radiowego – coraz większe znaczenie zyskuje zapewniana na 
szczeblu międzynarodowym koordynacja wykorzystania widma;

Dostosowanie polityki przestrzeni kosmicznej do warunków europejskich

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie kosmicznej polityki 
przemysłowej UE; jest zdania, że Komisja powinna skoncentrować się na kilku 
wspomnianych w komunikacie środkach w ramach kosmicznej polityki przemysłowej w 
celu zapewnienia rzeczywistego uwolnienia potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze 
kosmicznym;

2. wspiera działania Komisji, która zamierza przedsięwziąć środki mające na celu 
utworzenie na szczeblu UE spójnych ram regulacyjnych dotyczących przestrzeni 
kosmicznej; wyraża poparcie dla utworzenia rzeczywistego unijnego rynku wewnętrznego 
produktów i usług kosmicznych;

3. stwierdza, że dotychczas Komisja nie wypracowała jeszcze horyzontalnego podejścia na 
rzecz uwzględnienia polityki przestrzeni kosmicznej oraz jej celów i związanych z nią 
korzyści w różnorodnych dziedzinach polityki Unii; wzywa Komisję do przyszłego 
uwzględnienia polityki przestrzeni kosmicznej również w takich dziedzinach polityki, jak 
telekomunikacja, transport, rolnictwo czy kultura;

4. zwraca się do Komisji o przyznanie pierwszeństwa następującym kwestiom: 
zagadnieniom instytucjonalnym, systemowi Galileo i programowi Copernicus, 
przemysłowi kosmicznemu jako sile napędowej wzrostu gospodarczego i instrumentowi 
na rzecz wzrostu zatrudnienia, dostępowi do przestrzeni kosmicznej, znaczeniu badań i 
rozwoju, łączności satelitarnej i śmieciom kosmicznym;

Zagadnienia instytucjonalne

5. uznaje sukcesy, jakie ESA odniosła dla Europy w ubiegłych dziesięcioleciach w 
dziedzinie przestrzeni kosmicznej; zwraca jednak uwagę, że większą skuteczność 
operacyjną oraz koordynację i odpowiedzialność polityczną w dłuższej perspektywie 
czasowej można osiągnąć jedynie dzięki zacieśnieniu stosunków między ESA a UE; 
wzywa Komisję do bardzo dokładnego zbadania, czy ESA – jako organizacja 
międzyrządowa – mogłaby w przyszłości zostać włączona do unijnych struktur 
sprawowania rządów, przy czym przekształcenie ESA w europejską agencję uznaje się za 
bezcelowe;
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6. uważa, że w międzyczasie Unia Europejska powinna – w ścisłej współpracy z ESA –
zwiększyć koordynację polityki przestrzeni kosmicznej i programów kosmicznych 
poszczególnych państw członkowskich w celu zapewnienia prawdziwie 
ogólnoeuropejskiego podejścia; jest zdania, że jedynie dzięki ogólnoeuropejskiemu 
podejściu przemysł kosmiczny może stać się i pozostać konkurencyjny;

7. wzywa Komisję, państwa członkowskie i ESA do utworzenia swego rodzaju grupy 
koordynacyjnej, której członkowie będą podczas regularnych posiedzeń wspólnie 
koordynować strategie i środki w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, co umożliwi 
uniknięcie powielania struktur;

System Galileo i program Copernicus (GMES)

8. podkreśla konieczność nadania najwyższego priorytetu procesowi ukończenia systemu 
Galileo oraz kontynuowania programu Copernicus, które stanowią flagowe projekty 
europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, tak aby pierwsze usługi Galileo mogły być 
również w praktyce udostępnione obywatelom w 2014 r.;

9. wyraża ubolewanie w związku z opóźnieniami, do jakich dochodziło w przeszłości 
podczas rozwoju europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo; z zadowoleniem 
przyjmuje umieszczenie w międzyczasie czterech satelitów na orbicie okołoziemskiej; 
podkreśla, że społeczeństwo musi być lepiej informowane o zaletach i korzyściach 
wynikających szczególnie z systemu Galileo i ogółem z europejskiego przemysłu 
kosmicznego;

10. jest przekonany, że docelowa pełna zdolność operacyjna, oparta na konstelacji 
27 satelitów wraz z odpowiednią liczbą zapasowych satelitów i odpowiednią 
infrastrukturą naziemną, jest warunkiem wstępnym uzyskania wartości dodanej systemu 
Galileo, szczególnie w zakresie wysokiej precyzji i nieprzerwanego funkcjonowania, i w 
związku z tym warunkiem wstępnym osiągnięcia licznych korzyści gospodarczych i 
społecznych;

Przemysł kosmiczny jako siła napędowa wzrostu gospodarczego i instrument na rzecz 
wzrostu zatrudnienia

11. stwierdza, że w szczególności – chociaż nie wyłącznie – małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) potrzebują swego rodzaju szybko uruchamianego finansowania ze strony organów 
publicznych, tak aby przedsiębiorstwa te mogły dysponować wystarczającymi środkami 
finansowymi na długoterminowe inwestycje w badania i rozwój; jest przekonany, że 
finansowanie publiczne i istnienie publicznych odbiorców produktów i usług przemysłu 
kosmicznego umożliwia pobudzanie innowacji, a tym samym wzrost gospodarczy oraz 
tworzenie miejsc pracy;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do tworzenia zachęt dla przemysłu europejskiego 
do opracowywania na szczeblu europejskim komponentów wykorzystywanych w 
przestrzeni kosmicznej w celu zmniejszenia zależności od produktów przywożonych z 
państw trzecich;
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13. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa spoza przemysłu kosmicznego mogą odnosić korzyści 
z licznych produktów powstałych w wyniku badań w dziedzinie przestrzeni kosmicznej; 
wzywa zatem wszystkie zainteresowane strony do zwiększenia owocnej wymiany wiedzy 
między podmiotami przemysłu kosmicznego a podmiotami spoza tego przemysłu oraz do 
współpracy partnerskiej w zakresie rozwoju technologii, która może doprowadzić do 
przełomowych innowacji z korzyścią dla społeczeństwa;

14. podkreśla, że w szczególności przemysł usług kosmicznych oraz sektor robotyki stwarzają 
różnorodne szanse rynkowe w pierwszym rzędzie dla MŚP;

15. podkreśla, że samodzielne i inteligentne systemy robotyczne stanowią kluczowe 
technologie umożliwiające dalszą eksplorację przestrzeni kosmicznej; przypomina w tym 
kontekście o skutecznym wykorzystaniu środków europejskich z programu 
„Horyzont 2020”, zwłaszcza na działania ściślej związane z rynkiem;

16. podkreśla, że jedynie dostępność wystarczającej liczby wysoko wykwalifikowanych 
pracowników zapewnia możliwość utrzymania konkurencyjności europejskiego 
przemysłu kosmicznego; zwraca się zatem do wszystkich zainteresowanych stron o 
zacieśnienie współpracy między uniwersytetami a przedsiębiorstwami; stwierdza ponadto, 
że zasadnicze znaczenie ma również pozyskiwanie talentów z państw trzecich;

Dostęp do przestrzeni kosmicznej

17. podkreśla znaczenie, jakie dla europejskiego przemysłu kosmicznego ma sprzedaż na 
warunkach komercyjnych; zwraca jednocześnie uwagę na częściowy brak dostępu dla 
przemysłu europejskiego do rynków instytucjonalnych państw trzecich; podkreśla 
znaczenie zapewnienia przemysłowi europejskiemu równych warunków działania na 
szczeblu międzynarodowym; zwraca się zatem do Komisji o zapewnienie równości szans 
i uczciwych warunków konkurencji w ramach umów handlowych (np. transatlantyckiego 
partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji, TTIP);

18. podkreśla znaczenie, jakie dla niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej ma rozwój 
i wykorzystanie europejskich pojazdów wynoszących; wzywa zatem Komisję i państwa 
członkowskie, aby – wspólnie z ESA – zapewniły w dłuższej perspektywie czasowej 
utrzymanie i rozbudowę europejskiego systemu pojazdów wynoszących oraz systemu 
usług wynoszenia;

19. jest zdania, że europejski przemysł kosmiczny powinien korzystać z istniejącej 
europejskiej infrastruktury kosmicznej, która została częściowo sfinansowana z 
europejskich środków publicznych;

Znaczenie badań i rozwoju

20. jest zdania, że zwłaszcza w ramach działalności badawczej niezbędne jest zwiększenie 
koordynacji między UE, ESA i państwami członkowskimi; wzywa wszystkie te podmioty 
do opracowania wspólnego planu działania w zakresie badań, obejmującego okres do 
2020 r., oraz do zdefiniowania priorytetów i celów polityki przestrzeni kosmicznej, które 
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należy wspólnie osiągnąć, w celu zapewnienia zainteresowanym podmiotom, głównie 
podmiotom gospodarczym, pewności planowania;

21. zwraca uwagę, że rozwój innowacyjnych zastosowań w Europie jest spowalniany przez 
różnorodne przeszkody; w tym kontekście przypomina Komisji o istnieniu nieodkrytego 
rynku komercyjnego wykorzystania danych kosmicznych uzyskiwanych dzięki 
programom obserwacji Ziemi i nawigacji satelitarnej; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia badania w celu określenia tych przeszkód (takich jak np. niepewność co 
do dostępności usług, obawy związane z bezpieczeństwem i ochroną danych, brak wiedzy 
o potencjale tych zastosowań) oraz przedstawienia możliwych propozycji rozwiązań 
umożliwiających otwarcie tych rynków;

Łączność satelitarna

22. podkreśla, że łączność satelitarna odgrywa znaczącą rolę w europejskim przemyśle 
kosmicznym, ponieważ zamówienia w tej dziedzinie zapewniają nieprzerwaną działalność 
sektorowi wynoszenia na orbitę, przyczyniając się tym samym do niezależnego dostępu 
UE do przestrzeni kosmicznej; w tym kontekście wskazuje również na znaczenie 
niezależnych możliwości w zakresie ładunku użytkowego, dostępnych w związku z 
wynoszeniem satelitów komercyjnych (mowa tu o tzw. dodatkowym ładunku użytkowym, 
ang. hosted payload), które można wykorzystać do wypróbowania w przestrzeni 
kosmicznej nowych produktów i technologii;

23. podkreśla, że łączność satelitarna umożliwia skuteczne dostarczanie usług 
multimedialnych również tym podmiotom gospodarczym i obywatelom, którym 
dotychczas nie można było ich zapewnić poprzez technologie naziemne;

24. podkreśla, że sieci satelitarne służące rozpowszechnianiu internetu szerokopasmowego w 
całej UE, a zwłaszcza na obszarach oddalonych, przyczyniają się do osiągania celów 
unijnej agendy cyfrowej;

25. uważa, że łączność satelitarna zyskuje coraz większe znaczenie logistyczne w sytuacjach 
kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, lub w działaniach na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ wykorzystywane w jej ramach łącza transmisji 
danych i łącza komunikacyjne są absolutnie niezbędne w sytuacji, gdy infrastruktura 
naziemna nie istnieje lub uległa zniszczeniu;

26. wzywa zatem Komisję do przeprowadzenia analizy obecnej dostępności widma 
radiowego oraz przyszłych potrzeb łączności satelitarnej w zakresie widma radiowego 
oraz do zapewnienia podczas następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej 
właściwej ochrony interesów UE w zakresie przeznaczania częstotliwości radiowych na 
szczeblu globalnym i regionalnym;

27. jest zdania, że potencjał innowacji w dziedzinie łączności satelitarnej bynajmniej nie 
został jeszcze wyczerpany; wskazuje na możliwości najnowszych technologii, takich jak 
terminal umożliwiający przesyłanie danych za pomocą lasera (ang. Laser Communication 
Terminal, LCT) lub satelity o wysokiej przepustowości (ang. High Throughput Satellites, 
HTS), dzięki którym można zaspokoić potrzeby związane z coraz intensywniejszą 
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wymianą danych przy coraz szybszej transmisji danych;

28. podkreśla, że Europa może utrzymać przewagę technologiczną w zakresie łączności 
satelitarnej tylko wówczas, gdy na szczeblu europejskim będą kontynuowane prace 
badawcze w tej dziedzinie; z zadowoleniem przyjmuje propozycję, zgodnie z którą 
również w ramach nowego programu ramowego „Horyzont 2020” 1,7 mld EUR ma 
zostać przeznaczone na badania i innowacje w dziedzinie przestrzeni kosmicznej; ponadto 
wzywa Komisję, aby – w ramach programu „Horyzont 2020” – udostępniła część tego 
budżetu na badania i rozwój zastosowań łączności satelitarnej;

Śmieci kosmiczne

29. podkreśla, że infrastruktura kosmiczna stanowi podstawę szerokiego wachlarza usług, z 
których podmioty gospodarcze i obywatele korzystają każdego dnia; zwraca uwagę, że 
wyłączenie tej infrastruktury, przykładowo w wyniku kolizji satelitów ze śmieciami 
kosmicznymi, może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo podmiotów 
gospodarczych i obywateli;

30. twierdzi, że śmieci kosmiczne stają się coraz większym problemem; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz globalnego zarządzania 
przestrzenią kosmiczną; wzywa jednocześnie Komisję i państwa członkowskie, by 
zachęcały państwa trzecie do podpisania opracowanego przez Unię Europejską Kodeksu 
postępowania w zakresie przestrzeni kosmicznej;

31. zwraca się do Komisji o jak najszybsze ustanowienie na szczeblu europejskim 
zaproponowanego na początku bieżącego roku programu wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych, aby zapewnić coraz większą niezależność od instytucji w Stanach 
Zjednoczonych, które publikują ostrzeżenia o ryzyku kolizji;

32. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Przemysł kosmiczny uznaje się wprawdzie za sektor niszowy, w którym zatrudnionych jest 
zaledwie niecałe 35 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników, niemniej jednak 
skonsolidowana wartość obrotów tego przemysłu wynosi rocznie ponad 6,5 mld EUR. Od 
technologii kosmicznych zależą – bezpośrednio lub pośrednio – liczne usługi. Jednocześnie 
przestrzeń kosmiczna jest czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy i innowacje. Wiele 
sektorów niezwiązanych z przemysłem kosmicznym odnosi korzyści z osiąganego w tym 
przemyśle postępu technologicznego. W wielu dziedzinach, takich jak usługi łączności 
satelitarnej, przemysł europejski zajmuje czołową pozycję.

Niemniej jednak Stany Zjednoczone nadal są liderem wśród potęg kosmicznych, w dużej 
mierze dzięki wysokości budżetu przeznaczanego na inwestycje w prowadzoną w przestrzeni 
kosmicznej działalność cywilną i wojskową. Obecnie jednak również inne kraje, takie jak 
Chiny i Indie, osiągają postępy w przestrzeni kosmicznej. W tym kontekście należy zadać 
sobie pytanie, czy w przyszłości Europa chce nadal zajmować określone czołowe pozycje 
bądź w najlepszym razie osiągać jeszcze wyższe cele, czy też Europejczycy chcą jedynie 
pozostawać w cieniu innych narodów.

Parlament Europejski zawsze opowiadał się za ambitną europejską polityką przestrzeni 
kosmicznej, tak jak czyni to również w niniejszym sprawozdaniu z własnej inicjatywy.

W komunikacie z dnia 28 lutego 2013 r. Komisja zaproponowała szereg różnorodnych 
środków służących „uwolnieniu potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym”. 
Parlament Europejski również podziela opinię, że przemysł kosmiczny charakteryzuje się 
znacznym potencjałem w zakresie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a tym 
samym osiągania celów strategii „Europa 2020”.

W tym kontekście ogromne znaczenie mają jednak kluczowe wybory kierunków działania, 
dokonywane w kolejnych miesiącach i latach. Istotna jest przede wszystkim większa 
koordynacja prowadzonej przez UE, ESA i państwa członkowskie działalności związanej z 
przestrzenią kosmiczną, mająca na celu unikanie powielania struktur oraz koncentrację 
zasobów. Ponadto UE potrzebuje wreszcie prawdziwego, opartego na spójnych ramach 
prawnych rynku wewnętrznego dla przemysłu kosmicznego, jednak nie należy dążyć do 
pełnej harmonizacji przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. 
Znalezienie w tym względzie złotego środka będzie w przyszłości jednym z największych 
wyzwań.

Ponadto w przemyśle europejskim – przy wsparciu ze strony polityki europejskiej – należy 
skoncentrować się na tych obszarach, które już obecnie charakteryzują się znacznym 
potencjałem wzrostu i innowacji. Należą do nich bez wątpienia europejski system nawigacji 
satelitarnej Galileo, program monitorowania Ziemi Copernicus (GMES) oraz ogółem 
łączność satelitarna.


