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Päätöslauselmaesitys 

Seuraavat kohdat numeroidaan uudelleen seuraavasti: 

40. korostaa, että satelliittiverkkojen avulla erityisesti EU:n syrjäisille seuduille luotava 

kattava laajakaistaverkko auttaa saavuttamaan EU:n digitaalistrategian tavoitteet; 

kehottaa siksi komissiota varmistamaan teknologiariippumattomuuden noudattamisen 

siten, että satelliittivälitteiset internetyhteydet otetaan asianmukaisesti huomioon 

laajakaistayhteyksien laajentamiseen käytettävässä teknologiayhdistelmässä esimerkiksi 

EU:n koheesiopolitiikan puitteissa; 

41. toteaa, että satelliittiviestinnällä on yhä suurempi logistinen merkitys kriisitilanteissa, 

kuten luonnonkatastrofien yhteydessä, tai sisäisen turvallisuuden takaamisessa, koska 

siihen perustuvat tietoliikenne- ja viestintäyhteydet ovat korvaamattoman tärkeitä 

tilanteissa, joissa maanpäällistä infrastruktuuria ei ole tai se on tuhoutunut; 

42. kehottaa siksi komissiota tutkimaan, mitä radiotaajuuksia on nykyisin käytettävissä ja 

mitä radiotaajuuksia tarvitaan satelliittiviestinnässä tulevaisuudessa, sekä huolehtimaan 

Kansainvälisen televiestintäliiton seuraavassa radioviestintäkonferenssissa siitä, että 
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EU:n ja satelliittiviestintäteollisuuden intressit otetaan asianmukaisesti huomioon 

maailmanlaajuisten ja alueellisten radiotaajuuksien jaossa; 

43. katsoo, että satelliittiviestinnän innovaatiopotentiaalia ei ole vielä läheskään 

hyödynnetty täysimääräisesti; viittaa uusimman teknologian tarjoamiin 

mahdollisuuksiin, joita ovat muun muassa ”Laser Communication Terminals“ (LCT) ja 

”High Throughput Satellites” (HTS), joiden avulla voidaan vastata tarpeeseen vaihtaa 

yhä suurempia määriä tietoja yhä nopeammin; 

44. korostaa, että Eurooppa voi säilyttää teknologisen etumatkansa satelliittiviestinnässä 

vain, jos alaa koskevaa tutkimusta jatketaan Euroopan tasolla; 

Avaruusromu 

45. korostaa, että avaruusinfrastruktuurit ovat monien sellaisten palvelujen selkäranka, joita 

elinkeinoelämä ja yhteiskunta käyttävät päivittäin; toteaa, että näiden infrastruktuurien 

tuhoutuminen esimerkiksi satelliittien ja muiden avaruusesineiden tai avaruusromun 

törmäysten vuoksi voisi heikentää elinkeinoelämän toimijoiden ja kansalaisten 

turvallisuutta; 

46. toteaa, että avaruusromusta on tulossa yhä suurempi ongelma; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita pyrkimään avaruuden globaaliin hallinnointiin; kehottaa samalla 

komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään kaikkien diplomaattisten kanavien avulla 

saamaan kolmannet maat allekirjoittamaan Euroopan unionin laatiman 

ulkoavaruustoiminnan käytännesäännöstön; 

47. kehottaa komissiota tukemaan mahdollisimman pian EU:n tasolla vuoden 2013 alussa 

ehdotetun avaruusvalvonnan ja -seurannan ohjelman perustamista, jotta varmistetaan 

vähäisempi riippuvuus Yhdysvalloissa sijaitsevista törmäysvaroituksia antavista 

elimistä; 

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


