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Projekt rezolucji 

Przenumerowuje się następujące ustępy:  

40. podkreśla, że sieci satelitarne służące rozpowszechnianiu internetu szerokopasmowego w 

całej UE, a zwłaszcza na obszarach oddalonych, przyczyniają się do osiągania celów 

unijnej agendy cyfrowej; w związku z tym wzywa Komisję do dopilnowania, by ze 

względu na neutralność technologiczną odpowiednio uwzględniono internet satelitarny w 

koszyku technologii przewidzianym do celów rozbudowy łączy szerokopasmowych, jak 

np. w polityce spójności UE; 

41. 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; 

42. wzywa zatem Komisję do przeprowadzenia analizy obecnej dostępności częstotliwości 

radiowej służącej do łączności satelitarnej oraz przyszłego na nią zapotrzebowania, a 

także do zapewnienia podczas następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej 
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właściwej ochrony interesów UE oraz interesów branży łączności satelitarnej w zakresie 

przeznaczania częstotliwości radiowych na szczeblu globalnym i regionalnym; 

43. 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 

wymianą danych przy coraz szybszej transmisji danych; 

44. podkreśla, że Europa może utrzymać przewagę technologiczną w zakresie łączności 

satelitarnej tylko wówczas, gdy na szczeblu europejskim będą kontynuowane prace 

badawcze w tej dziedzinie; 

Śmieci kosmiczne 

45. podkreśla, że infrastruktura kosmiczna stanowi podstawę szerokiego wachlarza usług, z 

których podmioty gospodarcze i obywatele korzystają każdego dnia; zwraca uwagę, że 

utrata dostępu do tej infrastruktury, przykładowo w wyniku kolizji satelitów z innymi 

obiektami lub odpadami kosmicznymi, może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo 

podmiotów gospodarczych i obywateli; 

46. jest zdania, że śmieci kosmiczne stają się coraz większym problemem; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz globalnego zarządzania przestrzenią 

kosmiczną; wzywa jednocześnie Komisję i państwa członkowskie, by wszystkimi 

kanałami dyplomatycznymi zachęcały państwa trzecie do podpisania opracowanego przez 

Unię Europejską Kodeksu postępowania dotyczącego działań w przestrzeni kosmicznej; 

47. zwraca się do Komisji o jak najszybsze wsparcie dla ustanowienia na szczeblu 

europejskim zaproponowanego na początku bieżącego roku programu wsparcia 

obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych, aby zapewnić większą niezależność od 

instytucji w Stanach Zjednoczonych, które publikują ostrzeżenia o ryzyku kolizji; 

48. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji. 

 

 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


