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Propunere de rezoluţie 

Următoarele alineate se renumerotează: 

40. subliniază că rețelele prin satelit contribuie la realizarea obiectivelor Agendei digitale a 

UE în ceea ce privește acoperirea integrală a UE cu internet de bandă largă, în special în 

regiunile îndepărtate; invită Comisia, prin urmare, să asigure că, cu referire la 

neutralitatea tehnologică, internetul prin satelit este luat în considerare în mod 

corespunzător în mixul tehnologic de utilizat pentru a extinde banda largă, de exemplu, 

în politica de coeziune a UE; 

41. observă că comunicațiile prin satelit capătă o funcție logistică tot mai importantă în 

situații de criză, cum ar fi dezastrele naturale, sau în menținerea securității pe plan 

intern, deoarece legăturile de date și comunicații ale acestora sunt indispensabile în 

situații în care nu există nicio infrastructură terestră sau aceasta a fost distrusă; 

42. solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze disponibilitatea actuală și nevoile viitoare în 

ceea ce privește frecvențele radio pentru comunicațiile prin satelit și să garanteze, în 

cadrul următoarei Conferințe Mondiale pentru Radiocomunicații, că interesele UE și 

cele ale industriei comunicațiilor în domeniul alocării spectrului la nivel mondial și 
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regional sunt apărate în mod adecvat; 

43. consideră că potențialul de inovare în domeniul comunicațiilor prin satelit nu este încă 

nici pe departe epuizat; atrage atenția asupra potențialului reprezentat de tehnologiile 

cele mai recente, cum ar fi „Laser Communication Terminals” (LCT) sau „High 

Throughput Satellites” (HTS), pentru a răspunde nevoii de un schimb tot mai intens de 

date, cu viteze de transfer al datelor tot mai ridicate; 

44. subliniază că Europa nu își poate menține avansul tehnologic în ceea ce privește 

comunicațiile prin satelit decât dacă sunt continuate eforturile de cercetare în acest 

domeniu la nivel european; 

Deșeurile spațiale 

45. subliniază că infrastructura bazată în spațiu constituie fundamentul pentru numeroase 

servicii utilizate de industrie și societate în viața de zi cu zi; observă că lipsa accesului la 

această infrastructură, de exemplu, în urma unor coliziuni între sateliți și alte obiecte sau 

deșeuri spațiale, ar putea afecta în mod negativ siguranța actorilor economici și a 

cetățenilor; 

46. constată că deșeurile spațiale devin o problemă tot mai mare; solicită Comisiei și 

statelor membre să coopereze în vederea realizării unei guvernanțe globale pentru 

spațiu; solicită, în același timp, Comisiei și statelor membre să încurajeze țările terțe să 

semneze Codul de conduită privind spațiul cosmic, redactat de către UE, prin toate 

canalele diplomatice; 

47. solicită Comisiei să sprijine stabilirea la nivel european cât mai repede posibil a 

programului de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială, propus la începutul 

acestui an, pentru a garanta o independență tot mai mare față de instituțiile din SUA 

care emit avertizări privind coliziunile; 

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


