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Predlog resolucije 

Naslednji odstavki se preštevilčijo: 

40. poudarja, da satelitska omrežja prispevajo k izpolnjevanju ciljev digitalne agende EU, 

da se doseže popolno pokritje EU s širokopasovnimi internetnimi priključki, zlasti v 

odročnih regijah; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo satelitski internet, ob 

upoštevanju tehnološke nevtralnosti, ustrezno upošteval v tehnološki kombinaciji, ki naj 

bi se uporabila za širjenje širokopasovnih povezav, na primer v kohezijski politiki EU; 

41. ugotavlja, da imajo satelitske zveze vse pomembnejšo logistično funkcijo v kriznih 

situacijah, denimo pri naravnih nesrečah, ali za zaščito notranje varnosti, saj so 

podatkovne in komunikacijske povezave nepogrešljive v primerih, ko ni zemeljske 

infrastrukture ali je uničena; 

42. zato poziva Komisijo, naj analizira sedanjo razpoložljivost radijskih frekvenc za 

satelitske komunikacije in prihodnje potrebe po njih ter na naslednji svetovni konferenci 

o radiokomunikacijah poskrbi, da bodo pri delitvi svetovnih in regionalnih radijskih 

frekvenc ustrezno zastopani interesi EU in interesi panoge satelitskih komunikacij; 
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43. meni, da potencial za inovacije na področju satelitskih komunikacije še zdaleč ni 

izčrpan; poudarja možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije, kot sta na primer „Laser 

Communication Terminals“ (LCT) ali „High Throughput Satellites“ (HTS), s katerimi 

bi lahko zadovoljili potrebo po vse večji izmenjavi podatkov pri vse večjih podatkovnih 

hitrostih; 

44. poudarja, da lahko Evropa svojo tehnološko prednost na področju satelitskih 

komunikacij ohrani le, če se bodo raziskovalna prizadevanja na tem področju 

nadaljevala na evropski ravni; 

Vesoljski odpadki 

45. poudarja, da so vesoljske infrastrukture hrbtenica raznolikih storitev, ki se vsakodnevno 

uporabljajo v gospodarstvu in družbi; opozarja, da bi izpad teh infrastruktur, denimo 

zaradi trkov med sateliti ter drugimi vesoljskimi objekti in odpadki, utegnil imeti 

negativne posledice za varnost gospodarskih subjektov in državljanov; 

46. ugotavlja, da postajajo vesoljski odpadki vse večja težava; zato poziva Komisijo in 

države članice, naj sodelujejo pri vzpostavitvi svetovnega upravljanja vesolja; obenem 

poziva Komisijo in države članice, naj prek vseh diplomatskih kanalov tretje države 

spodbudijo k podpisu tako imenovanega kodeksa ravnanja za dejavnosti v vesolju, ki ga 

je pripravila EU; 

47. poziva Komisijo, naj kar se da hitro na evropski ravni podpre vzpostavitev na začetku 

tega leta predlaganega podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju, da bi 

zagotovila večjo neodvisnost od institucij ZDA, ki objavljajo opozorila pred 

morebitnimi trki; 

48. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


