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Förslag till resolution 

Följande punkter ska omnumreras: 

40. Europaparlamentet understryker att satellitnät, framför allt i avlägsna områden, bidrar 

till uppnåendet av EU:s digitala agendas mål om att hela EU ska få bredbandsinternet. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att, av omsorg om teknikneutraliteten, se 

till att det tas vederbörlig hänsyn till satellitbaserat internet i den uppsättning teknik 

som avses användas vid utbyggnaden av bredband, såsom i EU:s 

sammanhållningspolitik. 

41. Europaparlamentet konstaterar att satellitkommunikation får en allt viktigare logistisk 

funktion i krissituationer såsom naturkatastrofer eller för bevarande av den inre 

säkerheten, eftersom data- och kommunikationsförbindelser via satellit är oumbärliga i 

situationer där det inte finns någon markbaserad infrastruktur eller där denna förstörts. 

42. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka vilka radiofrekvenser 

som i dag finns att tillgå för satellitkommunikation och vilka som kommer att behövas i 

framtiden och att vid Internationella teleunionens nästa världsradiokonferens se till att 

det på lämpligt sätt slås vakt om EU:s och satellitkommunikationsbranschens intressen 

vid tilldelningen av radiofrekvenser globalt och regionalt. 
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43. Europaparlamentet anser att innovationspotentialen inom området 

satellitkommunikation ännu på långt när inte fullständigt tillvaratagits. Parlamentet 

pekar på de möjligheter som de nyaste formerna för teknik, såsom ”Laser 

Communication Terminals” (LCT) eller också ”High Throughput Satellites” (HTS), 

erbjuder för att man ska kunna tillgodose behovet av ett allt starkare datautbyte med allt 

högre datahastigheter. 

44. Europaparlamentet betonar att det enda sättet för Europa att bevara sitt tekniska 

försprång inom området satellitkommunikation är att fortsätta forskningsarbetet här på 

europeisk nivå. 

Rymdskrot 

45. Europaparlamentet betonar att rymdbaserade infrastrukturer bildar ryggraden för många 

tjänster som anlitas av näringslivet och samhället i vardagslag. Parlamentet påpekar att 

bortfall av dessa infrastrukturer, till exempel till följd av kollisioner mellan satelliter 

och andra föremål i rymden eller med rymdskrot, kan bli till fara för säkerheten för 

ekonomiska aktörer och för medborgare. 

46. Europaparlamentet konstaterar att rymdskrot i allt högre grad blir ett problem och 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för en global styrning av 

rymden. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen och medlemsstaterna att via 

alla diplomatiska kanaler arbeta för att den ”uppförandekod om yttre rymden”, som 

tagits fram av EU, ska undertecknas av tredjeländer. 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta till stöd för att det i början av 

detta år föreslagna stödprogrammet för rymdövervakning och spårning så snabbt som 

möjligt fastställs på europeisk nivå, för att garantera ett större oberoende av institutioner 

i Förenta staterna som utfärdar kollisionsvarningar. 

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


