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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. elismeri az űr és az az űrbe telepített technológiák növekvő jelentőségét a biztonsági és 

védelmi műveletek, különösen a kommunikáció, a hírszerzés, a megfigyelés és a felderítés 

terén, beleértve a határőrizet és tengerfelügyelet, katasztrófákra reagálás és 

fegyverzetellenőrzés, valamint a kereskedelmi és polgári műveletek területét, továbbá 

hangsúlyozza a világűrbeli képességek létfontosságú szerepét a terrorizmus elleni 

küzdelemben; ösztönzi továbbá a beruházásokat az új világűrbeli képességek és 

technológia fejlődésének felgyorsítása érdekében; 

2. felhívja a figyelmet a globális biztonság, infrastruktúra és az űrbe telepített 

kommunikációs technológiák kiszolgáltatottságára állami vagy nem állami szereplők 

beavatkozásával vagy támadásával, kibertámadásokkal és támadó űrfegyverekre irányuló 

kutatásokkal, valamint az űrszeméttel vagy a műholdakkal való ütközéssel szemben; 

megismétli a kulcsfontosságú infrastruktúra és kommunikáció biztosításának és az 

ellenállóképes technológiák fejlesztésének, továbbá a világűrről szóló 1967-es 

megállapodásnak az 1960-as évek óta végbement technológiai fejlődés figyelembevételét 

célzó felülvizsgálatának fontosságát; 

3. figyelmeztet a támadó űrfegyverekre irányuló kutatásokra, amelyeket olyan országok 

folytatnak, mint Oroszország, Észak-Korea és Irán, valamint azokra a kockázatokra, 

amelyet ezek a létfontosságú infrastruktúrára és kommunikációra, illetve az űrbe telepített 

jelenlegi és tervezett rendszerekre nézve jelentenek; 

4. emlékeztet arra, hogy az európai biztonság, védelem és stabilitás fenntartása és 

megerősítése érdekében fontos, hogy megelőzzék az érzékeny űrtechnológia olyan 

országokba irányuló exportját, amelyek a regionális vagy a globális biztonságot és 

stabilitást fenyegetik; támogatja a felbocsátási képességekbe – például a Vega C-be és az 

Ariane 6-ba – való beruházásokat és azok fejlesztését annak érdekében, hogy az európai 

országok önálló és megbízható hozzáféréssel rendelkezzenek az űrhöz; 

5. felhívja az Uniót, hogy tegyen szert nagyobb autonómiára az űrrel kapcsolatos 

területeken; úgy véli e tekintetben, hogy az EU Oroszországgal folytatott együttműködése 

– például a Galileo és a Kopernikusz műholdak felbocsátása terén – veszélyeztetheti az 

űrbe telepített érzékeny rendszerek biztonságát; 

6. ösztönzi az űrtechnológiák, -eszközök és -képességek védőintézkedéseibe való 

beruházásokat mind az Unió által támogatott programok, mind az űrmegfigyelés és a Föld 

körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (SST) tekintetében; 

7. úgy véli, hogy az európai országok és a főbb baráti űrhatalmak – így az Amerikai 

Egyesült Államok, India és Japán – között már fennálló kétoldalú kapcsolatokat adott 

esetben fel kell használni a közös biztonsági és védelmi érdekek megerősítése, valamint az 

űrben felmerülő veszélyek észlelésére, elhárítására és azokra való reagálásra irányuló 

létfontosságú képességek bővítése és megerősítése érdekében, célul kitűzve az űrrel 

kapcsolatos politika javítását, ami javítaná az európai űrágazatnak a változó piacokra, 
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szereplőkre és technológiákra való válaszadási képességét, és a világűrbeli 

tevékenységekhez kapcsolódó szerződéseknek és egyezményeknek való megfelelés 

elősegítését; 

8. ösztönzi az uniós tagállamok Egyesült Nemzetekben kifejtett erőfeszítéseinek megújítását 

annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak az űrtevékenységekre vonatkozóan 

javasolt magatartási kódexszel kapcsolatban, amely nemzetközi elveket állapítana meg a 

felelős, átlátható, békés űrbeli magatartásra nézve, végső soron fokozott biztonságot és 

fenntarthatóságot, valamint az űrbeli fegyverkezés megelőzését érve el; kiemeli, hogy 

mindezt annak hangsúlyozásával kell elérni, hogy az űrbeli tevékenységeket magas szintű 

körültekintéssel, kellő gondossággal és megfelelő átláthatósággal kell végezni, azzal a 

céllal, hogy a szereplők között bizalom épüljön ki,  tekintettel az űrbeli tevékenységek 

gyors növekedésére az elmúlt években, aminek következtében immár 70 ország 

rendelkezik saját műholdakkal és kilenc ország van Föld körüli pályára állítási képesség 

birtokában; 

9. elismeri, hogy a világűrbeli képességek kutatásába és fejlesztésébe tett beruházások igen 

magas gazdasági megtérüléssel, valamint az űrprogramokban, illetve a polgári és a 

védelmi vonatkozások között kettős felhasználású szinergiákkal járnak; ösztönzi az uniós 

tagállamok űrbiztonsági célkitűzéseinek megfelelő, kettős felhasználású rendszerek 

fejlesztését, és kiemeli a békés űrbeli viselkedés előmozdításának szükségességét; 

megjegyzi továbbá, hogy egyes tagállamok már működtetnek kettős felhasználású 

rendszereket, amelyek támogatják a polgári és a kormányzati/katonai műveleteket 

egyaránt, és felhívja a figyelmet arra, hogy a kettős felhasználású rendszerek ki vannak 

téve a hackertámadások kockázatának; ösztönzi az ágazatot és az üzemeltetőket, hogy 

fektessenek hangsúlyt arra, hogy magas fokú biztonságot nyújtó rendszereket hozzanak 

létre, amelyek egyértelműen elválasztják a nyilvános és nem nyilvános felhasználást; 

10. elismeri, hogy a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásai és a Kopernikusz 

kivételével a polgári és katonai űrképességek fejlesztésére irányuló felelősség továbbra is 

nemzeti szinten marad; megjegyzi, hogy az Európai Unió biztonsági és védelmi 

célkitűzéseit a kormányközi Európai Űrügynökség és az Európai Védelmi Ügynökség 

közötti igazgatási megállapodás részben megvalósítja. 
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