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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az uniós űrpolitika előmozdítja a tudományos és technikai fejlődést, 

az ipari versenyképességet és az uniós szakpolitikák végrehajtását, az EUMSZ 189. 

cikkével összhangban; emlékeztet arra, hogy a két kiemelt uniós program – a Galileo és a 

Kopernikusz – polgári irányítású civil programok, és hogy a Galileo és a Kopernikusz 

európai jellege teremtette meg e két program lehetőségét és biztosította sikerüket; 

2. úgy véli, hogy folytatni kell a közös biztonsági és védelmi politika (KBVP) 

végrehajtását; megerősíti, hogy növelni kell a KBVP hatékonyságát, láthatóságát és 

befolyását; újólag megerősíti az űrpolitika jelentőségét és hozzáadott értékét a KBVP 

szempontjából, hiszen a világűrbeli képességek a tagállamok védelmi és biztonsági 

politikáinak szerves részévé váltak, így a szuverenitásuk szerves részét is képezik; úgy 

véli, hogy a világűrt bele kell foglalni az uniós szakpolitikákba (pl. belső biztonság, 

közlekedés, energia, kutatás), és hogy az űrpolitika területén tovább kell erősíteni a 

szinergiákat, és azokat jobban ki kell aknázni; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul határozza meg, hogy az Európai Unió milyen 

igényeket támaszt az űrpolitikának a KBVP-hoz való lehetséges hozzájárulásával 

szemben a fő aspektusok tekintetében: felbocsátás, helymeghatározás, képalkotás, 

kommunikáció, űrmeteorológia, űrszemét, kiberbiztonság, zavarás, hamisítás vagy más 

szándékos fenyegetés, a földi szegmens biztonsága; úgy véli, hogy a jelenlegi európai 

űrrendszerek jövőbeli jellemzőit a KBVP követelményei szerint kell meghatározni, és 

ezeknek az összes fent említett szempontot érinteniük kell; 

4. kéri az olyan jövőbeli magán- vagy állami rendszerekre vonatkozó követelmények 

meghatározását, amelyek a lehetséges biztonsági támadásokkal (zavarás, hamisítás, 

kibertámadások, űridőjárás és -szemét) szembeni védelem szempontjából hozzájárulnak 

az életbiztonsági alkalmazásokhoz (pl. helymeghatározás, légiforgalmi szolgáltatás); úgy 

véli, hogy ezeknek a biztonsági követelményeknek igazolhatóaknak kell lenniük és egy 

európai szervezet (például az EASA) felügyelete alatt kell állniuk; 

5. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy az európai biztonság és védelem szempontjából az 

európai űrhajózási kapacitás kiépítésének két alapvető stratégiai célra kell törekednie: a 

bolygó biztonságára a földfelszín megfigyelésére, illetve helymeghatározási, navigációs 

és időmérési információk továbbítására vagy műholdas távközlési szolgáltatások céljára 

tervezett, Föld körüli pályán keringő űrtechnológiai rendszerek révén, valamint a világűr 

és a Föld körüli pálya biztonságára a Föld felszínén és a Föld körüli pályán működő 

világűr-megfigyelési rendszerek segítségével; 

6. hangsúlyozza, hogy az űrprogramok olyan biztonsági és védelmi előnyökkel szolgálnak, 

melyek a technológia folytán polgári hasznosítási lehetőségeket is rejtenek, és ezzel 

összefüggésben kiemeli a Galileo és a Kopernikusz kettős felhasználhatóságát; úgy véli, 

hogy a következő generációk fejlesztésekor ezt a képességet teljes körűen ki kell aknázni, 

beleértve például a nagyobb pontosságot, valamint a jobb hitelesítést, titkosítást, 

folytonosságot és integritást (Galileo); ezért kiemeli, hogy a nagyfelbontású 
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földmegfigyelési adatok és helymeghatározási rendszerek hasznosak a polgári védelem és 

a biztonság területén is, például a katasztrófavédelem, a humanitárius segítségnyújtás, a 

menekülteknek való segítségnyújtás, a tengeri megfigyelés, a globális felmelegedés, az 

energiabiztonság, a globális élelmezésbiztonság területén, valamint a globális természeti 

katasztrófák, mindenekelőtt az aszályok, földrengések, árvizek és erdőtüzek felismerése 

és az azokra való reagálás területén; rámutat a pilóta nélküli légi járművek és műholdak 

közötti együttműködés fokozásának szükségességére; kívánatosnak tartja, hogy a félidős 

felülvizsgálat kellő mértékben rendelkezzen valamennyi műholdrendszer jövőbeli 

fejlesztéséről; 

7. rámutat a Galileo hatóságilag szabályozott szolgáltatására (PRS), amely a kormány által 

engedélyezett felhasználók számára van fenntartva, és amely alkalmas érzékeny 

alkalmazások futtatására, ahol nagy teljesítményre és teljes megbízhatóságra van 

szükség; úgy véli, hogy a PRS kapacitását a következő generációknak tovább kell 

fejleszteniük az újonnan felbukkanó fenyegetések kivédése érdekében; felszólítja a 

Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az operatív folyamatok a lehető leghatékonyabb 

módon működjenek különösen válság idején; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében tovább kell fejleszteni és 

elő kell mozdítani az alkalmazásokat a Galileo képességei szerint, ideértve a KBVP 

számára szükséges alkalmazásokat is; szintén emlékeztet arra, hogy meg kell erősíteni a 

Galileo infrastruktúrájának biztonságát – ideértve a földi szegmenst –, és felkéri a 

Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen tegye meg a szükséges lépéseket ebben az 

irányban; 

8. kiemeli az EU GNSS-rendszereinek magas szintű biztonságát; hangsúlyozza az Európai 

GNSS Ügynökséghez delegált feladatok sikeres teljesítését különösen a Biztonsági 

Akkreditációs Tanácson és a Galileo Biztonsági Megfigyelőközponton keresztül; ezzel 

kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a Kopernikusz esetében is aknázzák ki az 

Európai GNSS Ügynökség szakértelmét és biztonsági infrastruktúráját; felszólít e 

kérdésnek a Galileo és a Kopernikusz programok félidős felülvizsgálata során történő 

megvizsgálására; 

9. megjegyzi, hogy operatív szempontból  különösen nagy szükség van a Kopernikusz 

program keretében kapott rendkívül nagy felbontású földmegfigyelési adatokra, és felkéri 

a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne kielégíteni ezt a szükségletet, 

figyelemmel a KBVP követelményeire is; kiemeli a technológiai vívmányokat, például az 

űrből történő, közel valós idejű megfigyelést és videoközvetítést, és azt javasolja a 

Bizottságnak, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan aknázhatná ki ezeket például biztonsági 

és védelmi célokra; emlékeztet továbbá arra, hogy meg kell erősíteni a Galileo-

infrastruktúra – többek között a földi szegmens – és az adatok biztonságát, és felkéri a 

Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen tegye meg a szükséges lépéseket ebben az 

irányban; kiemeli ezenkívül, hogy fontos lenne módot találni az ipar bevonására a 

Kopernikusz műveleteinek kezelésébe; 

10. üdvözli azt a folyamatos erőfeszítést, melynek célja, hogy biztosítsa az Unió autonóm 

hozzáférését az állami műholdas kommunikációhoz, és kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa 

a folyamatos előrehaladást ezen a téren; emlékeztet arra, hogy a folyamat első lépése az 

volt, hogy a Bizottság és az Európai Védelmi Ügynökség külön-külön meghatározta a 

katonai és polgári igényeket, és úgy véli, hogy a kezdeményezésnek össze kell gyűjtenie 
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az igényeket, és azt úgy kellene megalkotni, hogy a legjobban szolgálja az azonosított 

igényeket; kéri a Bizottságot, hogy a kedvezményezettek igényei és követelményei 

alapján készítsen költség-haszon elemzést a különböző megoldási lehetőségek kapcsán:  

 a gazdasági szereplők által nyújtott szolgáltatások; 

 egy olyan rendszer, mely a jelenlegi kapacitásokra épül, de lehetővé teszi jövőbeli 

képességek beépítését; vagy 

 új kapacitások létrehozása egy különálló rendszeren keresztül; 

 ezzel kapcsolatban kéri a Bizottságot, hogy foglalkozzon a tulajdon és a felelősség 

kérdésével; ugyanakkor megállapítja, hogy bármi legyen is a végső döntés, az új 

kezdeményezéseknek a közérdeket és az európai ipar (gyártók, gazdasági szereplők, 

űrhajóhordozók és más ágazati szegmensek) érdekeit kell szolgálniuk; úgy véli, hogy az 

állami műholdas kommunikációt is egy olyan lehetőségnek kell tekinteni, amely a kettős 

technológiák fejlődését kihasználva növeli a versenyképességet és az innovációt a 

műholdas kommunikáció piacának hihetetlenül versengő és dinamikus kontextusában; 

hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a berendezéseket és a szolgáltatásokat biztosító nem 

uniós beszállítóktól való függőséget; 

11. kiemeli az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése 

(SST) programot mint az űrbeli együttműködést célzó, helyes irányú kezdeményezést és 

az űrbiztonság felé tett lépést; kéri az Uniót, hogy a saját SST-kapacitásainak 

továbbfejlesztését tekintse prioritásnak gazdaságának, társadalmának és polgárainak 

védelme érdekében, valamint az európai biztonságot és védelmet célzó űrbeli kapacitások 

szempontjából; úgy véli, hogy az SST-t saját költségvetéssel rendelkező uniós 

programmá kellene tenni, biztosítva ugyanakkor, hogy a már folyamatban lévő projektek 

finanszírozása emiatt ne csökkenjen; továbbá úgy véli, hogy az Uniónak holisztikusabb, 

több prediktív kapacitással rendelkező világűr-megfigyelési rendszert kellene létrehoznia, 

amely magában foglalja az űrmegfigyelést és az űrtevékenységeket veszélyeztető 

lehetséges fenyegetések és kockázatok elemzését és értékelését; felkéri ezért a 

Bizottságot, hogy az SST-re építve egy szélesebb körű világűr-megfigyelési rendszert 

hozzon létre, amely az űrrendszerekre irányuló szándékos fenyegetéseket is kezelni tudja, 

és az ESA-val együttműködésben vegye figyelembe az űrmeteorológiát és a földközeli 

objektumokat, valamint az űrszemét keletkezésének megelőzését és annak 

megszüntetését célzó technológiai rendszerekre irányuló kutatás szükségességét; úgy véli, 

hogy az űrtevékenységek holisztikus koordinációját a világűr szabad használatának 

akadályozása nélkül kell elérni; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a magánszféra 

jelentős bevonásának lehetőségét az SST-rendszer nem érzékeny részének 

továbbfejlesztésébe és karbantartásába, amelyhez Galileo kettős irányítási struktúrája 

szolgálhat példaként; 

12. hangsúlyozza, hogy szakpolitikákat és kutatási képességeket kell kialakítani a jövőbeli 

alkalmazások biztosítása és egy olyan versenyképes európai iparág létrehozása 

érdekében, amely az egészséges gazdasági környezetnek köszönhetően ér el üzleti 

sikereket; 

13. megjegyzi, hogy a világűrbe való önálló eljutás képessége stratégiai fontosságú, ezért 

szükség van kifejezetten erre irányuló uniós fellépésekre – ideértve a biztonság- és 

védelempolitikai fellépéseket –, mivel ez a képesség tenné lehetővé Európa számára, 
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hogy kijusson a világűrbe válság esetén; felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai 

Űrügynökséggel és a tagállamokkal együttműködésben 

 hangolja össze, ossza meg és fejlessze a tervezett űrprojekteket és az európai 

piacokat, hogy az európai ágazat előzetesen tájékozódhasson a keresletről (ezáltal 

erősítve az európai foglalkoztatást és az Európában működő ágazati szereplőket) és 

létrehozza saját keresletét is a vállalkozásorientált felhasználás által; 

 támogassa a kilövési infrastruktúrát; valamint  

 mozdítsa elő a kutatást és fejlesztést, többek között a köz-magán partnerségek 

eszközével is, különösen az áttörést jelentős technológiák területén; 

 úgy véli, hogy ezek az erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy Európa versenyezhessen a 

globális kilövési piacon; úgy véli továbbá, hogy az Uniónak biztosítania kell, hogy 

rendelkezzen egy erős űrtechnológiai bázissal és a szükséges iparági képességekkel, 

amelyek által létrehozhat, kifejleszthet, felbocsáthat, működtethet és kiaknázhat 

űrrendszereket, a technológiai autonómiától és a kiberbiztonságtól kezdve a kínálati 

oldali megfontolásokig; 

14. rámutat, hogy ki kell alakítani a megfelelő jogi és stratégiai kereteket ahhoz, hogy az ipar 

további impulzusokat és ösztönzést kapjon az űrbeli kapacitások technológiai 

továbbfejlesztéséhez és kutatásához; felszólít a világűrrel kapcsolatos kutatás kielégítő 

finanszírozásának biztosítására a fent említett területeken; megállapítja, hogy a Horizont 

2020 keretprogram igen fontos szerepet játszhat annak elősegítésében, hogy az EU 

csökkentse függőségét a kritikus világűrbeli technológiák terén; ezzel kapcsolatban 

emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 világűrre vonatkozó része az „Ipari vezető szerep” 

elnevezésű prioritáshoz, és ezen belül a „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák 

területén” különös célkitűzéshez tartozik; ennélfogva arra az álláspontra helyezkedik, 

hogy a Horizont 2020 keretprogramot Európa űrtechnológiai bázisának és űriparági 

képességeinek elősegítésére kellene alkalmazni; felszólítja a Bizottságot, hogy a Horizont 

2020 félidős felülvizsgálata során szenteljen kellő figyelmet a kritikus világűrbeli 

technológiákra biztonsági és védelmi szempontból; 

15. kiemeli, hogy az európai űrprogramok jövőbeli finanszírozása kapcsán mérlegelni kell, 

hogy melyek azok az esetek, amelyekben igénybe lehet venni a köz- és a magánszféra 

közötti partnerség bizonyos formáit; 

16. hangsúlyozza az űrrel kapcsolatos innováció és kutatás ösztönzésének stratégiai 

fontosságát a biztonság- és védelempolitika számára; elismeri a kritikus világűrbeli 

technológiákban, például az európai adatközvetítő műholdrendszerben rejlő óriási 

lehetőségeket, amely valós idejű és állandó földmegfigyelést, nanoműholdak óriás 

konstellációinak felbocsátását, és reakcióképes űrrendszerek létrehozását teszi lehetővé; 

kiemeli az óriási méretű adathalmazokkal foglalkozó innovatív technológiák 

szükségességét, amelyekkel teljes körűen ki lehet aknázni az űrből érkező adatokat 

biztonsági és védelmi célokra; felkéri a Bizottságot, hogy építse be ezeket a 

technológiákat az európai űrstratégiájába; 

17. elismeri, hogy a kiberháború és a hibrid fenyegetések veszélyt jelentenek az európai 

űrprogramokra nézve, figyelembe véve, hogy a hamisítás vagy a zavarás megzavarhatja a 
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katonai küldetéseket, vagy kiterjedt következményekkel járhat a mindennapi életünkre a 

Földön; úgy véli, hogy a kiberbiztonsághoz közös fellépésre van szükség az Unió, a 

tagállamok, az üzleti szféra és az internetes szakemberek részéről; ennélfogva felszólítja 

a Bizottságot, hogy kiberbiztonsági tevékenységébe foglaljon bele űrprogramokat; 

18. hangsúlyozza, hogy a biztonság – többek között adatbiztonság – arányos szintjének 

biztosítása érdekében jobban össze kellene hangolni az uniós világűrbeli képességeket a 

szükséges rendszerarchitektúrák és eljárások kifejlesztése révén; felkéri a Bizottságot, 

hogy hozzon létre és támogasson egy irányítási modellt minden egyes biztonsággal és 

védelemmel kapcsolatos szolgáltatást végző rendszerre; úgy véli, hogy ahhoz, hogy a 

végfelhasználók számára integrált szolgáltatást lehessen nyújtani, a biztonság és védelem 

céljait szolgáló uniós világűrbeli képességek irányítását egy szakosodott operatív 

szolgálati koordinációs központnak kellene végeznie (mely a Horizont 2020 2014–2015-

ös munkaprogramjában vezetési és irányítási központ néven szerepel); úgy véli, hogy ezt a 

központot költséghatékonysági okokból lehetőség szerint az egyik meglévő uniós szervbe 

– például az Európai GNSS Ügynökségbe, az Európai Unió Műholdközpontjába vagy az 

Európai Védelmi Ügynökségbe – kellene integrálni, figyelembe véve az említett 

ügynökségek által már lefedett képességeket; 

19. úgy véli, hogy javítani kell a különböző nemzeti igények miatt az egyes tagállamok által 

széttagolt módon kiépített űrrendszerek koordinációját ahhoz, hogy gyorsan előre tudják 

jelezni a különböző alkalmazások (pl. légiforgalmi irányítás) zavarait; 

20. egyidejűleg elismeri az űrpolitika területén a biztonsággal kapcsolatos nemzetközi 

együttműködések előnyeit az EU megbízható partnereivel. 
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