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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. üdvözli a Bizottság 2013. február 28-i, Az Európai Unió űripari politikája – az 
űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál kibontakoztatása című közleményét, 
amely fontos lépés az EU stratégiai függetlensége felé az űrtechnológia terén; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy a 
világűrbe jutás függetlenségét biztosító képességeket alakítsanak ki európai 
hordozórakéták és műholdak révén; hangsúlyozza, hogy támogatni kell az ágazaton belüli 
európai együttműködés megerősítésére irányuló erőfeszítéseket a jelentős 
széttöredezettség megszüntetésére, különösen az intézmény keresleti oldalának 
tekintetében; meg van győződve arról, hogy csakis egy költséghatékonyabb és szilárdabb 
európai űripar lehet nemzetközileg versenyképes; hangsúlyozza, hogy az európai űripart 
az Európai Űrügynökséggel (ESA) együttműködve tovább kell fejleszteni a kiegészítő 
jelleg biztosítása érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy – az új kezdeményezésekről és az uniós költségvetési 
hozzájárulásokról való döntés előtt – először tisztázni kell, hogy az EU mennyire 
elkötelezett, kiváltképp stratégiai és geopolitikai törekvéseit illetően; megjegyzi, hogy a 
Bizottság nem határozza meg az EU űripari politikája és a közös biztonság- és 
védelempolitika (KBVP) közötti kapcsolatot; úgy véli, hogy az uniós űrpolitikát a KBVP 
egyik eszközeként kell tekinteni, amely nagyobb szinergiát biztosít az űrben alkalmazott 
polgári és katonai eszközök között, tükrözve a KBVP kettős, polgári és katonai jellegét; 
felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a főképviselőt/alelnököt, hogy egyértelműen 
határozzák meg e szektornak a KBVP-hez való potenciális hozzájárulását, a polgári-
katonai szinergiák természetét és fokát, a szóban forgó technológiák szerepét a 
humanitárius segítségnyújtási műveletek tényleges végrehajtásában, illetve konfliktusokat 
vagy természeti katasztrófákat követő migrációs hullámok és azok mintái előrejelzésében, 
valamint a KBVP-műveletek és egyéb uniós fellépések jelentőségét a 
konfliktusmegelőzés, a fegyverzet-ellenőrzés, a tömegpusztító fegyverek (WMD) 
elterjedésének megakadályozása, a terrorizmus elleni küzdelem, a migráció és a 
határellenőrzés területén; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tájékoztassák a 
Parlamentet a Copernicus-programnak és a Galileo-program hatóságilag szabályozott 
szolgáltatásának a KBVP-missziók és műveletek támogatására történő felhasználására 
vonatkozó tervekről;

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Parlamentet, hogyan 
kerülhetne sor az űrrel kapcsolatos katonai együttműködésre az állandó strukturált 
együttműködés keretein belül; javasolja a Bizottság, az ESA, az Európai Védelmi 
Ügynökség (EVÜ) és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) közötti együttműködés 
fokozását az uniós űreszközök fejlesztése és közös használata terén a KBVP-missziók 
támogatása során;

4. üdvözli a Bizottság nyilatkozatát, miszerint az űralapú távközlés, navigáció és Föld-
megfigyelés stratégiai szempontból fontos ismereteket biztosítanak az EU számára, 
tovább erősítve külkapcsolatait olyan területeken, mint a fejlesztési segély vagy a 
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humanitárius segítségnyújtás;

5. alátámasztja a Copernicus-program (a korábbi Globális környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelés (GMES) program) biztonsági vetületét, különösen a válságmegelőzés és a 
válságra való reagálás, a humanitárius segélynyújtás és együttműködés, a nemzetközi 
szerződéseknek való megfelelés ellenőrzését maga után vonó konfliktusmegelőzés és a 
tengerfelügyelet alkalmazása terén;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa magát a Galileo-programra vonatkozó menetrendhez és 
pénzügyi kerethez; hangsúlyozza e program kettős, rádiónavigációs és 
helyzetmeghatározási funkciójú alkalmazását, ideértve polgári és katonai tevékenységhez 
való értelemszerű használatát, különösen pedig a tagállamok lehetőségét arra, hogy a 
hatóságilag szabályozott szolgáltatást katonai célokra alkalmazzák; hangsúlyozza, hogy 
tisztázni kell, milyen mértékben használják majd a hatóságilag szabályozott szolgáltatást 
vagy más szolgáltatásokat KBVP- vagy az uniós kereten kívüli nemzeti katonai 
missziókra;

7. megjegyzi, hogy a közlemény szerint jelenleg az európai műholdak fedélzetén található 
elektronikus eszközök 60%-a amerikai importból származik; felszólít ezzel kapcsolatban 
az érzékeny vagy személyes adatok megvédésének módjáról, illetve arról szóló 
kezdeményezésre, hogy a jelenlegi közbeszerzési eljárás célja amikor csak lehetséges 
annak biztosítása legyen, hogy az űrinfrastruktúra tagállamoktól való megvételét az ágazat 
növekedésének újabb hajtóerejeként használják; elismeri, hogy az űrágazatban dolgozók 
rendkívül magas végzettségű, technológiák tekintetében kiválóan képzett emberek; 
ugyanakkor megjegyzi, hogy az ágazatban továbbra is hiány mutatkozik kulcsfontosságú 
egyedi képességekből, melyek a mérnöki tudományoktól a fizikusi végzettségig terjednek, 
amire megoldást kell találni; sürgeti a Bizottságot, az ESA-t, az EVÜ-t és a tagállamokat, 
hogy azonosítsák a közös európai függetlenedési folyamat szempontjából kritikus 
technológiákat és dolgozzanak ki olyan alternatívákat, amelyek kevésbé függnek 
harmadik országoktól; újra felhívja a figyelmet arra, hogy nézeteltérés esetén az Amerikai 
Egyesült Államok esetleg lezárhatja vagy blokkolhatja az európai űrinfrastruktúrát,

8. támogatja a Bizottság álláspontját, miszerint az űrrendszer számos eleme kettős 
felhasználású vagy katonai természetű és így a 2012. december 14-i 2012/47/EU 
irányelvvel a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében módosított, a védelmi 
vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek 
egyszerűsítéséről szóló 2009. május 6-i 2009/43/EK irányelv1, a kettős felhasználású 
termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó 
közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi 
rendelet2 vagy a fegyverexporttal kapcsolatos közös álláspont hatálya alá esik üdvözli a 
közleményben szereplő javaslatot, hogy 2013 végéig nyújtsanak be hivatalos jelentést a 
Parlamentnek a kettős felhasználású exportszabályozási rendszerről; felkéri a Bizottságot, 
a tagállamokat és a hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoportot 
(COARM), hogy tisztázzák, a termékek és technológiák melyik kategóriájára melyik 
szabályozási keret vonatkozik;

                                               
1 HL L 146., 2009.6.10., 1. o.
2 HL L 134., 2009.5.29., 1. o.
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9. támogatja az űrkutatás és -innováció támogatásának kiemelését a 7. keretprogram és a 
Horizont 2020 program keretében, aminek e terület jövőbeni fejlődésének előfeltétele kell 
hogy legyen, valamint a többéves pénzügyi keretben 3786 millió euró előirányzását a 
globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (Copernicus) programjára, amely 
megbízható, időszerű és pontos szolgáltatásokat fog nyújtani a globális 
környezetgazdálkodás, az éghajlatváltozás hatásainak megértése és enyhítése, illetve a 
válságokra való reagálás támogatása érdekében;

10. megjegyzi, hogy a világűrbe telepített eszközök hadi célra való felhasználásának 
elterjedése nem szabad, hogy csökkentse és korlátozza azok polgári használatát és a 
lehetséges jövőbeni civil alkalmazásokat; felszólítja a tagállamokat és a 
főképviselőt/alelnököt, hogy kezdeményezzék az 1967-es, elavult Világűr-egyezmény 
felülvizsgálatát vagy egy új szabályozási keret kidolgozását, amely számításba veszi az 
1960-as évek óta bekövetkezett technológiai fejlődést; kiemeli továbbá, hogy sürgősen 
szükséges az ütközés egyre több műhold és űrszemét okozta veszélyének csökkentése; 
üdvözli a Bizottság kezdeményezését, mely szervezeti keretet javasol egy űrmegfigyelési 
és nyomonkövetési (SST) rendszer európai szintű létrehozásához és működtetéséhez; 
üdvözli továbbá az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre 
irányuló, az EU által támogatott többoldalú kezdeményezést, mint a világűrbeli viselkedés 
normáit megállapító eszközt, törekedve a fokozottabb biztonság és fenntarthatóság 
elérésére az űrben, hangsúlyozva, , hogy a világűrben folytatott tevékenységek 
tekintetében magasfokú gondossággal, kellő körültekintéssel és átláthatósággal kell eljárni 
annak érdekében, hogy bizalmat teremtsenek az űrtevékenységet folytató szereplők között 
az egész világon; úgy véli, minden új keretnek figyelembe kell vennie az összes tagállam 
nézeteit, illetve stratégiailag tervezettnek kell lennie, az ágazat hosszú távú jövőjét tartva 
szem előtt, hatékonyan előzve meg a fegyverkezési versenyt a világűrben és biztosítva a 
világűrben lévő tárgyakkal kapcsolatos káros beavatkozás tilalmát;

11. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mélyrehatóbb nemzetközi 
együttműködés szükséges a világűrrel kapcsolatos kérdésekben; szorosabb 
együttműködésre szólít fel az olyan partnerek esetében, mint az USA, Oroszország és 
Kína, a világűrben folytatott békés együttműködés megerősítése érdekében;
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