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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé
(2011/2148(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XIX. címének a technológiai 
kutatási és fejlesztési politikáról és az űrpolitikáról szóló 189. cikkére, amely kifejezetten 
említi egy európai űrpolitika kidolgozását a tudományos és műszaki fejlődés, az ipar 
versenyképessége és az uniós politikák végrehajtásának elősegítése érdekében,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020);

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló 2010. június 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában – A versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című, 2010. október 28-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0614),

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az „Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé” című, 
2011. április 4-i bizottsági közleményre (COM(2011)0152),

– tekintettel „Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé” című, 
2011. május 31-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a „Világűr: a bővülő Unió új horizontjai – Cselekvési terv az európai űrpolitika 
végrehajtására” című, 2003. november 11-i bizottsági fehér könyvre (COM(2003)0673),

– tekintettel az EK és az Európai Űrügynökség közötti keretmegállapodás megkötéséről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/578/EK határozatra3,

– tekintettel „A műholdas navigációs programok félidős értékelése” című bizottsági 
jelentésre (COM(2011)0005),

– tekintettel „Az európai műholdas navigációs programok félidős felülvizsgálatáról: a 
végrehajtás értékelése, a jövő kihívásai és finanszírozási kilátások” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programnak (Galileo) a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás és a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret szerinti 

                                               
1 P7_TA(2010)0224.
2 P7_TA(2011)0093.
3 HL L 261., 2004.8.6., 63. o.
4 P7_TA (2011)0265
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finanszírozásáról szóló, 2007. június 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Költségvetés az Európa 2020 stratégia számára” című, 2011. június 29-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0500),

– tekintettel az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló 683/2008/EK rendeletre2,

– tekintettel a „Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Teszünk 
bolygónk biztonságáért!” című bizottsági közleményre (COM(2008)0748),

– tekintettel a „Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Az 
űrkomponenssel kapcsolatos kihívások és következő lépések” című bizottsági 
közleményre (COM(2009)0589),

– tekintettel az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti 
működéséről szóló, 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU rendeletre3,

– tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendeletre4,

– tekintettel a „Cselekvési terv a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) 
alkalmazásairól” szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0308),

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Közlekedési 
és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a tudományos és technikai fejlődés, az ipar versenyképessége és politikái 
végrehajtásának elősegítése érdekében az EUMSZ 189. cikke kifejezetten szerepet ad az 
Európai Uniónak az űrpolitika kidolgozásában,

B. mivel az űrpolitika az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú eleme, és az iparpolitikára 
vonatkozó kiemelt kezdeményezés szerves részét képezi,

C. mivel magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozásával, kereskedelmi lehetőségek 
biztosításával, az innováció ösztönzésével és a polgárok jólétének és biztonságának 
javításával támogatja az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaságra irányuló 
célkitűzéseket,

D. mivel az európai űripar 5,4 milliárd euró konszolidált árbevételt ér el és 31 000 magasan 
képzett munkavállalót foglalkoztat,

E. mivel az Európai Parlament folyamatosan támogatta– a Galileo és az EGNOS programok 

                                               
1 HL C 146E., 2008.6.12., 226. o.
2 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.
3 HL L 276., 2010.10.20., 1. o.
4 HL L 176., 2010.10.20., 11. o.
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által végrehajtott – európai globális navigációs műholdrendszert, melynek célja az európai 
polgárok mindennapi életének javítása, Európa autonómiájának és függetlenségének 
biztosítása, valamint a műholdas navigációhoz kapcsolódó csúcstechnológiai világpiac 
jelentős részének megszerzése,

F. mivel a Galileo a várakozások szerint olyan világos előnyöket fog nyújtania GPS-hez 
képest, mint a megnövelt pontosság, a globális integritás, a szolgáltatás hitelesítése és 
garanciája, továbbá stratégiai autonómiát ad majd az Európai Unió számára,

G. mivel a programhoz kapcsolódó, és többek között a pontatlan költségbecslés és 
költséggazdálkodási stratégiák miatt megnövekedett költségek csak a kezdeti operatív 
képesség (Initial Operating Capacity, IOC) elindításának finanszírozását teszik lehetővé a 
jelenlegi költségvetésből,

H. mivel a Bizottság a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret kapcsán javaslatot nyújtott be a 
Galileo finanszírozására, és mivel a keret nem tartalmazza a GMES-program 
finanszírozását,

I. mivel a Bizottságnak világos értékelést kell bemutatnia az összes lehetséges technikai 
választási lehetőségről, illetve a hozzájuk kapcsolódó költségekről és előnyökről azt 
megelőzően, hogy döntés születne a következő többéves pénzügyi keret uniós 
költségvetésének terhére történő további pénzügyi kötelezettségvállalásról;

J. mivel a GMES-programnak biztosítania kell a környezetvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos információs szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatosságát a világűrbe 
telepített vagy lokális állandó megfigyelési infrastruktúrákon keresztül,

K. mivel a világűr felfedezése, az űrinfrastruktúrák biztonságossá tétele és a nemzetközi 
együttműködés kulcsfontosságú ágazatok az űrpolitika sikerre vitele szempontjából,

Az európai űrstratégia célkitűzései

1. az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló átfogó űrstratégiája első lépéseként 
üdvözli a Bizottság európai űrstratégiáját;

2. fontosnak tartja, hogy az űrpolitika olyan realista politika legyen, amely javítja az európai 
polgárok mindennapi életét; hangsúlyozza, hogy az űrstratégiák nélkülözhetetlenek a 
természeti katasztrófák azonosításához, a távközlési ágazat fejlődésének elősegítéséhez, 
valamint az alkalmazások azonosításához a mezőgazdaság, a tengeri biztonság, a halászat, 
a közlekedés stb. terén;

3. úgy véli, hogy az Európai Unió feladata, hogy egy egységes európai megközelítés 
kialakítása érdekében az iparral együttműködve összehangolja és megerősítse a nemzeti 
űrpolitikákat és űrprogramokat, valamint hogy közép- és hosszú távon pénzügyi és 
jogalkotási mechanizmusokat dolgozzon ki az európai ipar ösztönzésére, valamint a 
törekvő és versenyképes projektek nemzetközi keretben történő támogatásához szükséges 
folyamatosság biztosítására;

4. üdvözli az Európa űrinfrastruktúrájának erősítésére irányuló stratégia célkitűzéseit, és 
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támogatja a kutatást az európai technológiai függetlenség fokozása, az űrágazat és más 
ipari ágazatok közötti gyümölcsöző kapcsolatok előmozdítása, valamint az európai 
versenyképesség motorját jelentő innováció ösztönzése érdekében;

5. azonban megjegyzi, hogy a kiemelt intézkedéseket jól meghatározza a Bizottság 
stratégiája, de ezek részben továbbra is általánosak; hangsúlyozza, hogy e kiemelt 
intézkedéseket pontosítani kellene, és tartalmazniuk kellene az összes technikai opció 
értékelését, valamint az ezekhez kapcsolódó költségeket és előnyöket;

6. hangsúlyozza, hogy az űrpolitika tekintetében egyértelmű irányításra van szükség –
hatékony felülvizsgálati és koordinációs mechanizmusokkal – a prioritások, illetve a 
nemzeti alapokból és az Európai Unió, az ESA és az EDA alapjaiból származó források 
összehangolása érdekében;

A Galileo és a GMES kiemelt projektek

7. úgy véli, hogy a Galileo az Európai Unió egyik kiemelt programja és az első globális 
műholdas navigációs rendszer, amelyet polgári célra hoztak létre, és amelynek 
köszönhetően az Unió egy stratégiai területen független lehet;

8. kéri, hogy a Bizottság megfelelő módon egészítse ki a jogszabályi és a pénzügyi keretet, 
különös tekintettel a 2014-2020 közötti időszakra szóló pénzügyi keret, a hatékony 
irányításra vonatkozó megközelítés, a Galileo-szolgáltatások és a felelősségre vonatkozó 
szabályok kialakítása érdekében; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a Galileo 
működőképessé tétele és a teljes használatba vételére való felkészülés érdekében:

- meg kell határozni a Galileo jövőbeli tevékenységeinek irányítására vonatkozó 
elveket,

- átfogóan racionalizálni kell a program szervezési szerkezetét;

9. úgy véli, hogy a kezdeti operatív képességet – amely a kezdeti szolgáltatások nyújtására 
képes – legkésőbb 2014-re meg kell valósítani annak biztosítása érdekében, hogy valóban 
a Galileo legyen a vevőkészülékek gyártóinak második hivatkozási GNSS-rendszere; 
üdvözli, hogy 2011. október 20-án két in-orbit műholdat indítanak el Kourou-ból;

10. meggyőződése, hogy a 27 műholdból és megfelelő számú pótműholdból álló rendszeren, 
valamint a megfelelő földi infrastruktúrán alapuló teljes operatív képesség (Full Operating 
Capacity, FOC) előfeltétele a Galileo hozzáadott értékének eléréséhez a hitelesítés, a 
magas fokú pontosság és a folyamatos szolgáltatás szempontjából, és ezáltal a gazdasági 
és társadalmi előnyök learatásához; aggódik azért, hogy a Galileo esetleg elveszítheti 
előnyét, ha a rendszer nem lesz időben teljes, és ha a szolgáltatások értékesítése és 
nemzetközivé tétele nem megfelelően történik; úgy véli, hogy a teljes operatív képesség 
teljesítésének az európai intézmények általi világos és egyértelmű támogatása szükséges a 
felhasználóknak és a befektetőknek az Európai Unió hosszú távú elkötelezettségéről való 
meggyőzéséhez;

11. úgy véli, hogy a Galileo tekintetében elfogadandó pénzügyi tervet olyan módon kell 
elkészíteni, hogy biztosíthatóak legyenek a hosszú távú követelmények és a 
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folyamatosság, ideértve az üzemeltetési és a karbantartási költségeket is;

12. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret 
kiigazításával nem javasolt e programhoz kiegészítő finanszírozást; attól tart, hogy a 
projekt teljes költsége növeli a Bizottság 7 milliárd euró összegű javaslatát;

13. határozottan úgy véli, hogy a GNSS számára csak úgy biztosítható kiegészítő 
finanszírozás, ha a döntéshozók és a közvélemény figyelmét sikerül felhívni azokra az 
előnyökre, amiket a GNSS kínálhat az EU gazdasága és társadalma számára; üdvözli az 
olyan konkrét kezdeményezések megvalósítását, mint például a Galileo Masters 
ötletverseny;

14. emlékeztet arra, hogy az EGNOS egy valódi és működő program; meggyőződése, hogy 
teljes mértékben hasznosítani kell e programot, és alkalmazásait olyan konkrét módon kell 
kiaknázni, hogy ezáltal mind Európa, mind pedig Afrika lefedettsége biztosított legyen;

15. kiemeli, hogy a GMES-program alapvető szerepet tölt be a Föld megfigyelésében; úgy 
véli, hogy a GMES-programnak a környezetvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatos 
információs szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatosságát kellene biztosítania a 
világűrbe telepített vagy lokális állandó megfigyelési infrastruktúrákon keresztül;

16. kéri, hogy a Bizottság egészítse ki a jogszabályi keretet, és világítsa meg a hatékony 
irányításra vonatkozó megközelítést; sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság nem 
javasolta a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelések finanszírozásának 
beillesztését a 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretbe; attól tart, 
hogy a gazdasági támogatást célzó pénzügyi terv hiánya miatt a mostanáig megvalósult 
beruházások haszontalanná válnak;

17. kéri, hogy a Bizottság e program tényleges sikerre vitele érdekében javasoljon hosszú távú 
pénzügyi keretet, és határozzon meg egy, az adatkezeléssel és adatszolgáltatással 
foglalkozó operatív szervezetet; a rendszer átjárhatóságának és irányításának 
maximalizálása érdekében fontosnak tartja a nemzeti ügynökségekkel együtt bevezetendő 
megállapodások meghatározását; úgy véli, hogy különbséget kell tenni a tudományos 
felhasználás és a kereskedelmi felhasználás között, amely sajátos struktúrákat és 
kompetenciákat követel meg; azt óhajtja, hogy a program célkitűzése 2014-től teljes 
egészében működőképes legyen;

Biztonságos világűr a biztonsági és védelmi célkitűzések szolgálatában

18. támogatja a Bizottságnak a GMES-program határellenőrzést célzó „biztonsági” 
összetevője megerősítésére, az Unió külső tevékenységének támogatására, a tengeri 
ellenőrzésre, az összetett vészhelyzetekre, a humanitárius segélyezésre és a 
polgárvédelemre stb. vonatkozó gondolatait, a kezelt adatok érzékenységének figyelembe 
vétele mellett;

19. úgy véli, hogy egy európai űrmegfigyelő rendszer létrehozása (Space Situation 
Awareness) hozzájárulhat az űrben található infrastruktúráknak az űrszeméttel, a 
napsugárzással és az aszteroidákkal szembeni védelméhez; az a véleménye, hogy egy új 
program létrehozásának azokon a meglévő kapacitásokon és infrastruktúrákon kell 
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alapulnia, amelyek beruházásokat követeltek az egyes tagállamok részéről, és hogy a 
jelenlegi hibás kapacitásokat fejleszteni kell;

A kutatás és az innováció ösztönzése

20. úgy véli, hogy az Európai Uniónak szilárd technológiai bázisra van szüksége, ha önállóan 
akar cselekedni, és versenyképes űripart szeretne; hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú 
a jogszabályi, az igazgatási és a pénzügyi keret az ipar kutatásra és innovációra irányuló 
beruházásai érdekében;

21. hangsúlyozza egy jövőbeli stratégia fontosságát a kutatás és az innováció terén; kéri, hogy 
a Bizottság készítsen stratégiai ütemezést az Európai Unió által, valamint az ESA és a 
tagállamok által a K&F terén tett erőfeszítések közötti összhang biztosítása érdekében;

22. szükségesnek tartja a piac ösztönzését szolgáló mechanizmusok és programok létrehozását 
a Galileo/EGNOS és a GMES-programokból származó alkalmazások és szolgáltatások 
esetében, valamint a távközlési ágazat, és azon szolgáltatások tekintetében, amelyek a 
különböző űrszolgálatok közös használatát irányozzák elő és ily módon hatékonyan 
tesznek eleget a polgárok elvárásainak;

23. továbbá az európai versenyképesség erősítése érdekében szükségesnek tartja az önállóság 
megőrzését a világűrhöz való hozzáférésben, az európai szállítók igénybe vételének 
elősegítésével, valamint az operatív és ipari szervezet közös elvárásokkal szembeni 
megfelelésének ellenőrzésével;

24. kéri, hogy a jövőbeli kutatási keretprogramokban a Bizottság megfelelő módon közelítse 
meg a pénzügyi és gyakorlati elvárásokat;

25. kéri, hogy a Bizottság az ESA-val együttműködve vizsgálja meg az űrkutatás lehetőségeit, 
és jelölje meg ennek költségeit és potenciális előnyeit; úgy véli, hogy e tekintetben közös 
stratégiát kell kialakítani az Egyesült Államokkal egy valódi előnyökön alapuló 
együttműködési megállapodáson keresztül;

Nemzetközi együttműködés

26. úgy véli, hogy a nemzetközi együttműködés várhatóan előmozdítja az európai 
technológiát és az űrszolgáltatásokat, valamint ily módon erősíti ezt a stratégiai 
fontosságú ipari ágazatot; hangsúlyozza, hogy az űrpolitika terén tett erőfeszítések 
hatékonyabban teljesíthetők az ipari együttműködéseken és a nagy programokra 
vonatkozó beruházások megosztásán keresztül;

27. kéri, hogy a Bizottság a tagállamokkal és az ESA-val közösen dolgozzon ki egy 
nemzetközi együttműködési stratégiát az űrpolitika terén a stratégiai partnerekkel 
(Egyesült Államok és Orosz Föderáció) folytatott párbeszéd javítása érdekében, valamint 
hogy kiaknázza a más feltörekvő hatalmakkal, például Kínával hasonló párbeszéd 
kialakításában rejlő lehetőséget;

Az Európai Unió és az ESA közötti kapcsolatok

28. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 189. cikke értelmében az Európai Unió megfelelő 
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kapcsolatokat alakít ki az ESA-val annak érdekében, hogy a kölcsönös felelősségeket 
meghatározzák, elkerülve a szerepek és a beruházások közötti átfedéseket;

29. úgy véli, hogy az Unió növekvő érintettsége a világűrrel kapcsolatban a kapcsolatok új 
meghatározását teszi szükségessé az ESA-val, figyelembe véve azt, hogy az ESA által 
fejlesztett technikai kompetenciák és programozás alapvetően az európai ipar technológiai 
kapacitásának és versenyképességének megőrzését szolgálják;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A Lisszaboni Szerződés 189. cikke kifejezetten szerepet ad az Európai Uniónak a világűr 
felfedezésére és használatára irányuló űrpolitika kidolgozásában, a tudományos és technikai 
fejlődés, az ipar versenyképessége és politikái végrehajtásának elősegítése érdekében. Az 
űrpolitika az Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú eleme, és az iparpolitikára vonatkozó 
úttörő kezdeményezés szerves részét képezi. Támogatja az intelligens, fenntartható és 
inkluzív gazdaságra irányuló célkitűzéseket magas képzettségű munkahelyek létrehozásával, 
kereskedelmi lehetőségeket nyújtásával, az innováció ösztönzésével és a polgárok jólétének és 
biztonságának javításával.

A Bizottság által a COM(2011)152 dokumentumban előterjesztett javaslatok az első lépést 
jelentik az Európai Unió átfogó úrstratégiája felé. Ugyanakkor az iparral együttműködve 
koherens európai megközelítést kell létrehozni, valamint közép- és hosszú távon pénzügyi és 
jogszabályi mechanizmusokat kell alkotni az európai ipar ösztönzésére, valamint a törekvő és 
versenyképes projektek nemzetközi keretben történő támogatásához szükséges folyamatosság 
biztosítására.

A prioritást jelentő programokat a Bizottság stratégiája jól meghatározza, de ezek részben 
továbbra is általánosak. E stratégiákat pontosítani kellene, és tartalmazniuk kellene az összes 
technikai opciót, valamint az ezekhez kapcsolódó költségeket és előnyöket. Az űrpolitika 
tekintetében egyértelmű irányítás is szükséges hatékony felülvizsgálati és koordinációs 
mechanizmusokkal, azon prioritások és források összehangolása érdekében, amelyek a 
nemzeti alapokból, az Európai Unió, az ESA és az EDA alapjaiból származnak.

2. A Galileo és a GMES kiemelt projektek

a) Galileo

A Galileo program egy világméretű csúcstechnológiás műholdas navigációs rendszerre 
irányuló európai kezdeményezés, amely polgári ellenőrzés alatt álló, rendkívül pontos és 
garantált helyzetfelismerő szolgáltatást nyújt. Az európai rendszer kérdése a kilencvenes évek 
végén vetődött fel és 1999-ben a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy, az 
állami polgári hatóságok által irányított átfogó rendszert1. Miután a közszféra és a 
magánszféra közötti partnerségről folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak,a Parlament és a 
Tanács 2008-ban úgy határozott, hogy uniós költségvetés felhasználásával kiegészíti a 
konstellációt2.

A Galileo program keretében létrehozott rendszer az önálló navigációs és helyzetmeghatározó 
szolgáltatások nyújtása mellett a két másik átfogó műholdas navigációs rendszerrel, a GPS és 
a GLONASS rendszerekkel is interoperábilis lesz. A teljes rendszer 30 műholdból és a 
kapcsolódó földi infrastruktúrából áll majd.

                                               
1 A Tanács 1999. július 19-i állásfoglalása Európa bevonásáról az új generációs műholdas navigációs 
szolgáltatásokba – Galileo – Meghatározási szakasz, HL C 221., 1999.8.3. 
2 A 2008. július 9-i 683/2008/EK rendelet az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról, HL L 196., 2008.7.24.
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Az első műholdrendelésekre, az indítási szolgáltatásokra, a rendszertámogatási 
szolgáltatásokra és műveletekre vonatkozó szerződések odaítélése alapján az Európai 
Bizottság bejelentette, hogy 2014-től három induló szolgáltatást nyújtanak: induló nyitott 
szolgáltatást, induló kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást és egy induló kutatási és mentési 
szolgáltatást. Az életmentő szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás tesztelésére szintén 
2014-ben kerül sor, és e szolgáltatások várhatóan a rendszer teljes működésének 
megvalósulásával indulnak be.

Az előadó kéri, hogy a Bizottság 2011 végéig megfelelő módon egészítse ki a jogszabályi és 
pénzügyi keretet, különös tekintettel a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 
meghatározása érdekében. Attól tart, hogy a projekt összköltsége megnöveli majd a műholdas 
rádiónavigációs programok félidős felülvizsgálatával összefüggésben készült számítások 
alapján1 a Bizottság által javasolt 7 milliárd euró összeget2.

b) GMES

Az EU 2001-ben indította el a GMES-programot. Ez a Sentinel műholdakon keresztül 
földmegfigyelési adatokat szolgáltat majd az éghajlatváltozás vizsgálatához és az átfogó 
biztonsághoz. A földmegfigyelési alkalmazások számos célt szolgálnak, többek között a 
természeti erőforrások kezelése, az energia, a földvizsgálat, a környezetvédelem, a 
térképészet, a természeti katasztrófák megelőzése, a mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság, 
a meteorológia és a honvédelem területén.

Az előadó kéri, hogy a Bizottság egészítse ki a jogszabályi keretet, és világítsa meg a 
hatékony irányításra vonatkozó megközelítést. Sajnálja, hogy a Bizottság nem javasolta a 
globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelések finanszírozásának beillesztését a 
2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretbe. Attól tart, hogy a gazdasági 
támogatást célzó pénzügyi terv hiánya miatt a mostanáig megvalósult beruházások 
haszontalanná válhatnak.

3. Nemzetközi együttműködés

Az első kínai COMPASS műhold 2007-ben történt üzembe helyezésével hamarosan egy új in-
orbit navigációs rendszerünk lesz (ez lesz a negyedik globális rendszer a GPS, GLONASS és 
a Galileo rendszerek után). India jelenleg építi ki a saját regionális rendszerét (IRNSS –
Indian Gegional Navigation Satellite System), Japán pedig a Quasi-Zenith rendszert (QZSS). 
Versenytársaink megerősödtek és láthatólag dinamikusan fejlődnek. Annak érdekében, hogy a 
Galileo legyen a chipgyártók második opcionális világméretű GNSS rendszere, 
elengedhetetlen, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elérhetővé váljanak a korai szolgáltatások 
és a Galileo jövőbeli finanszírozására vonatkozóan legyen hosszú távú elkötelezettség.

A GNSS-programok nemzetközi tevékenységei számára a fő feladat a Galileoval való 
kompatibilitás és interoperabilitás biztosítása, a világméretű GNSS-kapcsolódású forrásokhoz 
való hozzáférés, valamint a világszintű szabványok létrehozása, az űrágazat és a földi 
állomásokból álló hálózat biztonságának biztosítása lesz, az európai forrásokból kifejlesztett 
érzékeny GNSS-technológiák szigorúbb ellenőrzése mellett, továbbá csatlakozni kell a 

                                               
1 2011. június 8-i állásfoglalás.
2 COM (2011) 500 végleges, I. rész, 29. o.
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nemzetek feletti érdeket szolgáló innovatív alkalmazás kifejlesztésére irányuló nemzetközi 
erőfeszítéshez. Fontos célkitűzés lesz a piaci lehetőségek megteremtése az európai GNSS-
technológiák és alkalmazások iparágai számára.

Az előadó kéri, hogy a Bizottság a tagállamokkal és az ESA-val konzultálva dolgozzon ki egy 
nemzetközi együttműködési stratégiát az űrpolitika terén a stratégiai partnerekkel (Egyesült 
Államok és Orosz Föderáció) folytatott párbeszéd javítása érdekében, valamint hogy tárja fel 
a hasonló párbeszéd kialakításának lehetőségeit más létező és feltörekvő hatalmakkal, például 
Kínával, Japánnal, a Koreai Köztársasággal, Brazíliával, Indiával és a Dél-afrikai 
Köztársasággal.

4. Az európai űripar gazdasági jelentősége

Az európai űripar 5,4 milliárd euró összevont árbevételt ér el és 31 000 magasan képzett 
munkavállalót foglalkoztat. A 11 legnagyobb európai műholdüzemeltető 153 kommunikációs 
műholdat üzemeltet, 6000 főt foglalkoztat és a forgalma évi 6 milliárd euró; tevékenységük 
további 30.000 munkahelyre van hatással. Becslések szerint az Unión belül jelenleg már a 
nyugati országok GDP-jének 6-7%-a, azaz 800 milliárd euró függ a műholdas 
rádiónavigációtól.

Az űrszolgáltatások piaca gyorsan bővül. Például a GNSS alkalmazások világszintű forgalma 
2020-ra várhatóan eléri majd a 240 milliárd eurót. Egyébként a versenytárs rendszerekhez 
képest nyújtott előnyeinek köszönhetően a Galileo és az EGNOS által nyújtott gazdasági és 
társadalmi előnyök értéke 60 és 90 milliárd euró körül lesz a következő 20 évben.

Az OECD szerint a földmegfigyelési adatok világpiaca, amely 2007-ben 735 millió dollárt 
képviselt, 2017-re elérheti a 3 milliárd eurót is.

Az SSA (Space Situational Awareness) rendszer várhatóan segíteni fogja az űrszeméttel való 
ütközés és a világűrben uralkodó viszonyok miatt az európai űreszközökben keletkezett, 
számszerűsíthető károk csökkentését, amelyek a rendelkezésre álló adatok szerint évente 
átlagosan közel 332 millió eurót tesznek ki.

Gyakorlatilag biztos, hogy e költségek csupán töredékét jelentik azoknak a nem 
számszerűsített következményeknek és költségeknek, amelyek akkor keletkezhetnek, ha 
nincsen a világűrben egy európai helyzetmegfigyelő rendszer. Például vészhelyzetben egy 
műhold elvesztése kritikus mértékű műholdas kommunikációs képesség kiesését idézhető elő, 
ami pedig emberi életek elvesztéséhez vezethet. Egy műhold megsemmisülése vagy teljes 
meghibásodása súlyos zavart okozhat a gazdaság működésében (a banki ágazat egyre inkább 
a műholdas kommunikációt használja) és e szolgáltatás elvesztése az ügyfelek tevékenységét 
is befolyásolhatja. Jelenleg nincsenek megbízható adatok e veszteségek becsült értékéről. 
Hasonlóképpen lehetetlen számszerűsíteni a Föld közelében keringő objektumok 
lezuhanásának következményeit és hatásait.


