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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió űripari politikájáról – az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési 
potenciál kibontakoztatásáról
(2013/2092(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 „Európai Unió űripari politikája” című, 2013. február 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2013)0108),

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

 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 „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” 
című, 2012. október 10-i bizottsági közleményre (COM(2012)0582),

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

 tekintettel a „Megfelelő kapcsolatok kiépítése az EU és az Európai Űrügynökség között” 
című, 2012. november 14-i bizottsági közleményre (COM(2012)0671),

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

 tekintettel a Tanács 2010. október 11-i, 2011. május 31-i, 2011. december 2-i, valamint 
2013. május 30-i következtetéseire,

 tekintettel az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiájáról szóló, 2012. 
január 19-i állásfoglalására1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0013.
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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 a Kínához és Indiához hasonló új űrutazó nemzetekkel folytatott, egyre élesedő 
verseny mellett az európai uniós tagállamok nemzeti politikai súlya többé már nem 
elegendő a jövő kihívásainak kezeléséhez;

C. mivel az űrpolitika az Európa 2020 stratégia egyik kulcselemét képezi;

D. mivel számos olyan szolgáltatás függ közvetve vagy közvetlenül az űrutazástól, amelyet a 
polgárok nap mint nap igénybe vesznek, mint például a televízió, a nagy sebességű 
internet, a navigációs rendszerek vagy az eCall automatikus európai segélyhívó rendszer; 

E. mivel az európai űrágazat évente mintegy 6,5 milliárd euró konszolidált árbevételt ér el és 
34 500 magasan képzett munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben;

F. mivel az űrágazat intézkedései egyelőre még mindig nincsenek megfelelően 
összehangolva az EU, a tagállamok és az Európai Űrügynökség (ESA) között, és ezáltal 
párhuzamos struktúrák jöttek létre, a szinergiahatásokat pedig nem lehet kihasználni; 

G. mivel az ESA nem tart fenn hivatalos kapcsolatokat az Európai Parlamenttel, így hiányzik 
a polgárokkal való közvetlen egyeztetés, ami egyébként az Unió minden más szakpolitikai 
területén adott;

H. mivel az űripar esetében beruházásigényes ágazatról van szó, szokatlanul hosszú 
fejlesztési ciklusokkal, és ezért a tervezés biztonsága döntő szerepet játszik az űripar 
számára;

I. mivel az európai hordozórakéta-rendszer működtetése hozzájárulhat az űrbe való önálló 
eljutás biztosításához; 

J. mivel az európai űrágazat számára a kereskedelmi értékesítések lényegesen jelentősebb 
szerepet játszanak, mint fő nemzetközi versenytársai számára;

K. mivel a műholdas szolgáltatások jelentős szerepet játszanak a digitális társadalom bővülő 
ágazatainak az információkkal való ellátásában;

L. mivel szakértők becslése szerint a műholdas navigációs (SatNav) és Föld-megfigyelési 
(SatEO) szolgáltatások piaca tíz éven belül elérheti a 300 milliárd USA dollárt, és mivel 
az EU nyugati országai GDP-jének 6–7%-a már most is a műholdas rádiónavigációtól 
függ;

M. mivel a vezeték nélküli kommunikációs lehetőségek iránti növekvő kereslet, valamint a 
hullámterjedés fizikai jellemzői és az ehhez kapcsolódóan szűkösen rendelkezésre álló 
rádióspektrum miatt a spektrumhasználat nemzetközi egyeztetése egyre jelentősebb 
szerephez jut;
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Az űrpolitika európai szintre emelése

1. üdvözli az Európai Unió űripari politikájáról szóló bizottsági közleményt; úgy véli, hogy 
az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál tényleges kibontakoztatása érdekében 
a Bizottságnak csak néhány, a közleményben említett űripari politikai intézkedésre kellene 
összpontosítania; 

2. támogatja a Bizottságot abbéli elhatározásában, hogy intézkedéseket tesz a koherens uniós 
űrszabályozási keretrendszer létrehozása érdekében; támogatja az űripari termékek és 
szolgáltatások valódi egységes uniós piacának kialakulását; 

3. megállapítja, hogy a Bizottság mindezidáig nem rendelkezik horizontális megközelítéssel, 
amely az űrpolitikát és annak célkitűzéseit és előnyeit érvényesíti a különböző uniós 
szakpolitikákban; felhívja a Bizottságot, hogy a jövőben vegye figyelembe az űrpolitikát 
az olyan szakpolitikákban is, mint például a távközlés, a közlekedés, a mezőgazdaság és a 
kultúra; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy kezelje kiemelten a következő területeket: intézményi 
kérdések, a Galileo és a Kopernikusz programok, az űripar mint a növekedés motorja és 
foglalkoztatást segítő eszköz, a világűrbe jutás, a kutatás-fejlesztés szerepe, a műholdas 
távközlés és az űrszemét; 

Intézményi kérdések

5. elismeri azokat a világűrrel kapcsolatos eredményeket, amelyeket az ESA az elmúlt 
évtizedek során ért el Európa hasznára; megállapítja azonban, hogy hosszú távon csak az 
ESA EU-hoz való közelítése révén érhető el a működési hatékonyság növelése, valamint a 
politikai koordináció és a felelősségvállalás; felhívja a Bizottságot, hogy alaposan 
vizsgálja meg, hogy az ESA-t államközi szervezetként integrálni lehet-e a jövőben például 
az Unió irányítási struktúráiba, miközben az ESA európai ügynökséggé történő átalakítása 
ugyanakkor nem tűnik célravezetőnek; 

6. egyetért azzal, hogy a valódi európai megközelítés elérése érdekében az Európai Uniónak 
addig is az ESA-val való szoros együttműködésben fokozottabban össze kellene hangolnia 
a tagállamok űrpolitikáját és űrprogramjait; megállapítja, hogy az űripar csak európai 
megközelítés segítségével válhat versenyképessé és tarthatja meg versenyképességét; 

7. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az ESA-t, hogy hozzanak létre egyfajta 
koordinációs csoportot, amelynek tagjai a párhuzamos struktúrák elkerülése érdekében 
rendszeres találkozók keretében egyeztetik egymással az űrpolitikai stratégiákat és 
intézkedéseket;

Galileo és Kopernikusz (GMES)

8. hangsúlyozza, hogy a Galileo befejezését és a Kopernikusz folytatását mint az európai 
űrpolitika kiemelt programjait elsődleges prioritásként kell kezelni annak érdekében, hogy 
az első Galileo-szolgáltatásokat 2014-ben ténylegesen aktiválni lehessen a polgárok 
számára;
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9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Galileo európai műholdas navigációs program 
kifejlesztése során a múltban késedelmek fordultak elő; üdvözli, hogy időközben négy 
műhold került Föld körüli pályára; hangsúlyozza, hogy a társadalmat jobb tájékoztatásban 
kell részesíteni konkrétan a Galileo és általában az európai űripar előnyeiről és hasznáról; 

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 annak, hogy a Galileo – főként a magas fokú pontosság és a 
folyamatos szolgáltatás szempontjából – hozzáadott értéket érjen el, és ezáltal számos 
gazdasági és társadalmi előnyt biztosítson;

Az űripar mint a növekedés motorja és foglalkoztatást segítő eszköz

11. megállapítja, hogy nem kizárólagosan, de különösen a kkv-knak a közszféra által nyújtott 
egyfajta induló finanszírozásra van szükségük annak érdekében, hogy elegendő pénzügyi 
forrás álljon rendelkezésükre a kutatási és fejlesztési célú hosszú távú beruházásaikhoz; 
meggyőződése, hogy az állami finanszírozás és az űripari termékeket és szolgáltatásokat 
igénybe vevő állami ügyfelek jelenléte ösztönzőleg hathat az innovációkra, és így 
fokozhatja a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremthet; 

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a harmadik államokból származó importtól 
való függés csökkentése érdekében intézkedésekkel ösztönözzék az európai ipart arra, 
hogy uniós szinten állítson elő űripari alkatrészeket; 

13. megállapítja, hogy az űriparon kívüli vállalkozások számos olyan termékből 
profitálhatnak, amelyek az űrkutatás eredményeképpen jöttek létre; felhívja ezért 
valamennyi érintettet, hogy alakítsanak ki gyümölcsöző eszmecserét az űripari és az 
űriparon kívüli szereplők között, és hogy dolgozzanak együtt a technológiafejlesztés terén, 
amely a társadalom hasznára áttörő innovációkat eredményezhet; 

14. hangsúlyozza, hogy különösen a világűrbe telepített szolgáltatások és a robotika iparága 
nyit elsősorban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára sokrétű piaci lehetőségeket; 

15. hangsúlyozza, hogy az autonóm intelligens robotrendszerek képezik a további űrkutatás 
kulcsfontosságú technológiáját; emlékeztet ennek fényében a Horizont 2020 programból 
származó európai pénzek hatékony, különösen piacközeli tevékenységek céljára történő 
felhasználására; 

16. hangsúlyozza, hogy az európai űripar további versenyképessége csak akkor biztosítható, 
ha megfelelő számú magasan képzett munkavállaló áll rendelkezésre; kéri ezért 
valamennyi érintett szereplőt, hogy mélyítsék el az egyetemek és a gazdaság közötti 
együttműködést; megállapítja ezenkívül, hogy elengedhetetlen harmadik országokból is 
tehetségeket toborozni;

A világűrbe jutás

17. hangsúlyozza a kereskedelmi értékesítések jelentőségét az európai űrágazat 
szempontjából; ugyanakkor rámutat, hogy a harmadik országok intézményi piacaihoz való 
hozzáférés részben továbbra is el van zárva az európai gazdaság előtt; kiemeli a 
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nemzetközi szinten azonos versenyfeltételek jelentőségét az európai gazdaság számára; 
felhívja ennek fényében a Bizottságot, hogy a kereskedelmi megállapodások (mint például 
a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség) keretében biztosítson egyenlő 
esélyeket és tisztességes versenyfeltételeket;

18. kiemeli az európai hordozórakéták kifejlesztésének és üzemeltetésének jelentőségét a 
világűrbe való önálló eljutás szempontjából; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az ESA-val együtt hosszú távon gondoskodjanak az európai hordozórakéta-rendszer, 
valamint a rakétaindítási szolgáltatás fenntartásáról és továbbépítéséről;

19. úgy véli, hogy az európai űriparnak a részben európai közpénzekből finanszírozott, 
meglévő európai űrinfrastruktúrákra kellene támaszkodnia;

A kutatás-fejlesztés szerepe

20. úgy véli, hogy különösen a kutatási tevékenységek terén fokozottabb koordinációra van 
szükség az EU, az ESA és a tagállamok között; felhívja ezért a három szereplőt, hogy 
dolgozzanak ki közös „kutatási menetrendet” a 2020-ig terjedő időszakra, és határozzák 
meg azokat az űrpolitikai prioritásokat és célokat, amelyeket az érintett – különösen 
gazdasági – szereplők számára a kiszámíthatóság garantálása érdekében közösen kell 
elérni;

21. megállapítja, hogy az innovatív alkalmazások fejlesztését Európában különböző 
akadályok lassítják; emlékezteti a Bizottságot ennek fényében, hogy a Föld-megfigyelési 
és a műholdas programok által előállított, világűrből származó adatok kereskedelmi 
értékesítésének piaca még kiaknázatlan; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt 
ezen akadályok (mint például a szolgáltatások rendelkezésre állásával kapcsolatos 
bizonytalanságok, a biztonsági és adatvédelmi megfontolások, a lehetőségekkel 
kapcsolatos tájékozatlanság) azonosítása, valamint az e piacok kiaknázására irányuló 
lehetséges megoldási javaslatok benyújtása érdekében;

Műholdas távközlés

22. hangsúlyozza, hogy a műholdas távközlés jelentős szerepet játszik az európai űriparon 
belül, mivel az e területről érkező megbízások tartósan kihasználják az űrkompok és 
hordozórakéták kapacitását, és ezzel elősegítik az EU az űrbe való önálló eljutásra 
irányuló célkitűzésének elérését; utal ennek fényében a kereskedelmi műholdak 
fellövésekor keletkező független terhelhetőségi kapacitásokra (hosted payloads), 
amelyeket fel lehetne használni az új termékek és technológiák gyakorlati alkalmazásával 
kapcsolatos tapasztalatszerzéshez;

23. hangsúlyozza, hogy a műholdas távközlés lehetősége hatékony megoldást jelent arra, 
hogy azokat a gazdasági szereplőket és a társadalom azon tagjait is ellássák multimédiás 
szolgáltatásokkal, akik számára földi úton eddig nem tudták ezt biztosítani;

24. hangsúlyozza, hogy a műholdas hálózatok az EU teljes szélessávú internet-
lefedettségének – különösen a legtávolabbi régiókban való – elérésével hozzájárulnak az 
EU digitális menetrendjében foglalt célok teljesítéséhez;
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25. megállapítja, hogy a műholdas kommunikáció válsághelyzetben, például természeti 
katasztrófák esetében vagy a belső biztonság megóvása érdekében egyre fontosabb 
logisztikai feladatot lát el, mivel adat- és kommunikációs kapcsolatai létfontosságúak 
azokban a helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre vagy megsemmisült a földi 
infrastruktúra;

26. felhívja ezért a Bizottságot, hogy elemezze a műholdas távközlés számára a 
rádióspektrum jelenlegi rendelkezésre állását és annak ez iránti jövőbeni igényét, és hogy 
a következő ITU rádió-hírközlési világkonferencia során biztosítsa az EU érdekeinek 
megfelelő védelmét a rádióspektrum globális és regionális felosztása során;

27. úgy véli, hogy a műholdas távközlés terén még távolról sem merült ki az innovációs 
potenciál; az egyre nagyobb adatátviteli sebességű, fokozódó adatcsere iránti keresletnek 
való megfelelés érdekében utal a legújabb technológiákban – például a „Laser 
Communication Terminals“ (LCT) vagy a „High Throughput Satellites“ (HTS) 
technológiákban – rejlő lehetőségekre;

28. hangsúlyozza, hogy Európa csak akkor tarthatja meg technológiai előnyét a műholdas 
távközlés terén, ha az e területen végzett kutatási tevékenységek európai szinten 
folytatódnak; üdvözli, hogy az új Horizont 2020 kutatási keretprogram keretében 1,7 
milliárd EUR fordítható űrkutatásra és innovációra; felhívja ezenfelül a Bizottságot, hogy 
a Horizont 2020 keretében a költségvetés egy részét különítse el műholdas távközlési 
alkalmazások kutatására és fejlesztésére;

Űrszemét

29. hangsúlyozza, hogy az űrinfrastruktúrák képezik azon sokrétű szolgáltatások gerincét, 
amelyeket a gazdasági és társadalmi szereplők nap mint nap igénybe vesznek; rámutat, 
hogy ezen infrastruktúrák – például műholdak űrszeméttel történő ütközése által – okozott 
üzemszünete veszélyeztetheti a gazdasági szereplők és a polgárok biztonságát;

30. megállapítja, hogy az űrszemét egyre inkább problémát jelent; felhívja ezért a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a világűrre vonatkozóan munkálkodjanak globális kormányzás 
megvalósításán; egyúttal felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
világűrbéli tevékenységekre vonatkozóan az Európai Unió által kidolgozott magatartási 
kódex harmadik államok általi aláírását;

31. felhívja a Bizottságot, hogy az ütközés-előrejelzéseket kiadó, USA-ban található 
intézményektől való nagyobb függetlenség biztosítása érdekében a lehető leghamarabb 
vezessék be európai szinten az űrmegfigyelés és nyomon követés előmozdítására irányuló, 
ez év elején javasolt programot;

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Annak ellenére, hogy az űripari ágazat olyan réspiac, amely csupán alig 35 000 magasan 
képzett munkavállalót foglalkoztat, ezen iparág mégis több mint 6,5 milliárd euró konszolidált 
éves árbevételt ér el. Közvetlenül vagy közvetve számos szolgáltatás függ az űrtechnológiától. 
A világűr ugyanakkor a növekedés és az innováció hajtóereje. Az űripar technológiai 
vívmányaiból az űrágazaton kívül számos más ágazat is hasznot húz. Az európai gazdaság sok 
területen, például a műholdas távközlési szolgáltatások terén vezető szerepet játszik.

Ennek ellenére még mindig az USA a vezető űrutazó nemzet, ami nem utolsósorban a polgári 
és a katonai célú űrkutatásra fordított költségvetésen múlik. Az űripar terén azonban 
időközben más nemzetek is feltörekvőben vannak, mint például Kína vagy India. Ennek 
fényében nekünk, európaiaknak fel kell tennünk azt a kérdést, hogy bizonyos vezető 
pozícióinkat a jövőben továbbra is szeretnénk-e megtartani, illetve optimális esetben 
továbbépíteni, vagy csupán más nemzetek után akarunk loholni.

Az Európai Parlament mindig is nagyra törő európai űrpolitikáért küzdött, és így tesz e saját 
kezdeményezésű jelentésben is. 

2013. február 28-i közleményében a Bizottság „az űrágazatban rejlő gazdasági növekedési 
potenciál kibontakoztatása” érdekében számos különféle intézkedésre tesz javaslatot. Az 
Európai Parlament is úgy véli, hogy az űripar jelentős gazdasági növekedési és munkahely-
teremtési potenciállal rendelkezik, és így elősegítheti az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérését.

Ehhez azonban nagyon fontos, hogy az elkövetkező hónapokban és években megszülessen 
néhány, az irányt meghatározó központi döntés. A párhuzamos struktúrák elkerülése és az 
erők összpontosítása érdekében fontos mindenekelőtt az EU, az ESA és a tagállamok 
űrtevékenységeinek fokozottabb koordinációja. Az EU-nak végeredményben koherens jogi 
kerettel rendelkező, valódi egységes űripari piacra van szüksége anélkül, hogy a tagállamok 
jogszabályainak teljes mértékű harmonizálására törekedne. E kötéltánc egyike a jövő 
legnagyobb kihívásainak.

Az európai gazdaságnak ezenkívül az európai politika támogatásával azokra a területekre 
kellene összpontosítania, amelyek már ma is jelentős növekedési és innovációs potenciállal 
rendelkeznek. Kétségtelenül ide tartozik a Galileo, az európai műholdas navigációs program, 
a Kopernikusz, az európai Föld-megfigyelési program (GMES) és általában a műholdas 
távközlés.


