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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy az Európai Űrtanács eddig megtartott hét ülésén csak egy alkalommal 
említették futólag az európai közlekedést, és az űrpolitika közlekedésre kifejtett hatását 
nem vitatták meg részletesen az Űrtanácsok ülésein, ami az eljárás eredményeiben is 
tükröződik;

2. kiemeli, hogy jobban meg kell érteni a jelentős ágazatok űrtől való függését, és arra 
ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy mozdítsák elő az űr közismertségének 
növekedését;

3. emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat kulcsszerepet játszik az EU 20-20-20-as 
széndioxid-kibocsátási és energiafogyasztási, valamint az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében, és arra, hogy a fenntartható növekedés nem valósulhat meg 
hatékony közlekedési ágazat nélkül;

4. úgy véli, hogy az Európai Uniónak szüksége van űrstratégiára annak biztosítása 
érdekében, hogy az űrtechnológia valamennyi közlekedési mód esetén teljes mértékben 
hozzájárulhasson a biztonságosabb és hatékonyabb forgalomirányításhoz és 
közlekedésszabályozáshoz;

5. hangsúlyozza, hogy a Galileo és az EGNOS igen fontos szerepet játszik az egységes 
európai égbolt kialakításában és az európai légiforgalom-irányítás biztonságának és 
költséghatékonyságának továbbfejlesztésében, és emiatt a technológiai fejlődést és az
ipari kapacitás növekedését biztosító kutatás és fejlesztés stabil finanszírozása, valamint a 
kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése mellett a két program 
megvalósítása céljából ambiciózus és szoros menetrend kialakítására van szükség az
egységes európai égbolt időben történő kialakításának előfeltételeként; ez utóbbi az uniós 
integráció elmélyítése és az európai közös piac erősítése szempontjából stratégiai 
jelentőségű;

6. felhívja a figyelmet az egész EU területét lefedő EGNOS jelentőségére az egységes 
légiközlekedési piac megerősítése céljából, különösen azokon a területeken az Európai 
Unión belül, ahol nem működik megfelelően a rendszer, és hangsúlyozza, hogy a 
rendszert ki kell terjeszteni Dél-, Kelet- és Délkelet-Európára;

7. véleménye szerint az EGNOS és a Galileo polgári repülés területén való alkalmazásának 
előmozdítása stratégiai követelmény az egységes európai égbolt megvalósítása 
szempontjából, különösen a leszállási eljárásokat és a kisebb repülőtereket illetően;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy ismételten erősítsék meg az olyan európai űrprojektek 
melletti elkötelezettségüket, mint a SESAR, amelyek létfontosságúnak fognak bizonyulni 
a jövőbeli növekedés és munkahelyek szempontjából a különböző ágazatokban;
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9. kéri a Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy biztosítsák a katonai és polgári űrhasználatra 
vonatkozó stratégiák finanszírozásának és együttműködésének átláthatóságát;

10. hangsúlyozza, hogy a Galileo és az EGNOS igen fontos a hatékony és környezetvédelmi 
szempontból fenntartható közúti forgalomirányítás, az úthasználati díjbeszedő rendszerek, 
az eCall és a valós idejű nyomkövető rendszerek, illetve a jövőbeli digitális menetíró 
készülékek szempontjából;

11. hangsúlyozza, hogy a veszélyes és szennyező áruk szállításának nyomon követése 
elsőbbséget kell hogy élvezzen a műholdas megfigyelő és navigációs rendszerekben;

12. emlékeztet a GMES program a közlekedés és a közlekedésbiztonság fenntartható 
fejlődésére gyakorolt hatására, különösen a tengeri közlekedés és a tengeri felügyelet 
esetén; úgy véli, hogy az Európai Uniónak továbbra is aktív szerepet kell játszania a 
GMES program finanszírozásában és fejlesztésében, ezért sajnálja, hogy finanszírozása 
nem szerepel a következő 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben; felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy tartsa fenn az uniós pénzügyi támogatást a többéves 
pénzügyi kereten belül, és a Tanáccsal és a Parlamenttel együtt találja meg a GMES 
program finanszírozásának innovatív eszközeit, beleértve a projektkötvények használatát
is;

13. felszólít az innovatív űrtechnológiákon alapuló közlekedési alkalmazások és 
szolgáltatások finanszírozásának, fejlesztésének, megvalósításának és életképességének 
biztosítására az űrtechnológiai potenciálba való európai befektetések maximális 
kihasználása és a felhasználók és a nyilvánosság szükségleteinek kielégítése céljából;

14. hangsúlyozza a harmadik országokkal, különösen az USA-val, Japánnal, Oroszországgal, 
Kínával, Indiával, Brazíliával, Argentínával, Chilével, az afrikai és közel-keleti 
országokkal való, az űrpolitika terén történő ipari együttműködés fokozásának 
jelentőségét;

15. véleménye szerint az EU-nak élenjáró szerepet kellene betöltenie az űrágazatban, továbbra 
is jelentős stratégiai szerepet játszva a nemzetközi színtéren, ennélfogva felszólít az 
űrkutatás területén való koordinációs képesség fejlesztésére, valamint a technológiakutatás 
és -fejlesztés további támogatására, hogy Európa technológiailag függetlenebbé váljon és 
biztosítható legyen, hogy a nyilvánosság tagjai és az űripartól különböző ágazatok is 
részesüljenek az e területen zajló innováció előnyeiből;

16. egyetért a Bizottsággal abban, hogy űrpolitikai céljai megvalósításához fenn kell tartani az 
űrhöz való független hozzáférést, és tartós előnyökre kell szert tenni az olyan 
űralkalmazási területeken, mint a közlekedéspolitika; ennélfogva arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy tegyen konkrét javaslatokat a hordozóeszközök kritikus helyzetben 
lévő, stratégiai fontosságú alágazatára, különös figyelmet fordítva erre a javasolt űripari 
politikában;

17. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Európa részt vegyen a világűr biztonságának 
biztosításában a világűrbe telepített eszközök felügyeletét végző európai rendszer 
segítségével, illetve a világűr felderítésében a Nemzetközi Űrállomás segítségével, 
ugyanis mindkettő hasznára válhat a földi közlekedési ágazatnak, különösen a légi 
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közlekedésnek azáltal, hogy védi a fontos európai űrinfrastruktúrát attól, hogy űrhajókkal 
vagy űrszeméttel ütközzön, valamint az űrkutatásból eredő technológiai hatástól.
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