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Állásfoglalás-tervezet 

A következő bekezdéseket újraszámoztuk: 

40. 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; felhívja 

ezért a Bizottságot, hogy a technológiasemlegesség jegyében biztosítsa, hogy a 

szélessávú internet kiterjesztése során – például az Unió kohéziós politikájában – 

használt technológiaszerkezetben megfelelően figyelembe vegyék a műholdas 

internetet; 

41. megállapítja, hogy a műholdas távközlés válsághelyzetekben, például természeti 

katasztrófák esetében vagy a belső biztonság megóvásában egyre fontosabb 

logisztikai feladatot lát el, mivel adat- és kommunikációs kapcsolatai létfontosságúak 

azokban a helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre vagy megsemmisült a földi 

infrastruktúra; 

42. felhívja ezért a Bizottságot, hogy elemezze a műholdas távközlés számára a 

rádióspektrum jelenlegi rendelkezésre állását és az iránta való jövőbeni igényt, és 
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hogy a következő ITU rádió-hírközlési világkonferencia során biztosítsa az EU és a 

műholdas távközlési ágazat érdekeinek megfelelő védelmét a rádióspektrum globális 

és regionális felosztása során; 

43. úgy véli, hogy a műholdas távközlés terén még távolról sem merült ki az innovációs 

potenciál; felhívja a figyelmet a legújabb technológiákban – például a „Laser 

Communication Terminals“ (LCT) vagy a „High Throughput Satellites“ (HTS) 

technológiákban – rejlő, az egyre nagyobb adatátviteli sebességű, fokozódó adatcsere 

iránti keresletnek való megfeleléssel kapcsolatos lehetőségekre; 

44. hangsúlyozza, hogy Európa csak akkor tarthatja meg technológiai előnyét a 

műholdas távközlés terén, ha az e területen végzett kutatási tevékenységek európai 

szinten folytatódnak; 

Az űrszemét 

45. hangsúlyozza, hogy az űrinfrastruktúrák számos olyan sokrétű szolgáltatás gerincét 

képezik, amelyeket a gazdasági és társadalmi szereplők nap mint nap igénybe 

vesznek; rámutat, hogy az ezen infrastruktúrákhoz történő hozzáférést 

megakadályozó, például műholdak más űrtárgyakkal vagy űrszeméttel történő 

ütközése által okozott üzemszünet veszélyeztetheti a gazdasági szereplők és a 

polgárok biztonságát; 

46. 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 valamennyi diplomáciai csatornán keresztül mozdítsák elő a 

világűrbéli tevékenységekre vonatkozóan az Unió által kidolgozott magatartási 

kódex harmadik államok általi aláírását; 

47. felhívja a Bizottságot, hogy az ütközés-előrejelzéseket kiadó, USA-ban található 

intézményektől való nagyobb függetlenség biztosítása érdekében támogassa, hogy a 

lehető leghamarabb vezessék be európai szinten az űrmegfigyelés és nyomon követés 

előmozdítására irányuló, ez év elején javasolt programot; 

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

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


