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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των διαστημικών 

τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας, ιδίως τις επικοινωνίες, τις 

πληροφορίες ασφαλείας, την επιτήρηση και την αναγνώριση, περιλαμβανομένης της 

συνοριακής και θαλάσσιας επιτήρησης, την αντίδραση στις καταστροφές και τον έλεγχο 

των εξοπλισμών, καθώς και για τις εμπορικές και μη στρατιωτικές δραστηριότητες, 

υπογραμμίζει δε τη ζωτική σημασία των δυνατοτήτων του διαστήματος για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει τις επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί 

η ανάπτυξη νέων διαστημικών ικανοτήτων και τεχνολογίας· 

2. εφιστά την προσοχή στην τρωτότητα της παγκόσμιας ασφάλειας, των υποδομών και των 

διαστημικών τεχνολογιών επικοινωνίας σε ό,τι αφορά παρεμβολές ή επίθεση από 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, κυβερνο-επιθέσεις και την έρευνα στον τομέα των 

επιθετικών διαστημικών όπλων, καθώς και τα διαστημικά απόβλητα ή τη σύγκρουση 

δορυφόρων· επαναλαμβάνει τη σημασία της εξασφάλισης άκρως σημαντικών υποδομών 

και επικοινωνιών καθώς και της ανάπτυξης ανθεκτικών τεχνολογιών όπως και της 

αναθεώρησης της Συνθήκης του 1967 για το Διάστημα, ώστε να ληφθεί υπόψη η 

τεχνολογική πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μετά την δεκαετία του 1960·   

3. προειδοποιεί για την έρευνα στον τομέα των επιθετικών όπλων που διεξάγεται από χώρες 

όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, και για τους κινδύνους που μπορεί αυτή να 

συνεπάγεται για ζωτικής σημασίας υποδομές και επικοινωνίες, καθώς και για τα σημερινά 

και τα σχεδιαζόμενα διαστημικά συστήματα· 

4. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άμυνα και η 

σταθερότητα της Ευρώπης, είναι σημαντικό να αποτραπεί η εξαγωγή ευαίσθητης 

διαστημικής τεχνολογίας σε χώρες που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ή παγκόσμια 

σταθερότητα και ασφάλεια· υποστηρίζει τις σχετικές επενδύσεις και την ανάπτυξη 

συστημάτων εκτόξευσης, όπως το Vega C και Ariane 6, προκειμένου τα κράτη μέλη και η 

ίδια η ΕΕ να έχουν ανεξάρτητη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα·  

5. καλεί την ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στους τομείς που συνδέονται με το 

διάστημα· πιστεύει ως προς αυτό, ότι η συνεργασία της ΕΕ με τη Ρωσία, για παράδειγμα 

στην εκτόξευση των δορυφόρων Galileo και Copernicus, θα μπορούσε να υπονομεύσει 

την ασφάλεια ευαίσθητων διαστημικών συστημάτων· 

6. ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε μέτρα προστασίας για τις διαστημικές τεχνολογίες, τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις ικανότητες στον τομέα του διαστήματος, τόσο όσον αφορά 

τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όσο και την επιτήρηση και 

παρακολούθηση του διαστήματος (SST)· 

7. πιστεύει ότι οι προϋπάρχουσες διμερείς σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των 

μεγαλύτερων, φιλικών, διαστημικών δυνάμεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων 

Πολιτειών, της Ινδίας και της Ιαπωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, 
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προκειμένου να ενισχυθούν τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, καθώς και για 

να υποστηριχθούν οι ζωτικής σημασίας δυνατότητες και να παγιωθούν τα βασικά μέσα 

ανίχνευσης, αποτροπής και αντιμετώπισης αναδυόμενων απειλών στο διάστημα, έτσι 

ώστε να βελτιωθεί η διαστημική πολιτική, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα του 

διαστημικού τομέα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες αγορές, στους 

δραστηριοποιούμενους φορείς και τις τεχνολογίες, καθώς και να προάγει τη συμμόρφωση 

με συνθήκες και συμβάσεις που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες· 

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους στα Ηνωμένα Έθνη για 

την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προτεινόμενο κώδικα συμπεριφοράς για τις 

διαστημικές δραστηριότητες, με σκοπό την προώθηση των διεθνών αρχών για υπεύθυνη, 

διαφανή και ειρηνική συμπεριφορά στο διάστημα και την εν τέλει επίτευξη ενισχυμένης 

ασφάλειας και βιωσιμότητας καθώς και την αποτροπή της στρατιωτικοποίησης του 

διαστήματος· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει θέτοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι 

διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να συνεπάγονται υψηλό βαθμό προσοχής, 

προσήκουσας επιμέλειας και κατάλληλης διαφάνειας, με σκοπό να οικοδομηθεί 

εμπιστοσύνη μεταξύ των ενεχομένων παραγόντων, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας 

ανάπτυξης στις διαστημικές δραστηριότητες τα πρόσφατα χρόνια, με περισσότερες από 

70 χώρες να έχουν στην κυριότητά τους δορυφόρους και εννέα χώρες να διαθέτουν 

δυνατότητα εκτόξευσης σε τροχιακή θέση·  

9. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης διαστημικών 

δυνατοτήτων προσφέρουν πολύ υψηλή οικονομική απόδοση και συνέργειες διπλής 

χρήσης στα διαστημικά προγράμματα, τόσο για μη στρατιωτικούς όσο και για αμυντικούς 

σκοπούς· ενθαρρύνει την ανάπτυξη συστημάτων διττής χρήσης που συνάδουν με τους 

στόχους ασφάλειας στο διάστημα των κρατών μελών της ΕΕ και υπογραμμίζει την 

ανάγκη προώθησης μιας ειρηνικής συμπεριφοράς στο διάστημα· σημειώνει, επιπλέον, ότι 

ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη διπλής χρήσης δορυφορικά συστήματα που 

υποστηρίζουν τόσο μη στρατιωτικές όσο και κυβερνητικές/στρατιωτικές επιχειρήσεις, και 

επισύρει την προσοχή στον κίνδυνο παράνομης παρεμβολής που ενυπάρχει στα 

συστήματα διπλής χρήσης· ενθαρρύνει την βιομηχανία και τους δραστηριοποιούμενους 

παράγοντες να παρέχουν συστήματα υψηλής ασφάλειας με σαφή διάκριση μεταξύ 

δημόσιας και μη δημόσιας χρήσης· 

10. αναγνωρίζει ότι, με εξαίρεση την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία του Galileo, η ευθύνη 

για την ανάπτυξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών δυνατοτήτων 

παραμένει σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τομέα της ασφάλειας και της άμυνας επιτυγχάνονται εν μέρει μέσω της Διοικητικής 

Συμφωνίας μεταξύ του διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.  
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