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NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

1. uznává rostoucí význam vesmíru a vesmírných technologií pro bezpečnostní a obranné 

operace, zejména v oblasti komunikací, zpravodajství, sledování a průzkumu, včetně 

kontroly hranic a dohledu nad mořským prostředím, reagování na katastrofy, kontroly 

zbraní a rovněž v rámci obchodních a civilních aktivit, a poukazuje na zásadní význam 

vesmírných kapacit v oblasti boje proti terorismu; dále vybízí k investicím, které by 

urychlily vývoj nových vesmírných kapacit a technologií; 

2. upozorňuje na zranitelnost celosvětové bezpečnosti, infrastruktury a vesmírných 

komunikačních technologií vůči zásahům nebo útokům ze strany státních i nestátních 

subjektů a rovněž na kybernetické útoky, výzkum v oblasti útočných vesmírných zbraní 

a na kosmické smetí a srážky družic; opakuje, že je důležité zabezpečit kritickou 

infrastrukturu, komunikace a rovněž vývoj odolných technologií a přezkoumat Smlouvu 

o využívání kosmického prostoru z roku 1967, aby byl zohledněn technický pokrok, jehož 

bylo od 60. let 20. století dosaženo; 

3. varuje před výzkumem v oblasti útočných vesmírných zbraní, který je veden v zemích, 

jako je Rusko, Severní Korea a Írán, a před možnými riziky pro klíčovou infrastrukturu, 

komunikace a současné i plánované vesmírné systémy; 

4. připomíná, že k zachování a posílení bezpečnosti a obrany a upevnění stability v Evropě je 

důležité zabránit vývozu citlivých vesmírných technologií do zemí, které ohrožují 

regionální nebo globální bezpečnost a stabilitu; podporuje investice do možností 

vypouštění družic a do jejich rozvoje, jako jsou např. Vega C a Ariane 6, s cílem umožnit 

evropským zemím, aby měly autonomní a spolehlivý přístup do vesmíru; 

5. vyzývá EU, aby v oblastech souvisejících s vesmírem jednala samostatněji; domnívá se 

v této souvislosti, že spolupráce s Ruskem, např. při vypouštění satelitů v rámci programů 

Galileo a Copernicus, by mohla narušit bezpečnost citlivých vesmírných systémů; 

6. vybízí k investicím do opatření na ochranu vesmírných technologií, prostředků a kapacit 

jak v rámci programů podporovaných ze strany EU, tak v souvislosti s rámcem pro 

pozorování a sledování vesmíru (SST); 

7. je přesvědčen, že ve vhodných případech by měly být využity již existující bilaterální 

vztahy mezi evropskými zeměmi a významnými přátelskými vesmírnými velmocemi, 

včetně Spojených států, Indie a Japonska, aby byly posíleny společné bezpečnostní 

a obranné zájmy, rozšířeny zásadní kapacity a upevněny základní prostředky odhalování 

a odvracení vznikajících hrozeb a reakce na vznikající vesmírné hrozby, s cílem zlepšit 

politiku pro oblast vesmíru, což zlepší schopnost evropského vesmírného odvětví reagovat 

na měnící se trhy, subjekty a technologie, a podpořit dodržování smluv a úmluv 

souvisejících s činností v kosmickém prostoru; 

8. vybízí členské státy, aby obnovily své úsilí v rámci OSN, aby bylo dosaženo dohody, 

pokud jde o navrhovaný kodex chování pro činnosti v kosmickém prostoru, jehož cílem je 



 

PE601.237v03-00 4/6 AD\1126341CS.docx 

CS 

prosadit mezinárodní zásady pro zodpovědné, transparentní a nenásilné normy jednání ve 

vesmíru, a dosáhnout tak větší bezpečnosti, ochrany a udržitelnosti a zabránit 

vyzbrojování ve vesmíru; zdůrazňuje, že v zájmu dosažení tohoto cíle je třeba, aby se při 

činnostech prováděných v kosmickém prostoru dodržovala vysoká míra citlivosti, 

obezřetnosti a přiměřené transparentnosti, s cílem vybudovat mezi subjekty důvěru 

vzhledem k rychlému rozvoji činností v kosmickém prostoru v posledních letech, neboť 

více než 70 zemí vlastní družice a 9 má schopnost je vypouštět; 

9. připomíná, že investice do výzkumu a vývoje vesmírných kapacit mají velmi významnou 

hospodářskou návratnost a vzhledem ke svému charakteru dvojího užití vytvářejí 

součinnost v rámci vesmírných programů a mezi civilními a obrannými aspekty; 

podporuje vývoj systémů dvojího užití, které jsou v souladu s bezpečnostními cíli 

členských států EU, a zdůrazňuje, že je třeba podporovat mírové chování ve vesmíru; dále 

konstatuje, že v některých členských státech již fungují satelitními systémy dvojího užití 

podporující civilní i vládní/vojenské operace, a upozorňuje na riziko neoprávněného 

vniknutí, které s sebou systémy dvojího užití přinášejí; vybízí průmyslová odvětví 

a provozovatele, aby poskytovali systémy s vysokým zabezpečením, kde by bylo veřejné 

a neveřejné využívání jasně odděleno; 

10. uznává, že s výjimkou veřejné regulované služby programu Galileo a Copernicus mají 

odpovědnost za vývoj civilních a vojenských vesmírných kapacit i nadále členské státy; 

konstatuje, že cílů Evropské unie v oblasti bezpečnosti a obrany je zčásti dosahováno 

prostřednictvím správního ujednání mezi mezivládní Evropskou kosmickou agenturou 

a Evropskou obrannou agenturou. 
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