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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kosmický průmysl Evropské unie přináší přibližně  53 až 62 miliard EUR přidané hodnoty 
a zaměstnává 231 000 odborníků. Cílem kosmického programu Evropské unie je posílit 
bezpečnost Unie a dosáhnout technologické nezávislosti, vypořádat se s některými 
nejnaléhavějšími světovými problémy, jako je boj se změnou klimatu, podporovat technické 
inovace a poskytnout a přinášet prospěch lidem v Evropě v hospodářské a sociální oblasti. 
Program se i nadále bude soustřeďovat na zdokonalení tří hlavních projektů EU: Galileo 
(družicová navigace), Copernicus (sledování Země) a EGNOS (záchranná navigace) i na 
rozvíjení STT (bezpečnost kosmického prostoru) a spuštění iniciativy Govsatcom (bezpečná 
družicová komunikace). 

V návrhu Komise na období VFR 2021–2027 se počítá s financováním programu 
Galileo/Egnos) ve výši 8,6 miliardy EU ve (stálých) cenách roku 2018 (9,7 miliardy EUR 
v běžných cenách) a programu Koperník ve výši 5,1 miliardy EUR (5,8 miliardy EUR).  
Částka ve výši 0,4 miliardy (0,5 miliardy) EUR byla vyčleněna na STT a Govsatcom. 
Celkově vesmírný program představuje 1,25 % závazků VFR na období 2021–27. Na všechna 
čísla je třeba nahlížet až do uzavření procesu VFR jako na orientační  a jsou vyjádřena ve 
stálých cenách umožňujících jejich přímě srovnání v předchozím období VFR. 

Kosmický program Evropské unie umožňuje členským státům technologicky těžit 
z programu, jenž je příliš rozsáhlý, než aby jej mohl účinně provádět jeden členský stát.  
Technologie, data a služby kosmického programu dat a služeb tímto způsobem i přímými 
přínosy v oblasti zaměstnanosti a podpory konkurenceschopného kosmického odvětví 
přinášejí značnou přidanou hodnotu do rozpočtu Evropské unie včetně, avšak nikoli pouze, 
rybářské politiky, environmentálních a klimatických programů, přesného zemědělství 
a dopravy i řízení a modelování dopravního provozu. EU by měla usilovat o využití informací 
z kosmického programu pro poskytování lepších informací pro budoucí plánování rozpočtu 
a rozhodování v uvedených i dalších oblastech. 

Komise oznámila, že hodlá vytvořit ze stávající Agentury pro evropský globální navigační 
družicový systém Agenturu Evropské unie pro kosmický program, jež by poskytovala 
jednotný a zjednodušený systém řízení, zatímco Evropská kosmická agentura by pokračoval 
ve své činnosti jako hlavní partner při provádění programů. Záměr více se zaměřit na 
marketing, řízení a správu programu prostřednictvím přejmenované agentury je chvályhodný. 
Existuje zde finanční riziko spojené s vytvořením nové struktury řízení, a proto jsou důležité 
jasná strategie, oddělení funkcí, odpovědnost a dohled nad správou Agentury Evropské unie 
pro kosmický program s cílem zmírnit rozpočtová rizika. 

Program se opírá o vysoce specializované a v některých případech jedinečné technologie 
a znalosti, jež těží z nového vývoje. Program by měl proto působit v mezích víceletého 
finančního ráme, který je dostatečně pružný, aby byl schopen vypořádat se s proměnlivostí 
nákladů a novým vývojem, a v mezích regulačního rámce, který by byl dostatečně pružný, 
aby sloužil nejlepším zájmům Unie, programu a členských států.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie si potřebuje zajistit svobodu 
jednání a autonomii, aby měla přístup do 
vesmíru a byla schopna ho bezpečně 
využívat. Proto je zásadní, aby si zachovala 
autonomní, spolehlivý a nákladově 
efektivní přístup do vesmíru, zejména 
pokud jde o kritickou infrastrukturu a 
technologii, veřejnou bezpečnost a 
bezpečnost Unie a jejích členských států. 
Komise by proto měla mít možnost sdružit 
služby vypouštění do vesmíru na evropské 
úrovni, a to jak pro vlastní potřebu, tak i na 
základě žádosti jiných subjektů pro jejich 
potřeby, včetně členských států, v souladu 
s ustanoveními čl. 189 odst. 2 Smlouvy. 
Rovněž je důležité, aby Unie měla i nadále 
moderní, efektivní a flexibilní zařízení 
infrastruktury vypuštění do vesmíru. Vedle 
opatření přijatých členskými státy 
a Evropskou kosmickou agenturou by 
Komise měla zvážit způsoby, jak tato 
zařízení podpořit. Zejména v případech, 
kdy má být zachována nebo 
modernizována pozemní kosmická 
infrastruktura, která je nezbytná pro 
vypuštění do vesmíru v souladu 
s potřebami programu, by mělo být možné 
tyto úpravy částečně financovat v rámci 
programu, a to v souladu s finančním 
nařízením a tehdy, pokud lze stanovit 
jasnou přidanou hodnotu EU, s ohledem na 
dosažení lepší nákladové efektivnosti 
programu.

(4) Unie si potřebuje zajistit svobodu 
jednání a autonomii, aby měla přístup do 
vesmíru a byla schopna ho bezpečně 
využívat. Proto je zásadní, aby si zachovala 
autonomní, spolehlivý a nákladově 
efektivní přístup do vesmíru, zejména 
pokud jde o kritickou infrastrukturu a 
technologii, veřejnou bezpečnost a 
bezpečnost Unie a jejích členských států. 
Komise by proto měla mít možnost sdružit 
služby vypouštění do vesmíru na evropské 
úrovni, a to jak pro vlastní potřebu, tak i na 
základě žádosti jiných subjektů pro jejich 
potřeby, včetně členských států, v souladu 
s ustanoveními čl. 189 odst. 2 Smlouvy. 
Rovněž je důležité, aby Unie měla i nadále 
moderní, efektivní a flexibilní zařízení 
infrastruktury vypuštění do vesmíru. Vedle 
opatření přijatých členskými státy 
a Evropskou kosmickou agenturou by 
Komise měla zvážit způsoby, jak tato 
zařízení podpořit. Zejména v případech, 
kdy má být zachována nebo 
modernizována pozemní kosmická 
infrastruktura, která je nezbytná pro 
vypuštění do vesmíru v souladu s 
potřebami programu, by mělo být možné 
tyto úpravy částečně financovat v rámci 
programu, a to v souladu s finančním 
nařízením a tehdy, pokud lze stanovit 
jasnou přidanou hodnotu EU, s ohledem na 
dosažení lepší nákladové efektivnosti 
programu, a opírat se přitom o víceletý 
finanční rámec schopný reagovat na 
měnící se okolnosti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu a cíle 
udržitelného rozvoje Organizace spojených 
národů tento program přispěje k 
začleňování opatření v oblasti klimatu a k 
dosažení obecného cíle, aby 25 % 
rozpočtových výdajů EU podporovalo cíle
v oblasti klimatu. Během přípravy a 
provádění programu budou určena 
příslušná opatření, jež budou znovu 
posouzena v souvislosti s příslušnými 
hodnoceními a postupy přezkumu.

(13) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu a cíle 
udržitelného rozvoje Organizace spojených 
národů coby předvoje přispěje tento 
program k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a k rychlému dosažení obecného 
cíle, kterým je vyčlenění 30 % 
rozpočtových výdajů EU na podporu cílů
v oblasti klimatu a na začlenění cílů 
udržitelného rozvoje do všech oblasti 
politiky Unie. Během přípravy a provádění 
programu budou určena příslušná opatření, 
jež budou znovu posouzena v souvislosti s 
příslušnými hodnoceními a postupy 
přezkumu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Vzhledem k tomu, že program je v 
zásadě financován Unií, měly by smlouvy 
na veřejné zakázky uzavřené v rámci 
tohoto programu splňovat pravidla Unie. V 
uvedeném kontextu by Unie měla rovněž 
odpovídat za vymezení cílů, které mají být 
v souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek sledovány.

(15) Vzhledem k tomu, že program je v 
zásadě financován Unií, měly by smlouvy 
na veřejné zakázky uzavřené v rámci 
tohoto programu splňovat pravidla Unie a 
řádně zohledňovat environmentální a 
sociální kritéria i kritéria správy a řízení 
společností. V uvedeném kontextu by Unie 
měla rovněž odpovídat za vymezení cílů, 
které mají být v souvislosti se zadáváním 
veřejných zakázek sledovány. Celkové 
provádění programu včetně jeho 
zadávacích řízení by se mělo řídit 
zásadami transparentnosti, 
nediskriminace a rovného zacházení, 
zejména pokud jde o rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Řádná správa programu vyžaduje 
striktní dělbu odpovědnosti a úkolů mezi 
jednotlivé zapojené subjekty, aby se 
zabránilo zdvojování úsilí a omezila se 
překročení nákladů a zpoždění.

(25) Řádná správa programu vyžaduje 
striktní dělbu odpovědnosti a úkolů mezi 
jednotlivé zapojené subjekty, zejména mezi 
Agenturu Evropské Unie pro kosmický 
program a Evropskou kosmickou 
agenturu, aby se zabránilo zbytečnému
zdvojování úsilí a omezila se překročení 
nákladů a zpoždění. Komise by měla 
koordinovat a monitorovat úkoly a 
komunikaci na základě zásad stanovených 
v Lisabonské smlouvě1a a rámcové dohodě 
mezi Evropským společenstvím a 
Evropskou kosmickou agenturou1b.

__________________

1a Čl. 189 odst. 3 Lisabonské smlouvy

1b „Vzhledem k tomu, že strany uznávají, 
že jejich zvláštní kapacity se vzájemně 
doplňují a posilují, a jsou odhodlány 
pracovat k tomu, aby jejich spolupráce 
byla účinná a vzájemně prospěšná a aby 
nedocházelo ke zbytečnému zdvojování 
úsilí.“

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem systému Galileo je zřídit a 
provozovat první globální infrastrukturu 
družicové navigace a určování polohy, 
která je navržena speciálně pro civilní 
účely a již mohou využívat nejrůznější 
veřejné a soukromé subjekty v Evropě i ve 
světě. Systém Galileo funguje nezávisle na 
dalších stávajících či budoucích systémech, 
čímž přispívá mimo jiné ke strategické 
autonomii Unie. Druhá generace systému 
by měla být postupně zavedena před rokem 
2030, nejprve s omezenou provozní 

(39) Cílem systému Galileo je zřídit a 
provozovat na základě přípravné činnosti 
Evropské kosmické agentury první 
globální infrastrukturu družicové navigace 
a určování polohy, která je navržena
speciálně pro civilní účely a již mohou 
využívat nejrůznější veřejné a soukromé 
subjekty v Evropě i ve světě. Systém 
Galileo funguje nezávisle na dalších 
stávajících či budoucích systémech, čímž 
přispívá mimo jiné ke strategické 
autonomii Unie. Druhá generace systému 
by měla být postupně zavedena před rokem 
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kapacitou. 2030, nejprve s omezenou provozní 
kapacitou.

Odůvodnění

Galileo je založen na přípravné činnosti Evropské kosmické agentury, což není v návrhu 
Komise jasně uvedeno.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) „kosmickým odvětvím“ se rozumí

„základní odvětví“ zahrnující činnosti 
vedoucí k operačnímu kosmickému 
systému a zkoumání kosmu;

„navazující odvětví“ zahrnující činnosti 
spojené s využíváním satelitních údajů na 
vývoj výrobků a služeb spojených s 
kosmem koncovým uživatelům;

Odůvodnění

Kosmické odvětví by mělo být dále definováno a rozlišeno na základní a navazující odvětví.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho program zahrnuje opatření pro 
zajištění efektivního přístupu do vesmíru 
pro účely programu a pro podporu 
inovativního kosmického odvětví.

Kromě toho program zahrnuje opatření pro 
zajištění efektivního přístupu do vesmíru 
pro účely programu a pro podporu 
inovativního a konkurenceschopného
kosmického odvětví.



PE625.562v02-00 8/13 AD\1164723CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilovat bezpečnost Unie a jejích 
členských států, její svobodu jednání a její 
strategickou autonomii, zejména z 
technologického hlediska a hlediska 
rozhodování podloženého důkazy;

c) posilovat bezpečnost Unie a jejích 
členských států, její svobodu jednání a její 
strategickou autonomii, zejména z 
technologického hlediska a hlediska  
účinného a úsporného rozhodování 
podloženého důkazy;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí [16]
miliard EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
programu na období 2021–2027 činí 
14 816 938 000 EUR v cenách roku 2018 
(16,7 miliard EUR v běžných cenách).

Orientační rozdělení částky uvedené v 
prvním pododstavci je následující:

Orientační rozdělení částky uvedené v 
prvním pododstavci je následující: 

a) Galileo a EGNOS: [9,7] miliardy 
EUR;

a) Galileo a EGNOS: 8 606 245 580 
EUR v cenách roku 2018 (9,7 miliardy 
EUR v běžných cenách);

b) Copernicus: [5,8] miliardy EUR; b) Copernicus: 5 146 002 510 EUR v 
cenách roku 2018 (5,8 miliardy EUR v 
běžných cenách); 

c) SSA/GOVSATCOM: [0,5]
miliardy EUR.

c) SSA/GOVSATCOM: 5 146 002 
510 EUR v cenách roku 2018 (1,2
miliardy EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním 
pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na program, jak je uvedeno v návrhu 
předběžné zprávy o návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 
– postoj Parlamentu k dosažení dohody.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průřezové činnosti podle článku 3 
jsou financovány v rámci složek programu.

2. Průřezové činnosti podle článku 3 a 
6 jsou financovány v rámci složek 
programu.

Odůvodnění

Jedním z cílů by měla být podpora silného, konkurenceschopného a inovativního kosmického 
odvětví.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy generované složkami 
programu jsou hrazeny do rozpočtu Unie a 
použity k financování té složky, která tyto 
příjmy vygenerovala.

1. Příjmy generované složkami 
programu jsou hrazeny do rozpočtu Unie a 
použity k financování libovolné složky 
programu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanoví zásady odměňování 
Evropské kosmické agentury, které je 
úměrné obtížnosti úkolů, které má vykonat, 
v souladu s tržními cenami a odměnami 
jiných zúčastněných subjektů včetně Unie 
a které ve vhodných případech může být 
založeno na výkonnostních ukazatelích; 
tyto odměny nezahrnují obecné režijní 

– stanoví zásady odměňování 
Evropské kosmické agentury, které je 
úměrné obtížnosti úkolů, které má vykonat, 
v souladu s odměnami jiných zúčastněných 
subjektů včetně Unie a které ve vhodných 
případech může být založeno na 
výkonnostních ukazatelích; tyto odměny 
nezahrnují obecné režijní náklady, které 
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náklady, které nejsou spojeny s činnostmi 
svěřenými Evropské kosmické agentuře 
Unií.

nejsou spojeny s činnostmi svěřenými 
Evropské kosmické agentuře Unií.

Odůvodnění

Pro mnoho služeb neexistují žádné skutečné „tržní ceny“.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složka Copernicus se provádí 
v návaznosti na předchozí investice Unie 
a ve vhodných případech využívá národní 
nebo regionální kapacity členských států a 
zohledňuje kapacity komerčních 
dodavatelů srovnatelných dat a informací 
a potřebu podporovat hospodářskou soutěž 
a rozvoj trhu.

1. Složka Copernicus se provádí 
v návaznosti na předchozí investice Unie a 
financování Evropskou kosmickou 
agenturou a ve vhodných případech 
využívá národní nebo regionální kapacity 
členských států a zohledňuje kapacity 
komerčních dodavatelů srovnatelných dat 
a informací a potřebu podporovat 
hospodářskou soutěž a rozvoj trhu.

Odůvodnění

Na financování programu Copernicus se podílejí Evropská unie (70%) a Evropská kosmická 
agentura (30%).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada sestává z jednoho 
zástupce z každého členského státu a čtyř 
zástupců Komise, přičemž všichni mají 
hlasovací právo. Správní rada zahrnuje i 
jednoho člena jmenovaného Evropským 
parlamentem, bez hlasovacího práva.

1. Správní rada sestává z jednoho 
zástupce z každého členského státu, čtyř 
zástupců Komise a jednoho zástupce
jmenovaného Evropským parlamentem, 
přičemž všichni mají hlasovací právo.



AD\1164723CS.docx 11/13 PE625.562v02-00

CS

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise každoročně  předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění programu. Zpráva má 
zahrnovat informace týkající se řízení 
rizika, celkových nákladů, ročních 
provozních nákladů, výsledků 
nabídkových řízení, příjmů, časového 
rozvrhu a plnění programu a agentury.
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