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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przemysł kosmiczny w Unii Europejskiej wart jest około 53–62 mld EUR jako wartość 
dodana, a zatrudnia 231 tys. specjalistów. Celem programu kosmicznego Unii Europejskiej 
jest poprawa bezpieczeństwa Unii i osiągnięcie niezależności technologicznej, umożliwiającej 
rozwiązanie niektórych z najbardziej palących globalnych wyzwań, takich jak walka ze 
zmianą klimatu, pobudzanie innowacji technologicznych i nowe korzyści społeczno-
gospodarcze dla przedsiębiorstw i obywateli Europy. Program będzie się w dalszym ciągu 
koncentrować na doskonaleniu trzech sztandarowych projektów UE: Galileo (nawigacja 
satelitarna), Copernicus (obserwacja Ziemi) i EGNOS (usługi nawigacji ratujące życie), a 
także prace nad STT (bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej) i uruchomienie inicjatywy 
Govsatcom (bezpieczna łączność satelitarna).

W okresie obowiązywania WRF w latach 2021–2027 wniosek Komisji zakłada finansowanie 
Galileo/EGNOS w kwocie 8,6 mld EUR w cenach (stałych) z 2018 r. (9,7 mld EUR w cenach 
bieżących) i Copernicus w kwocie 5,1 mld EUR (5,8 mld EUR). Kwotę 0,4 mld EUR (0,5 
mld EUR) przeznacza się na STT i Govsatcom. Ogółem program kosmiczny wykorzystuje 
1,25 % zobowiązań WRF na lata 2021–2027. Wszystkie kwoty należy traktować 
orientacyjnie aż do zakończenia procesu ustalania WRF, a wyrażono je tu w cenach stałych, 
aby umożliwić bezpośrednie porównanie z poprzednimi WRF. 

Program kosmiczny Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim czerpanie 
korzyści z programu zbyt obszernego, by którekolwiek państwo członkowskie mogło z nim 
konkurować. Technologie, dane i usługi w ramach programu kosmicznego, oprócz 
bezpośrednich korzyści w postaci zatrudnienia i wsparcia w formie rozwoju konkurencyjnego 
sektora kosmicznego wnoszą znaczny wkład do budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. w 
dziedzinie polityki rybołówstwa, programów ochrony środowiska i klimatu, rolnictwa 
precyzyjnego, modelowania transportu i ruchu drogowego i zarządzania nimi. UE powinna 
dążyć do wykorzystania informacji z programu kosmicznego do planowania kolejnych 
budżetów i podejmowania decyzji w wyżej wymienionych i innych dziedzinach.

Komisja zasygnalizowała zamiar stworzenia – na bazie istniejącej Agencji Europejskiego 
GNSS – Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, która zapewni jednolity i 
uproszczony system zarządzania, podczas gdy Europejska Agencja Kosmiczna będzie jej 
głównym partnerem w realizacji programu. Z zadowoleniem przyjmujemy zamiar 
skoncentrowania większej uwagi w programie na marketingu, zarządzaniu i organizacji dzięki 
zmianie nazwy. Ryzyko finansowe jest nieodłącznie związane z tworzeniem nowej struktury 
zarządzania, dlatego szczególnie podkreślono znaczenie przejrzystości strategii, podziału 
funkcji, odpowiedzialności i nadzoru w zarządzaniu Agencją Unii Europejskiej ds. Programu 
Kosmicznego, aby zmniejszyć ryzyko budżetowe. 

Podstawą programu są zaawansowane technologie i umiejętności, nierzadko jedyne w swoim 
rodzaju i wykorzystujące nowe rozwiązania. W związku z tym powinien on funkcjonować w 
ramach WRF oferujących odpowiednią elastyczność, która pozwoli na uwzględnienie 
zmienności kosztów i nowych rozwiązań, oraz w wystarczająco elastycznych ramach 
regulacyjnych najlepiej służących interesom Unii i państw członkowskich. 

POPRAWKI
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Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia musi zapewnić sobie swobodę 
działania i autonomię, aby mieć dostęp do 
przestrzeni kosmicznej i możliwość 
korzystania z niej w bezpieczny sposób. 
W związku z tym istotne jest, by utrzymała 
autonomiczny, niezawodny i opłacalny 
dostęp do przestrzeni kosmicznej, 
w szczególności w odniesieniu do 
krytycznej infrastruktury i technologii, 
bezpieczeństwa publicznego 
i bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich. Komisja powinna mieć 
zatem możliwość zgrupowania usług 
wynoszenia na orbitę na szczeblu 
europejskim, zarówno na potrzeby własne, 
jak i – na ich wniosek – innych 
podmiotów, w tym państw członkowskich, 
zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 
Traktatu. Istotne jest również, aby Unia 
nadal posiadała nowoczesne, skuteczne 
i elastyczne obiekty infrastruktury 
startowej. Jako uzupełnienie środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie i Europejską Agencję 
Kosmiczną Komisja powinna rozważyć 
różne rodzaje wsparcia na rzecz takich 
obiektów. W szczególności, jeżeli 
naziemna infrastruktura kosmiczna 
niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie 
z potrzebami programu wymaga 
utrzymania lub modernizacji, powinna 
istnieć możliwość częściowego 
sfinansowania takich dostosowań 
w ramach programu, zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli 
można wyraźnie stwierdzić wniesienie 
unijnej wartości dodanej, w celu 
osiągnięcia większej efektywności pod 
względem kosztów na potrzeby programu.

(4) Unia musi zapewnić sobie swobodę 
działania i autonomię, aby mieć dostęp do 
przestrzeni kosmicznej i możliwość 
korzystania z niej w bezpieczny sposób. 
W związku z tym istotne jest, by utrzymała 
autonomiczny, niezawodny i opłacalny 
dostęp do przestrzeni kosmicznej, 
w szczególności w odniesieniu do 
krytycznej infrastruktury i technologii, 
bezpieczeństwa publicznego 
i bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich. Komisja powinna mieć 
zatem możliwość zgrupowania usług 
wynoszenia na orbitę na szczeblu 
europejskim, zarówno na potrzeby własne, 
jak i – na ich wniosek – innych 
podmiotów, w tym państw członkowskich, 
zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 
Traktatu. Istotne jest również, aby Unia 
nadal posiadała nowoczesne, skuteczne 
i elastyczne obiekty infrastruktury 
startowej. Jako uzupełnienie środków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie i Europejską Agencję 
Kosmiczną Komisja powinna rozważyć 
różne rodzaje wsparcia na rzecz takich 
obiektów. W szczególności, jeżeli 
naziemna infrastruktura kosmiczna 
niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie 
z potrzebami programu wymaga 
utrzymania lub modernizacji, powinna 
istnieć możliwość częściowego 
sfinansowania takich dostosowań 
w ramach programu, zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli 
można wyraźnie stwierdzić wniesienie 
unijnej wartości dodanej, w celu 
osiągnięcia większej efektywności pod 
względem kosztów na potrzeby programu, 
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w oparciu o elastyczne wieloletnie ramy 
finansowe, pozwalające reagować na 
zmieniające się okoliczności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Odzwierciedlając wagę
przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia
porozumienia paryskiego i realizacji 
wyznaczonych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych celów zrównoważonego 
rozwoju, program ten przyczyni się do 
nadania priorytetu działaniom
w dziedzinie klimatu i osiągnięcia 
ogólnego celu na poziomie 25 % wydatków 
budżetowych UE wspierających realizację 
tych celów. W trakcie przygotowania 
programu i podczas jego realizacji zostaną 
określone, a następnie poddane ponownej 
ocenie w kontekście odpowiednich ocen 
i procesów przeglądu, odpowiednie 
działania.

(13) Z uwagi na znaczenie
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych i aby uczynić 
Unię liderem w tej dziedzinie, niniejszy 
program przyczyni się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
szybkiego osiągnięcia ogólnego poziomu 
docelowego unijnych wydatków na wkład 
w realizację celów w dziedzinie klimatu 
wynoszącego 30 %, a także do 
uwzględnienia celów zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich strategiach 
politycznych Unii. W trakcie 
przygotowania programu i podczas jego 
realizacji zostaną określone, a następnie 
poddane ponownej ocenie w kontekście 
odpowiednich ocen i procesów przeglądu, 
odpowiednie działania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z uwagi na to, że program jest co 
do zasady finansowany przez Unię, umowy 
w sprawie zamówień publicznych zawarte 
w ramach tego programu powinny być 
zgodne z unijnymi przepisami. W tym 
kontekście Unia powinna być również 
odpowiedzialna za określenie celów 

(15) Z uwagi na to, że program jest co 
do zasady finansowany przez Unię, umowy 
w sprawie zamówień publicznych zawarte 
w ramach programu powinny być zgodne 
z unijnymi przepisami i uwzględniać 
kryteria środowiskowe, społeczne i 
kryteria ładu korporacyjnego. W tym 
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w odniesieniu do zamówień publicznych. kontekście Unia powinna być również 
odpowiedzialna za określenie celów 
w odniesieniu do zamówień publicznych. 
Ogółem podczas realizacji programu, w 
tym zamówień publicznych, należy 
przestrzegać zasad przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania, 
zwłaszcza jeśli chodzi o równość płci.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należyte publiczne zarządzanie 
programem wymaga ścisłego podziału 
obowiązków i zadań między różne 
zaangażowane podmioty w celu unikania 
powielania działań oraz ograniczenia 
przekraczania kosztów i opóźnień.

(25) Należyte publiczne zarządzanie 
programem wymaga ścisłego podziału 
obowiązków i zadań między różne 
zaangażowane podmioty, w szczególności 
między Agencję Unii Europejskiej ds. 
Programu Kosmicznego a Europejską 
Agencję Kosmiczną, w celu unikania 
niepotrzebnego powielania wysiłków oraz 
ograniczenia przekraczania kosztów i 
opóźnień. Komisja powinna koordynować 
i monitorować zadania i komunikację w 
oparciu o zasady ustanowione w Traktacie 
z Lizbony1a i w porozumieniu ramowym 
między Wspólnotą Europejską a 
Europejską Agencją Kosmiczną1b.

__________________

1a Art. 189 ust. 3 Traktatu z Lizbony

1b „Strony uważają, że posiadają 
odpowiednie uzupełniające się i 
wzajemnie połączone możliwości i 
zobowiązują się do wydajnej i wzajemnie 
korzystnej współpracy i do zapobiegania 
wszelkim niepotrzebnym nakładaniom się 
wysiłków.”

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Celem Galileo jest utworzenie 
i eksploatacja pierwszej światowej 
infrastruktury nawigacji satelitarnej 
i pozycjonowania satelitarnego 
przeznaczonej specjalnie do celów 
cywilnych, którą mogą wykorzystywać 
różne podmioty publiczne i prywatne 
w Europie i na świecie. Galileo działa 
niezależnie od już istniejących albo 
mogących dopiero powstać innych 
systemów, przyczyniając się tym samym 
między innymi do strategicznej autonomii 
Unii. System drugiej generacji powinien 
być stopniowo wprowadzany przed 
2030 r., początkowo z ograniczoną 
zdolnością operacyjną.

(39) Celem Galileo jest utworzenie 
i eksploatacja, w oparciu o prace 
przygotowawcze Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, pierwszej światowej 
infrastruktury nawigacji satelitarnej 
i pozycjonowania satelitarnego 
przeznaczonej specjalnie do celów 
cywilnych, którą mogą wykorzystywać 
różne podmioty publiczne i prywatne 
w Europie i na świecie. Galileo działa 
niezależnie od już istniejących albo 
mogących dopiero powstać innych 
systemów, przyczyniając się tym samym 
między innymi do strategicznej autonomii 
Unii. System drugiej generacji powinien 
być stopniowo wprowadzany przed 
2030 r., początkowo z ograniczoną 
zdolnością operacyjną.

Uzasadnienie

Galileo opiera się na pracach przygotowawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej, co nie 
wynika jasno z wniosku Komisji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) „sektor kosmiczny” oznacza:

„sektor wyższego szczebla”, który 
obejmuje działania prowadzące do 
stworzenia operacyjnego systemu 
kosmicznego i badania przestrzeni 
kosmicznej;

„sektor usług niższego szczebla”, który 
obejmuje działania związane z 
wykorzystaniem danych satelitarnych do 
rozwoju produktów i usług związanych z 
przestrzenią kosmiczną i skierowanych do 
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użytkownika końcowego.

Uzasadnienie

Należy bardziej szczegółowo zdefiniować i wyodrębnić w jego ramach sektor wyższego i 
niższego szczebla.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program obejmuje dodatkowo środki na 
rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, 
skutecznego dostępu do przestrzeni 
kosmicznej i na rzecz wspierania 
innowacyjnego sektora kosmicznego.

Program obejmuje dodatkowo środki na 
rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, 
skutecznego dostępu do przestrzeni 
kosmicznej i na rzecz wspierania 
innowacyjnego i konkurencyjnego sektora 
kosmicznego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenie bezpieczeństwa Unii 
i jej państw członkowskich, jej swobody 
działania i strategicznej autonomii, 
w szczególności pod względem technologii 
i podejmowania decyzji w oparciu 
o dowody;

c) zwiększenie bezpieczeństwa Unii 
i jej państw członkowskich, jej swobody 
działania i strategicznej autonomii, 
w szczególności pod względem technologii 
i skutecznego oraz 
oszczędnego podejmowania decyzji 
w oparciu o dowody;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi [16] mld EUR według cen 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
realizację programu na lata 2021–2027 
wynosi 14 816 938 000 EUR według cen z 
2018 r. (16,7 mld EUR według cen 
bieżących).

Szacunkowy podział kwoty, o której mowa 
w akapicie pierwszym, jest następujący:

Szacunkowy podział kwoty, o której mowa 
w akapicie pierwszym, jest następujący: 

a) na Galileo i EGNOS: [9,7] mld 
EUR;

a) na Galileo i EGNOS: 8 606 245 
580 EUR według cen z 2018 r. (9,7 mld 
EUR według cen bieżących);

b) na Copernicus: [5,8] mld EUR; b) na Copernicus: 5 146 002 510 EUR 
według cen z 2018 r. (5,8 mld EUR
według cen bieżących); 

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

c) na SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 
910 EUR według cen z 2018 r. (1,2 mld 
EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy 
program zgodnie z projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 –
stanowisko Parlamentu w sprawie porozumienia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działania przekrojowe 
przewidziane w art. 3 finansowane są 
w ramach elementów programu.

2. Działania przekrojowe 
przewidziane w art. 3 i 6 finansowane są 
w ramach elementów programu.

Uzasadnienie

Jednym z celów powinno być wspieranie rozwoju silnego, konkurencyjnego i innowacyjnego 
sektora kosmicznego.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dochody osiągane przez elementy 
programu wpłaca się do budżetu Unii 
i wykorzystuje do finansowania elementu, 
który wygenerował dochód.

1. Dochody osiągane przez elementy 
programu wpłaca się do budżetu Unii 
i wykorzystuje do finansowania dowolnych 
elementów programu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanawia zasady wynagradzania 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, które 
musi być proporcjonalne do stopnia 
trudności wykonywanych zadań oraz 
odpowiadające cenom rynkowym 
i wynagrodzeniom innych 
zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, 
i może, w stosownych przypadkach, 
opierać się na wskaźnikach realizacji 
celów; te wynagrodzenia nie obejmują 
ogólnych kosztów pośrednich, które nie są 
związane z działaniami powierzonymi 
przez Unię Europejskiej Agencji 
Kosmicznej.

– ustanawia zasady wynagradzania 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, które 
musi być proporcjonalne do stopnia 
trudności wykonywanych zadań oraz 
odpowiadające wynagrodzeniom innych 
zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, 
i może, w stosownych przypadkach, 
opierać się na wskaźnikach realizacji 
celów; te wynagrodzenia nie obejmują 
ogólnych kosztów pośrednich, które nie są 
związane z działaniami powierzonymi 
przez Unię Europejskiej Agencji 
Kosmicznej.

Uzasadnienie

W przypadku wielu usług nie ma czegoś takiego jak „ceny rynkowe”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System Copernicus jest 
realizowany w oparciu o wcześniejsze 
inwestycje unijne oraz, w stosownych 
przypadkach, z wykorzystaniem krajowych 
lub regionalnych możliwości państw 
członkowskich i z uwzględnieniem 
możliwości komercyjnych dostawców 
porównywalnych danych i informacji oraz 
potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju 
rynku.

1. System Copernicus jest 
realizowany w oparciu o wcześniejsze 
inwestycje unijne i finansowany przez 
Europejską Agencję Kosmiczną oraz, 
w stosownych przypadkach, 
z wykorzystaniem krajowych lub 
regionalnych możliwości państw 
członkowskich i z uwzględnieniem 
możliwości komercyjnych dostawców 
porównywalnych danych i informacji oraz 
potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju 
rynku.

Uzasadnienie

System Copernicus jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (70 %) i Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (30 %).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Rady Administracyjnej 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, po jednym z każdego 
państwa, oraz czterech przedstawicieli 
Komisji, a każdy z nich ma prawo głosu.
W skład Rady Administracyjnej wchodzi 
również jeden członek wyznaczony przez 
Parlament Europejski, któremu nie 
przysługuje prawo głosu.

1. W skład Rady Administracyjnej 
wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich, po jednym z każdego 
państwa, oraz czterech przedstawicieli 
Komisji i jeden przedstawiciel Parlamentu 
Europejskiego, a każdy z nich ma prawo 
głosu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co roku Komisja przedkłada 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wdrożenia programu. 
Sprawozdanie zawiera między innymi 
informacje na temat zarządzania 
ryzykiem, ogólnych kosztów, rocznych 
kosztów operacyjnych, wyników zaproszeń 
do składania ofert, wpływów, 
harmonogramu i wyników programu oraz 
Agencji.
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