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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pridaná hodnota kozmického priemyslu v rámci Európskej únie sa odhaduje na 53 až 62 
miliárd EUR, pričom tento priemysel zamestnáva 231 000 odborníkov. Cieľom Vesmírneho 
programu Európskej únie je posilniť bezpečnosť Únie a dosiahnuť technologickú nezávislosť, 
riešiť niektoré z najnaliehavejších globálnych výziev, ako je boj proti zmene klímy, 
stimulovať technologickú inováciu a podnikom a občanom Európy poskytnúť sociálno-
ekonomické výhody. Tento program sa bude naďalej zameriavať na zlepšovanie troch 
hlavných projektov EÚ: Galileo (satelitná navigácia), Copernicus (pozorovanie Zeme) a 
EGNOS (navigácia pre „zaistenie ochrany života“), ako aj STT (bezpečnosť kozmického 
priestoru) a iniciatíva Govsatcom (bezpečná satelitná komunikácia).

Na obdobie VFR na roky 2021 – 2027 sa v návrhu Komisie stanovuje financovanie 
programov Galileo/Egnos vo výške 8,36 miliardy EUR v (stálych) cenách roku 2018 (9,7 
miliardy EUR v bežných cenách) a programu Copernicus vo výške 5,1 miliardy EUR (5,8
miliardy EUR). Na STT a Govsatcom bolo vyčlenených 0,4 miliardy EUR (0,5 miliardy 
EUR). Celkovo vesmírny program predstavuje 1,25 % VFR záväzkov na obdobie 2021 –
2027. Všetky údaje sa musia až do ukončenia procesu VFR považovať za orientačné a tu sú 
vyjadrené v stálych cenách v snahe umožniť priame porovnanie s predchádzajúcim obdobím 
VFR. 

Vesmírny program Európskej únie umožňuje členským štátom realizovať technologické 
výhody vyplývajúce z programu, ktorý je príliš rozsiahly na to, aby ho mohol účinne 
vykonávať ktorýkoľvek jeden členský štát. Technológie, údaje a služby vesmírneho programu 
týmto spôsobom, ako aj priamymi prínosmi v oblasti zamestnanosti a podpory 
konkurencieschopného kozmického sektora prinášajú značnú hodnotu do rozpočtu Európskej 
únie, okrem iného vrátane rybárskej politiky, programov v oblasti životného prostredia a 
zmeny klímy, presného hospodárstva a dopravy či modelovania/riadenia dopravy. Európska 
únia by sa mala snažiť využiť informácie z tohto vesmírneho programu pre poskytovanie
lepších informácií pre budúce plánovanie rozpočtu a rozhodovanie v uvedených aj iných 
oblastiach.

Komisia signalizovala zámer vytvoriť z existujúcej Agentúry pre európsky globálny 
navigačný satelitný systém Agentúru Európskej únie pre vesmírny program, ktorá by 
poskytovala „jednotný a zjednodušený systém riadenia“, zatiaľ čo Európska vesmírna 
agentúra by pokračovala ako hlavný partner pri vykonávaní programu. Zámer viac sa zamerať 
na marketing, správu a riadenie programu prostredníctvom premenovanej agentúry je vítaný. 
Existuje finančné riziko spojené s vytvorením novej riadiacej štruktúry, a preto sa zdôrazňuje 
dôležitosť jasnej stratégie, oddelenie funkcií, zodpovednosť a dohľad nad riadením Agentúry 
Európskej únie pre vesmírny program s cieľom zmierniť rozpočtové riziko. 

Tento program sa opiera o technológie a zručnosti, ktoré sú vysoko špecializované a niekedy 
jedinečné a ktoré využívajú nový vývoj. Mal by preto pôsobiť v rámci VFR, ktorý je 
dostatočne pružný, aby reagoval na premenlivosť nákladov a nový vývoj, a v rámci 
regulačného rámca s dostatočnou pružnosťou na to, aby slúžil najlepším záujmom Únie, 
programu a členských štátov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia sa musí postarať o to, aby 
mohla slobodne konať, mala autonómny 
prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne 
využívať. Preto je nevyhnutné, aby si 
zachovala autonómny, spoľahlivý 
a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, 
najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru 
a technológie, verejnú bezpečnosť 
a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. 
Komisia by preto mala mať v súlade 
s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy 
možnosť združovať služby vynášania na 
obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak 
pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich 
žiadosti, pre potreby iných subjektov 
vrátane členských štátov. Je takisto 
zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala 
moderné, efektívne a flexibilné zariadenia 
vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by 
mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto 
zariadenia dali podporiť nad rámec 
opatrení prijímaných členskými štátmi 
a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä 
v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo 
modernizácia pozemnej infraštruktúry 
nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu 
v súlade s potrebami programu, by malo 
byť v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách a v prípadoch, keď možno 
stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, 
možné čiastočne financovať takéto úpravy 
v rámci tohto programu, aby sa zlepšila 
jeho nákladová efektívnosť.

(4) Únia sa musí postarať o to, aby 
mohla slobodne konať, mala autonómny 
prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne 
využívať. Preto je nevyhnutné, aby si 
zachovala autonómny, spoľahlivý 
a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, 
najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru 
a technológie, verejnú bezpečnosť 
a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. 
Komisia by preto mala mať v súlade 
s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy 
možnosť združovať služby vynášania na 
obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak 
pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich 
žiadosti, pre potreby iných subjektov 
vrátane členských štátov. Je takisto 
zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala 
moderné, efektívne a flexibilné zariadenia 
vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by 
mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto 
zariadenia dali podporiť nad rámec 
opatrení prijímaných členskými štátmi 
a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä 
v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo 
modernizácia pozemnej infraštruktúry 
nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu 
v súlade s potrebami programu, by malo 
byť v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách a v prípadoch, keď možno 
stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, 
možné čiastočne financovať takéto úpravy 
v rámci tohto programu, aby sa zlepšila 
jeho nákladová efektívnosť, a opierať sa 
pri tom o flexibilný viacročný finančný 
rámec, ktorý by bol schopný reagovať na 
meniace sa okolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na význam riešenia 
zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 
plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného 
rozvoja OSN tento program bude 
prispievať k presadzovaniu opatrení na 
ochranu klímy a dosiahnutiu celkového 
cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Počas 
prípravy a implementácie programu sa 
určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia 
v kontexte príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania.

(13) Vzhľadom na význam riešenia 
zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie 
ako priekopníka plniť Parížsku dohodu a 
ciele udržateľného rozvoja OSN tento 
program bude prispievať k presadzovaniu 
opatrení na ochranu klímy a rýchlemu 
dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy, ako aj k začleneniu
cieľov trvalo udržateľného rozvoja do 
všetkých politík Únie. Počas prípravy 
a implementácie programu sa určia 
relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia 
v kontexte príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže program Únie je v zásade 
financovaný Úniou, mali by byť zmluvy na 
verejné obstarávanie uzatvárané v rámci 
tohto programu v súlade s predpismi Únie. 
V tejto súvislosti by mala byť Únia 
zároveň zodpovedná za vymedzenie 
cieľov, ktoré sa majú sledovať v súvislosti 
s verejným obstarávaním.

(15) Keďže program Únie je v zásade 
financovaný Úniou, mali by byť zmluvy na 
verejné obstarávanie uzatvárané v rámci 
tohto programu v súlade s predpismi Únie
a riadne zohľadňovať environmentálne a 
sociálne kritériá a kritériá správy a 
riadenia spoločnosti. V tejto súvislosti by 
mala byť Únia zároveň zodpovedná za 
vymedzenie cieľov, ktoré sa majú sledovať 
v súvislosti s verejným obstarávaním. 
Celkové vykonávanie programu vrátane 
jeho postupov verejného obstarávania by 
malo byť v súlade so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania, najmä pokiaľ 
ide o rovnosť medzi ženami a mužmi.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Riadna verejná správa programu si 
vyžaduje prísne rozdelenie povinností 
a úloh medzi jednotlivé zúčastnené 
subjekty s cieľom predísť duplicite 
a obmedziť prekračovanie nákladov 
a oneskorenia.

(25) Riadna verejná správa programu si 
vyžaduje prísne rozdelenie povinností 
a úloh medzi jednotlivé zúčastnené 
subjekty, najmä medzi Agentúru 
Európskej únie pre vesmírny program a 
Európsku vesmírnu agentúru, s cieľom 
predísť zbytočnej duplicite úsilia 
a obmedziť prekračovanie nákladov 
a oneskorenia. Komisia by mala 
koordinovať a monitorovať úlohy a 
komunikáciu na základe zásad 
stanovených v Lisabonskej zmluve1a a v 
Rámcovej dohode medzi Európskym 
spoločenstvom a Európskou vesmírnou 
agentúrou1b.

__________________

1a Článok 189 ods. 3 Lisabonskej zmluvy.

1b „Keďže strany uznávajú, že majú 
špecifické dopĺňajúce sa a vzájomne sa 
upevňujúce sily a sú zaviazané 
spolupracovať efektívnym a vzájomne 
výhodným spôsobom a vyhýbať sa 
akejkoľvek zbytočnej duplicite úsilia;“

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Cieľom systému Galileo je zriadiť 
a prevádzkovať prvú globálnu 
infraštruktúru satelitnej navigácie 
a určovania polohy, ktorá bude osobitne 
určená na civilné účely a budú ju môcť 
používať rôzne verejné a súkromné 
subjekty v Európe i vo svete. Galileo 
funguje nezávisle od iných existujúcich či 
potenciálnych systémov, čím okrem iného 

(39) Cieľom systému Galileo je zriadiť 
a prevádzkovať na základe prípravných 
prác Európskej vesmírnej agentúry prvú 
globálnu infraštruktúru satelitnej navigácie 
a určovania polohy, ktorá bude osobitne 
určená na civilné účely a budú ju môcť 
používať rôzne verejné a súkromné 
subjekty v Európe i vo svete. Galileo 
funguje nezávisle od iných existujúcich či 
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prispieva k strategickej autonómii Únie. 
Do roku 2030 by sa mala postupne 
zavádzať druhá generácia tohto systému, 
ktorá bude mať spočiatku obmedzenú 
prevádzkovú kapacitu.

potenciálnych systémov, čím okrem iného 
prispieva k strategickej autonómii Únie. 
Do roku 2030 by sa mala postupne 
zavádzať druhá generácia tohto systému, 
ktorá bude mať spočiatku obmedzenú 
prevádzkovú kapacitu.

Odôvodnenie

Systém Galileo je založený na prípravných prácach Európskej vesmírnej agentúry, čo nie je v 
návrhu Komisie jasne uvedené.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) „kozmický sektor“ je:

„dodávateľský sektor", ktorý zahŕňa 
činnosti vedúce k vytvoreniu 
prevádzkyschopného vesmírneho systému 
a výskum vesmíru;

„nadväzujúci sektor“, ktorý zahŕňa 
činnosti týkajúce sa využívania satelitných 
údajov na vývoj výrobkov a služieb 
súvisiacich s vesmírom pre koncových 
používateľov.

Odôvodnenie

Kozmický sektor by sa mal ďalej vymedziť a rozdeliť na dodávateľský a nadväzujúci sektor.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na 
zabezpečenie efektívneho prístupu do 
vesmíru pre tento program a na podporu 

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na 
zabezpečenie efektívneho prístupu do 
kozmického priestoru pre tento program a
na podporu inovatívneho a 
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inovatívneho kozmického sektora. konkurencieschopného kozmického 
sektora.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posilniť bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov, jej slobodu konať 
a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide 
o technológie a rozhodovanie založené na 
dôkazoch;

c) posilniť bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov, jej slobodu konať 
a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide 
o technológie a účinné a úsporné 
rozhodovanie založené na dôkazoch;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu na obdobie 2021 až 2027 je 
[16] miliárd EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu na obdobie 2021 až 2027 je 14 
816 938 000 EUR v cenách roku 2018 
(16,7 miliardy EUR v bežných cenách).

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej 
v prvom pododseku je takéto:

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej 
v prvom pododseku je takéto: 

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

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

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

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

c) na SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 
910 EUR v cenách roku 2018 (1,2
miliardy EUR v bežných cenách)

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom 
pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako sa uvádza v 
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návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 
2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s dohodou.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prierezové činnosti uvedené 
v článku 3 sa financujú v rámci zložiek 
programu.

2. Prierezové činnosti uvedené v
článkoch 3 a 6 sa financujú v rámci 
zložiek programu.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov by malo byť podporovanie rozvoja silného, konkurencieschopného a 
inovatívneho kozmického sektora.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjmy vytvorené zložkami 
programu sa vyplatia do rozpočtu Únie 
a použijú sa na financovanie zložky, ktorá 
ich vytvorila.

1. Príjmy vytvorené zložkami 
programu sa vyplatia do rozpočtu Únie 
a použijú sa na financovanie ktorejkoľvek 
zložky programu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– stanovia zásady odmeňovania 
Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí 
byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa 
majú vykonávať, v súlade s trhovými 
cenami a poplatkami iných zapojených 

– stanovia zásady odmeňovania 
Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí 
byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa 
majú vykonávať, v súlade s poplatkami 
iných zapojených subjektov vrátane Únie 
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subjektov vrátane Únie a môže byť 
prípadne založené na ukazovateľoch 
výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú 
všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú 
spojené s činnosťami zverenými Úniou 
Európskej vesmírnej agentúre.

a môže byť prípadne založené na 
ukazovateľoch výkonnosti; uvedené 
poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné 
náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami 
zverenými Úniou Európskej vesmírnej 
agentúre.

Odôvodnenie

Pre mnohé služby neexistujú žiadne skutočné trhové ceny.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Copernicus sa implementuje 
v nadväznosti na predchádzajúce investície 
Únie a v prípade potreby vychádza 
z vnútroštátnych alebo regionálnych 
kapacít členských štátov a zohľadňuje 
kapacity komerčných dodávateľov 
porovnateľných údajov a informácií 
a potrebu podporiť hospodársku súťaž 
a rozvoj trhu.

1. Copernicus sa implementuje 
v nadväznosti na predchádzajúce investície 
Únie a financovanie Európskou 
vesmírnou agentúrou a v prípade potreby 
vychádza z vnútroštátnych alebo 
regionálnych kapacít členských štátov 
a zohľadňuje kapacity komerčných 
dodávateľov porovnateľných údajov 
a informácií a potrebu podporiť 
hospodársku súťaž a rozvoj trhu.

Odôvodnenie

Na financovaní programu Copernicus sa podieľajú Európska únia (70 %) a Európska 
vesmírna agentúra (30 %).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada sa skladá z jedného 
zástupcu z každého členského štátu 
a štyroch zástupcov Komisie, pričom všetci 
majú hlasovacie právo. V správnej rade je 
aj jeden člen určený Európskym 

1. Správna rada sa skladá z jedného 
zástupcu z každého členského štátu 
a štyroch zástupcov Komisie a jedného 
zástupcu, ktorého určí Európsky 
parlament, pričom všetci majú hlasovacie 
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parlamentom, ktorý nemá hlasovacie 
právo.

právo.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia každý rok predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
vykonávaní tohto programu. V správe sa 
okrem iného uvedú informácie týkajúce 
sa riadenia rizík, celkových nákladov, 
ročných prevádzkových nákladov, 
výsledkov výziev na predloženie ponuky, 
príjmov, harmonogramu a výsledkov 
programu a agentúry.
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