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NÁVRHY 

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

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

1. zdůrazňuje, že vesmírná politika EU podporuje vědecký a technický pokrok, 

konkurenceschopnost průmyslu a provádění politik EU v souladu s článkem 189 SFEU; 

připomíná, že dva stěžejní programy EU – Galileo a Copernicus – jsou civilními 

programy pod civilní kontrolou a že evropský charakter programů Galileo a Copernicus 

tyto programy umožnil a zajistil jejich úspěch; 

2. domnívá se, že je zapotřebí dále provádět společnou bezpečnostní a obrannou politiku 

(SBOP); znovu potvrzuje, že je třeba zvýšit účinnost, viditelnost a dopad SBOP; 

připomíná význam a přidanou hodnotu vesmírné politiky pro SBOP, jelikož vesmírné 

kapacity se staly neodmyslitelnou součástí politik členských států v oblasti obrany 

a bezpečnosti, a tudíž jejich suverenity; domnívá se, že by vesmír měl být zahrnut do 

budoucích politik Unie (např. v oblasti vnitřní bezpečnosti, dopravy, energetiky, 

výzkumu) a že by synergie v oblasti vesmíru měly být více posilovány a využívány; 

3. žádá Komisi, aby urychleně předložila vymezení potřeb EU, pokud jde o potenciální 

přínos politiky v oblasti vesmíru pro SBOP ve všech hlavních aspektech: vypouštění, 

určování polohy, snímky, komunikace, vesmírné počasí, kosmický odpad, kybernetická 

bezpečnost, rušení přetížením („jamming“), rušení předstíráním identity („spoofing“) 

a jiná úmyslná ohrožení, zabezpečení pozemního segmentu; domnívá se, že by budoucí 

kosmické funkce současných evropských systémů měly být stanoveny v souladu 

s požadavky SBOP a měly by se týkat všech výše uvedených souvisejících aspektů; 

4. požaduje vymezení nezbytných podmínek pro budoucí soukromé nebo veřejné systémy, 

které přispívají k aplikacím souvisejícím s bezpečností lidského života (např. určování 

polohy, řízení letového provozu) s ohledem na ochranu proti možným bezpečnostním 

útokům (jamming, spoofing, kybernetické útoky, vesmírné počasí a kosmický odpad); 

domnívá se, že by takové bezpečnostní požadavky měly být ověřitelné a měly by 

podléhat dohledu evropského subjektu (např. agentury EASA); 

5. zdůrazňuje v této souvislosti, že rozvoj evropských vesmírných kapacit pro evropskou 

bezpečnost a obranu by měl mít dva klíčové strategické cíle: bezpečnost na planetě 

prostřednictvím vesmírných družicových systémů určených ke sledování zemského 

povrchu nebo určování polohy, navigace a informace pro určování času nebo satelitní 

komunikace a bezpečnost v kosmickém prostoru, jakož i bezpečnost ve vesmíru, tj. 

bezpečnost na oběžné dráze a ve vesmíru prostřednictvím pozemních a družicových 

systémů pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru; 

6. zdůrazňuje, že kosmické programy mají bezpečnostní a obranné výhody, které jsou 

technologicky spojené s civilními přínosy, a zdůrazňuje v této souvislosti kapacitu 

dvojího užití programů Galileo a Copernicus; vyjadřuje přesvědčení, že tato kapacita by 

měla být v následujících generacích plně rozvinuta, včetně například větší přesnosti, 

autentizace, lepšího kódování, kontinuity a integrity (Galileo; zdůrazňuje, že údaje 

z pozorování Země s vysokým rozlišením a lokalizační systémy jsou užitečné pro použití 

v civilních a bezpečnostních oblastech, například v oblasti zvládání katastrof, 
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humanitárních akcí, pomoci uprchlíkům, námořního dohledu, globálního oteplování, 

energetické bezpečnosti a globální potravinové bezpečnosti, a při zjišťování výskytu 

globálních přírodních katastrof, zejména sucha, zemětřesení, povodní a lesních požárů, 

a při reakci na ně; bere na vědomí potřebu lepší interakce mezi drony a družicemi; 

vyzývá k poskytnutí dostatečných prostředků v přezkumu v polovině období pro budoucí 

rozvoj všech satelitních systémů; 

7. poukazuje na existenci veřejné regulované služby (PRS) programu Galileo, která je 

omezena na vládou schválené uživatele a je vhodná pro citlivé aplikace, kdy musí být 

zajištěna vysoká odolnost a naprostá spolehlivost; domnívá se, že kapacitu PRS je třeba 

v příštích generacích dále rozvíjet, aby bylo možné reagovat na měnící se hrozby; vyzývá 

Komisi, aby zajistila, aby provozní postupy byly co nejúčinnější, zejména v případě 

krize; zdůrazňuje potřebu pokračovat v rozvoji a podpoře aplikací založených na 

kapacitách programu Galileo, včetně kapacit potřebných pro SBOP, s cílem 

maximalizovat sociálně-ekonomické přínosy; připomíná navíc, že je nutné posílit 

bezpečnost infrastruktury programu Galileo, včetně pozemního segmentu, a vyzývá 

Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy učinila v tomto směru potřebné kroky; 

8. zdůrazňuje vysokou úroveň zabezpečení systémů evropského GNSS; zdůrazňuje úspěšné 

provedení úkolů zadaných Agentuře pro evropský GNSS, zejména prostřednictvím rady 

pro bezpečnostní akreditaci a bezpečnostního střediska systému Galileo; vyzývá v této 

souvislosti k tomu, aby odborné poznatky a bezpečnostní infrastruktura Agentury pro 

evropský GNSS byly využívány také v rámci programu Copernicus; požaduje řešení této 

otázky v rámci přezkumu programů Galileo a Copernicus v polovině období; 

9. poukazuje zejména na operativní potřebu údajů z pozorování Země s velmi vysokým 

rozlišením v rámci programu Copernicus a vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by při 

zohlednění požadavků SBOP bylo možné tuto potřebu splnit; upozorňuje na vývojové 

trendy, jako například pozorování a videopřenos z vesmíru téměř v reálném čase, 

a doporučuje Komisi, aby přezkoumala, jak je využít i pro bezpečnostní a obranné účely; 

připomíná navíc, že je nutné posílit bezpečnost infrastruktury programu Copernicus, 

včetně pozemního segmentu a zabezpečení údajů, a vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 

s členskými státy učinila v tomto směru potřebné kroky; kromě toho poukazuje na 

důležitost případného zapojení průmyslu do řízení operací programu Copernicus; 

10. vítá práci, která byla provedena, aby EU získala autonomní přístup k vládní satelitní 

komunikaci (GOVSATCOM), a vyzývá Komisi, aby i nadále dosahovala pokroku 

v souvislosti s tímto spisem; připomíná, že prvním krokem v procesu bylo vymezení 

civilních a vojenských potřeb ze strany Komise a Evropské obranné agentury, a domnívá 

se, že by iniciativa měla s sebou nést sdružování poptávky a měla by být navržena tak, 

aby co nejlépe odpovídala vymezeným potřebám; vyzývá Komisi, aby na základě 

požadavků a potřeb příjemců provedla posouzení nákladů a přínosů různých řešení:  

 poskytování služeb komerčními provozovateli; 

 systém spoléhající se na stávající kapacity s možností začlenění budoucích kapacit; 

nebo 

 vytvoření nových kapacit prostřednictvím systému vytvořeného k danému účelu; 

 vyzývá v této souvislosti Komisi, aby se zabývala problematikou vlastnictví 
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a odpovědnosti; konstatuje, že bez ohledu na konečné rozhodnutí by každá nová 

iniciativa měla být ve veřejném zájmu a sloužit evropskému průmyslu (výrobcům, 

provozovatelům, odpalovacím zařízením a dalším segmentům průmyslu); domnívá se, že 

by komunikace GOVSATCOM měla být rovněž považována za příležitost podpořit 

konkurenceschopnost a inovaci využitím vývoje duálních technologií v extrémně 

konkurenčním a dynamickém kontextu trhu se satelitními komunikačními technologiemi; 

zdůrazňuje potřebu omezit závislost na dodavatelích zařízení a služeb ze zemí mimo EU; 

11. poukazuje na rozvoj pozorování a sledování vesmíru (Space Surveillance and Tracking – 

dále jen SST) jako na dobrou iniciativu v kosmické spolupráci a na krok směrem 

k bezpečnosti ve vesmíru; požaduje další rozvoj vlastních kapacit SST jako prioritu Unie 

pro ochranu hospodářství, bezpečnosti společnosti a občanů a v oblasti kosmických 

schopností pro evropskou bezpečnost a obranu; domnívá se, že SST by se mělo stát 

programem EU s vlastním rozpočtem a zároveň zajistit, aby tím nebyly sníženy finanční 

prostředky pro probíhající projekty; kromě toho se domnívá, že by EU měla vytvořit 

komplexnější kapacitu pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru (Space Situational 

Awareness – dále jen SSA), s prediktivnějšími schopnostmi, zahrnující dohled nad 

kosmickým prostorem a analýzu a posouzení možných hrozeb a rizik pro činnosti 

v kosmickém prostoru; vyzývá proto Komisi, aby stavěla na SST a rozvíjela širší 

koncepci SSA, která by řešila rovněž úmyslná ohrožení kosmických systémů, a aby ve 

spolupráci s ESA zohlednila vesmírné počasí a objekty v blízkosti Země a nezbytnost 

výzkumu technologických systémů pro předcházení vytváření kosmického odpadu a pro 

jeho odstraňování; domnívá se, že by měla být dosažena komplexní koordinace činností 

v kosmickém prostoru, aniž by byla narušena svoboda jeho využívání; vyzývá Komisi, 

aby prověřila možnost, zda by měl mít soukromý sektor možnost sehrávat důležitou 

úlohu při dalším rozvoji a udržování veřejné části systému SST, pro co by jako příklad 

mohla sloužit dvoustranná struktura řízení programu Galileo; 

12. zdůrazňuje potřebu rozvíjet politiky a výzkumné kapacity s cílem zajistit budoucí využití 

a rozvíjet konkurenceschopný evropský průmysl, schopný komerčního úspěchu 

založeného na zdravém hospodářském prostředí; 

13. konstatuje strategický význam nezávislého přístupu do vesmíru a potřebu rozhodné akce 

EU, i z hlediska bezpečnosti a obrany, protože by to umožnilo Evropě získat v případě 

krize přístup do vesmíru; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s ESA a členskými státy  

 koordinovala, sdílela a rozvíjela plánované vesmírné projekty a evropské trhy, aby 

evropský průmysl mohl předjímat budoucí poptávku (a tím podpořit zaměstnanost 

a průmysl se sídlem v Evropě) a rovněž vytvářet vlastní poptávku, pokud jde 

o využití pro podnikatelské účely, 

 podpořila infrastrukturu raketových nosičů a  

 podpořila výzkum a vývoj – v neposlední řadě prostřednictvím partnerství veřejného 

a soukromého sektoru – zejména v oblasti přelomových technologií; 

 domnívá se, že tyto snahy jsou nezbytné, aby mohla Evropa konkurovat na globálním 

trhu nových technologií; dále se domnívá, že si EU musí zajistit spolehlivou kosmickou 

technologickou základnu a nezbytné průmyslové kapacity, které ji umožní navrhovat, 

vyvíjet, spouštět, provozovat a využívat kosmické systémy, a to od technologické 
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autonomie a kybernetické bezpečnosti až po aspekty nabídky; 

14. poukazuje na to, že musí být stanoveny správné regulační a politické rámce s cílem 

poskytnout průmyslu další impuls a pobídky k pokračování v technologickém vývoji 

a výzkumu vesmírných kapacit; požaduje, aby byly zajištěny nezbytné finanční 

prostředky pro výzkum vesmíru ve výše uvedených oblastech; bere na vědomí 

významnou úlohu, kterou může hrát program Horizont 2020 při napomáhání EU snížit 

její závislost, pokud jde o klíčové kosmické technologie; v této souvislosti připomíná, že 

vesmírná část programu Horizont 2020 spadá pod prioritu „vedoucí postavení 

v průmyslu“, a zejména pod specifický cíl „vedoucí postavení v základních 

a průmyslových technologiích“; domnívá se proto, že by program Horizont 2020 měl být 

použit na podporu kosmické technologické základny a kosmických průmyslových kapacit 

Evropy; vyzývá Komisi, aby se v průběhu revize programu Horizont 2020 v polovině 

období dostatečně zabývala klíčovými kosmickými technologiemi pro bezpečnost 

a obranu; 

15. poukazuje na to, že pokud jde o budoucí financování evropských vesmírných programů, 

bylo by žádoucí určit, v kterých případech by bylo možné využít formy veřejného 

a soukromého partnerství; 

16. zdůrazňuje strategický význam podpory kosmických inovací a výzkumu pro bezpečnost 

a obranu; bere na vědomí významný potenciál klíčových kosmických technologií, jako je 

evropský družicový systém pro přenos dat, který umožňuje neustálé pozorování Země 

v reálném čase, využívání megaseskupení nanosatelitů a konečně vybudování citlivé 

vesmírné kapacity; zdůrazňuje, že je potřebné, aby inovativní technologie v oblasti dat 

velkého objemu využívaly plný potenciál údajů získaných z vesmíru pro bezpečnost 

a obranu; vyzývá Komisi, aby začlenila tyto technologie do své kosmické strategie pro 

Evropu; 

17. identifikuje nebezpečí kybernetické války pro evropské vesmírné programy, přičemž bere 

v úvahu, že rušení přetížením („jamming“) a rušení předstíráním identity („spoofing“) 

mohou narušovat vojenské mise nebo mít dalekosáhlé důsledky pro každodenní život na 

Zemi; je přesvědčen, že kybernetická bezpečnost vyžaduje společný přístup ze strany EU, 

jejích členských států a podniků a odborníků v oblasti internetu; vyzývá proto Komisi, 

aby do své činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti zahrnula vesmírné programy; 

18. zdůrazňuje potřebu lepší koordinace vesmírných kapacit EU rozvíjením potřebných 

systémových architektur a postupů pro zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti, včetně 

bezpečnosti údajů; vyzývá Komisi, aby vypracovala a podporovala model řízení pro 

každý systém poskytující služby týkající se bezpečnosti a obrany; domnívá se, že v zájmu 

poskytnutí integrované služby koncovým uživatelům by vesmírné kapacity EU věnované 

bezpečnosti a obraně mělo řídit zvláštní operační středisko pro koordinaci služeb (řídící 

a kontrolní centrum uvedené v pracovním programu Horizontu 2020 na období 2014–

2015); domnívá se, že je-li to možné, mělo by být toto středisko z důvodů nákladové 

efektivnosti začleněno do jednoho ze stávajících subjektů EU, jako je Agentura pro 

evropský GNSS, Satelitní středisko EU nebo Evropská obranná agentura, s přihlédnutím 

k již nabízeným způsobilostem těchto agentur; 

19. domnívá se, že by koordinace kosmických systémů rozmístěných roztříštěně v různých 

členských státech pro různé vnitrostátní potřeby měla být posílena, aby bylo možné 
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rychle předvídat narušení různých aplikací (například pro řízení letového provozu); 

20. uznává zároveň výhody mezinárodní spolupráce týkající se bezpečnosti v oblasti vesmíru 

se spolehlivými partnery EU. 
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