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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000084/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Antonio Tajani, Monika Hohlmeier, Franck Proust, Marian-Jean Marinescu, Françoise 

Grossetête, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Herbert Reul, Claude Rolin, 

Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski 
za skupinu PPE 

Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender 
za skupinu S&D 

Evžen Tošenovský 
za skupinu ECR 

Dominique Riquet 
za skupinu ALDE 

Předmět: Kosmická průmyslová politika EU 

Vesmírné odvětví má vysoce strategický význam a přispívá ke konkurenceschopnosti a inovačnímu 
potenciálu evropského hospodářství prostřednictvím růstu a vytváření pracovních míst. Bude mít 
rovněž zásadní úlohu pro dosažení cíle 20% HDP, které má vytvářet do roku 2020 průmysl, a dále pro 
dosahování celkových cílů strategie Evropa 2020.  

Z tohoto hlediska mají ústřední roli dva vlajkové programy EU, Galileo a Copernicus, a také systém 
EGNOS. Měly by být co nejdříve zprovozněny tak, že budou uvedeny do provozu plné sestavy družic a 
budou poskytovat služby ve prospěch občanů EU. Je rovněž důležité zdůraznit využití satelitních dat a 
aplikací v široké škále oblastí, jako je doprava, zemědělství, humanitární pomoc, klima a energetika. 

To samo o sobě však nestačí: Pro to, aby v tomto odvětví měla Evropa i nadále vůdčí postavení,  mají 
zásadní význam investice do výzkumných programů, jelikož ty budou hnacím motorem inovací, a 
nesmíme zapomínat ani na důležitost nezávislosti a bezpečnosti dodávek kritických technologií. 
Evropská unie musí zlepšit svou úlohu v podněcování vývoje vesmírného výzkumu a tržních 
příležitostí. 1,4 miliardy EUR, která byla vyčleněna v programu Horizont 2020, by měla být plně využita 
na ochranu infrastruktury, k vývoji přístupu do vesmíru a ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy, 
Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) a novými konstelačními programy. 

S cílem udržet vesmírný program, jenž bude nezávislý, spolehlivý, nákladově efektivní a dostupný, by 
měla Evropská komise rovněž přikládat vysokou prioritu vývoji nosných raket, jejich uvádění do 
provozu a tržním příležitostem pro ně.  

Nakonec jsou velmi cennými přispěvateli k dodavatelskému řetězci ve vesmírném prostředí malé a 
střední podniky, ač jejich zapojení do velkých evropských projektů ještě zdaleka nedosahuje svého 
plného potenciálu, a to z důvodu řady překážek bránících jejich přístupu. Je tedy nezbytné umožnit a 
optimalizovat zapojení malých a středních podniků a jejich přístup k financování prostřednictvím 
vesmírných finančních nástrojů EU. 

Vzhledem k výše uvedenému: 

1. Jak hodlá Komise pokračovat v důkladném provádění kosmické průmyslové politiky a zejména v 
uvedení do provozu satelitů systému Galileo a Copernicus tak, aby co nejdříve poskytovaly 
služby?  

2. Zamýšlí Komise vyčlenit na programy vesmírného výzkumu více zdrojů, či alespoň povolit, aby 
byly peněžní prostředky nevyužité v jednom roce znovu využity v roce následujícím, a jak hodlá 
umožnit malým a středním podnikům přístup k vesmírným finančním nástrojům EU? 
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