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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 

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

1. uznává roli vesmírných technologií, které činí pozemní, námořní, leteckou a kosmickou 

dopravu chytřejší, bezpečnější, zabezpečenější, udržitelnější a integrovanější; vítá sdělení 

Komise a je přesvědčen, že může přispět k uspokojování nových potřeb dopravy, 

konkrétně k bezpečné a bezešvé propojitelnosti, spolehlivějšímu určování polohy a 

interoperabilitě; 

2. poukazuje na to, že vesmír a přístup do vesmíru závisí především na dopravních 

prostředcích (družicích, nosných raketách, raketách); uznává, že to znamená, že vesmírné 

technologie a vesmírné služby (družicové údaje, geolokalizace) jsou oblastí strategického 

zájmu pro mnoho odvětví, jako je doprava, telekomunikace, zemědělství a obrana; 

3. zdůrazňuje, že odvětví dopravy nabízí vysoký potenciál pro nově vznikající a inovativní 

obchodní příležitosti v navazujícím odvětví týkající se mimo jiné bezpečnosti, 

environmentální účinnosti, přenosu dat, navigačních služeb, pátracích a záchranných 

operací a řízení dopravy; zdůrazňuje, že podniky spoléhají na přístup k údajům a 

spolupráci mezi vysokými školami, vědci a veřejným a soukromým sektorem; 

4. zdůrazňuje, že vzdělávání a rozvoj profesních dovedností hrají důležitou úlohu při 

zajišťování skutečně nezávislého a samostatného kosmického odvětví EU; vyzývá 

Komisi, aby prostřednictvím programu Horizont 2020 a budoucích výzkumných a 

rozvojových programů poskytovala pokračující podporu opatřením na podporu 

vzdělávání, odborné přípravy a šíření poznatků v oblastech souvisejících s vesmírem; 

5. zdůrazňuje, že základním a nejdůležitějším nástrojem pro rozvoj kapacit evropského 

kosmického odvětví je účast ve volitelných programech Evropské kosmické agentury 

(ESA), v jejichž rámci se evropské podniky a vysoké školy, resp. výzkumné ústavy, 

podílejí na přípravě špičkových technologií pro kosmické mise a systémy; zdůrazňuje, že 

právě účast v takovýchto programech následně otevírá cestu k podnikání v této oblasti a 

také přístup k vysoce technologicky a znalostně náročným vědeckým projektům, což 

může mít pozitivní dopady i na oblast dopravy; 

6. uznává potenciál vesmírných programů EU GALILEO a Evropské služby pro pokrytí 

geostacionární navigací (EGNOS) a potřebu podporovat využívání údajů z těchto systémů 

a vytvářet tržní příležitosti prostřednictvím prověření a případného přepracování 

stávajících právních předpisů a systematické kontroly kompatibility vesmírných 

programů; 

7. vyzývá Komisi, aby podpořila celoevropský rozvoj nových vesmírných obchodních 

modelů a technologií, které způsobují převrat v tomto odvětví a snižují náklady, například 

evropských technologií, které umožňují vysílání malých družic do vesmíru, mj. 

prostřednictvím opakovaně použitelných balónů nebo raket; 

8. konstatuje, že odvětví dopravy EU, především řízení dopravy, systémy sledování a 

družicové pozorování, závisí na vesmírné technologii a její schopnosti přesně a kdykoli 
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určit polohu; zdůrazňuje výhody správnějšího a přesnějšího družicového sledování a 

určování polohy pomocí technologií, jako je společný výzkum uspořádání letového 

provozu jednotného evropského nebe (SESAR) v odvětví letectví a globální navigační 

družicový systém (GNSS) v odvětví námořní dopravy; 

9. zdůrazňuje význam veřejných regulovaných služeb (PRS) systému GALILEO, které mají 

podporovat orgány státní správy členských států EU prostřednictvím veřejných 

bezpečnostních a záchranných služeb, zejména v případě krize; 

10. připomíná úspěch programů, jako je eCall a digitální tachograf, v návaznosti na 

předpisech, které ukládají povinnost zavést služby určování polohy založené na globálním 

družicovém navigačním systému (GNSS), a je přesvědčen, že vesmírná strategie posílí 

silniční bezpečnost; konstatuje, že družicové údaje jsou potenciálně důležité pro 

autonomní řízení vozidel; 

11. podporuje iniciativu Komise pro družicovou komunikaci v rámci státní správy 

(Govsatcom), která pro evropské orgány a infrastrukturu a orgány a infrastrukturu 

členských států zajistí spolehlivé, zabezpečené a nákladově účinné služby družicové 

komunikace; zdůrazňuje její význam pro dopravu, zejména arktickou námořní dopravu, 

řízení letového provozu a kontrolu a řízení bezpilotních leteckých prostředků; 

12. domnívá se, že příslušná strategie by měla vést k nezávislému a bezpečnému přístupu k 

vesmírným službám a údajům a k technologické nezávislosti na třetích zemích; uznává 

však, že mezinárodní spolupráce představuje faktor úspěchu evropského průmyslu a že 

spolupráce s dalšími globálními strategickými partnery může napomáhat tomu, aby 

nedocházelo ke zdvojování nebo překrývání výzkumu a vývoje, a přispívat tak k 

účinnějšímu investování; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby rozvíjely programy 

mezinárodní spolupráce (a to i s dalšími agenturami a subjekty v jiných než členských 

státech) s cílem podporovat na světovém trhu evropskou vesmírnou technologii 

pocházející z domácího trhu a její celosvětovou konkurenceschopnost prostřednictvím 

rozvoje a uplatňování skutečné strategie ekonomické diplomacie v tomto sektoru; 

13. vyzývá Komisi, aby urychleně realizovala kosmickou strategii, a umožnila tak odvětví 

dopravy okamžitě těžit ze zlepšení v oblasti námořního dohledu, multimodality, 

zkušeností cestujících, doručování balíků, navigace civilních dronů a autonomního řízení, 

a aby posílila bezpečnost, přičemž řádně přihlédne k ochraně soukromí a osobních údajů; 

je přesvědčen, že systémy GALILEO a EGNOS mohou výrazně přispět ke správnému 

prosazování právních předpisů EU v oblasti dopravy; je přesvědčen, že systémy družicové 

navigace by měly být ještě více začleněny do dalších digitálních služeb, jako jsou 

inteligentní dopravní systémy (ITS), evropský systém řízení železničního provozu 

(ERTMS), říční informační služby (RIS), systém SafeSeaNet, jakož i tradiční navigační 

systémy; 

14. vyzývá Komisi, aby v očekávání plného zprovoznění systému GALILEO podporovala 

kosmické odvětví EU, a vítá její záměr přijmout konkrétní opatření, včetně opatření 

regulační povahy, s cílem zajistit přijetí systému GALILEO trhem a podněcovat rozvoj 

plně kompatibilních a interoperabilních evropských zařízení, jako jsou např. čipové sady a 

přijímače, a zdůrazňuje, že tato opatření by se měla týkat všech druhů dopravy (letecké, 

silniční, železniční, námořní a vnitrozemské vodní dopravy); 
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15. domnívá se, že právní předpisy zajišťující slučitelnost určitých přijímačů dopravní 

infrastruktury se systémy GALILEO a EGNOS, zejména ve strategických budoucích 

odvětvích, jako jsou samořízená a propojená vozidla a bezpilotní letadla, jsou potřebné k 

podpoře zavádění evropských vesmírných řešení v odvětví dopravy; 

16. domnívá se, že pro budoucí generace družicových systémů by měla být dále rozvíjena 

bezpečnost infrastruktury systému GALILEO; 

17. zdůrazňuje, že přesnost a celistvost poskytovaná systémem EGNOS je zásadní pro 

leteckou, námořní, železniční a silniční dopravu; znovu zdůrazňuje, že by pokrytí 

systémem EGNOS mělo být přednostně rozšířeno na jihovýchodní a východní Evropu s 

cílem dosáhnout plného pokrytí a dále na Afriku a na Blízký východ; 

18. znovu zdůrazňuje finanční výhody a zvýšenou přesnost, odolnost a bezpečnost, které by 

systém EGNOS mohl poskytnout při používání aplikací kritických z hlediska bezpečnosti, 

např. u přistávání letadel, a také pro sledování letů a omezování počtu zrušených letů a 

hluku; vyzývá proto Komisi, aby zajistila zavedení systému EGNOS na všech evropských 

letištích; 

19. zdůrazňuje význam programu Copernicus pro bezpečnost dopravy a cestujících, zejména 

v oblasti služeb týkajících se lodních tras, rozvoje městských dopravních sítí a sledování 

znečištění ovzduší; sdílí názor Komise, že je třeba dále usnadňovat a podporovat 

využívání údajů programu Copernicus, a vyzývá Komisi, aby pokračovala v rozšiřování 

jeho infrastruktury; 

20. je přesvědčen, že je třeba dále rozvíjet kapacitu dvojího využití systému GALILEO a 

programu Copernicus a posilovat přesnost a šifrování; 

21. připomíná, že je klíčové urychlit přechod řízení letového provozu ze současného 

sledování založeného na radarovém systému na družicové sledování, protože sledování v 

reálném čase může být zaručeno pouze pro 30 % naší planety, a domnívá se, že 

technologie GNSS by mohla hrát v tomto přechodu klíčovou úlohu; 

22. dále zdůrazňuje důležitost letadel vybavených vesmírným automatickým závislým 

přehledovým systémem – vysíláním (ADS-B) a toho, aby provozovatelé povinně vybavili 

letadla systémem ADS-B s cílem zajistit přesnost a spolehlivost sledování letadel v 

reálném čase, jakož i úsporu paliva; 

23. zdůrazňuje, nakolik je důležité chránit evropské kosmické infrastruktury, a podporuje 

tudíž zavedení souboru služeb pro pozorování a sledování vesmíru (SST) na plně provozní 

bázi; zdůrazňuje vysokou důležitost přiměřeného průzkumu a vyhýbání se pro snížení 

znečištění vesmíru obecně, a zejména omezení odpadu; v tomto ohledu zdůrazňuje 

význam pilotního projektu týkajícího se čistšího vesmíru prostřednictvím stahování 

odpadu z oběžné dráhy a využívání inovativních materiálů pro vesmírné vybavení s cílem 

omezit nárůst kosmického odpadu na oběžné dráze a nalézt dlouhodobě udržitelná 

náhradní řešení u kosmických materiálů prostřednictvím inovací; znovu opakuje, že tento 

pilotní projekt má za cíl prověřit proveditelnost a účinnost budoucí společné 

technologické iniciativy (JTI), která by byla uplatňována v kosmickém odvětví a měla by 

za cíl přilákat investice; 
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24. bere na vědomí nedostatek viditelnosti, pokud jde o pokračování programu v oblasti 

nosných raket v Evropě nad rámec nadcházejících 3 až 4 let (Ariane 6 a Vega C), a 

finanční situaci tohoto programu; vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem jakýchkoliv 

střednědobých až dlouhodobých programů v oblasti nosných raket; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby předložila pracovní program v oblasti nosných raket v Evropě na příštích 

dvacet let; 

25. zdůrazňuje, že evropské kosmické odvětví čelí na mezinárodním trhu nekalé a stále 

silnější hospodářské soutěži, přičemž institucionální trhy třetích zemí jsou pro evropské 

subjekty uzavřeny, což je znevýhodňuje; 

26. domnívá se, že za těchto prokázaných okolností, kdy se při otevírání institucionálních trhů 

ve vysoce strategickém odvětví vypouštění družic neuplatňuje vzájemnost, musí EU 

společně se svými partnery rovněž upřednostňovat evropské nosné rakety na svých 

institucionálních trzích pro vypouštění družic v rámci evropských programů; 

27. podporuje návrh Komise propojit poptávku evropských institucionálních zákazníků s 

cílem zajistit nezávislý, nákladově účinný a spolehlivý přístup do vesmíru; důrazně 

doporučuje, aby se Komise stala primárním institucionálním zákazníkem evropského 

odvětví nosných raket a aby přezkoumala prostředky na podporu evropské infrastruktury 

nosných raket s cílem zajistit, aby kosmické odvětví EU mohlo účinně čelit konkurenci 

ostatních globálních aktérů; 

28. žádá Komisi, aby vzala v úvahu synergie mezi systémy GALILEO a Copernicus, případně 

i jejími dalšími kosmickými činnostmi, s cílem zajistit jejich nákladově účinné provádění 

(např. za využití existujících kapacit Agentury pro evropský GNSS (GSA)) a 

maximalizovat přínosy pro evropské hospodářství; žádá Komisi, aby podpořila 

prostřednictvím inteligentního financování (například v rámci Evropského fondu pro 

strategické investice (EFSI)) investice do činnosti v kosmickém prostoru pro odvětví 

dopravy a zajistila, aby byly přiměřeně financovány v příštím víceletém finančním rámci 

(VFR); vyzývá Komisi, aby v rámci příštího víceletého finančního rámce 2014-2020 

zachovala financování modernizace infrastruktury systémů GALILEO a EGNOS a 

programu Copernicus a podpory předcházejících a návazných aplikací GNSS a činností v 

oblasti pozorování Země v rámci rozpočtů pro devátý rámcový program pro výzkum 

(včetně společné technologické iniciativy pro vesmír) a pro evropské programy GNSS; 

29. vyzývá Komisi, aby podněcovala a podporovala větší zapojení malých a středních 

podniků a začínajících inovativních podniků do činností v kosmickém prostoru a výzkumu 

souvisejícího s vesmírem; vybízí Komisi, aby za účelem usnadnění přijímání evropské 

vesmírné technologie na trhu dopravy a posílení transparentnosti začlenila do dialogu s 

kosmickým odvětvím subjekty z odvětví dopravy; vyzývá Komisi, aby evropským 

zainteresovaným stranám v oblasti dopravy zpřístupnila vědecký výzkum vesmíru a údaje 

týkající se dopravy s cílem podpořit širší využívání nových inovativních technologií, a tím 

posílit konkurenceschopnost dopravních služeb na evropském a světovém trhu; 

30. žádá Komisi a členské státy, aby věnovaly pozornost zrychlujícímu rozvoji vesmírné 

turistiky. 
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