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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. uznáva úlohu vesmírnych technológií v inteligentnejšej, bezpečnejšej, zabezpečenejšej, 

udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej doprave; víta 

oznámenie Komisie a je presvedčený, že môže prispieť k naplneniu nových potrieb 

dopravy, konkrétne k bezpečnej a plynulej konektivite, spoľahlivejšiemu určovaniu 

polohy, intermodalite a interoperabilite; 

2. poukazuje na to, že vesmír a prístup do neho sú závislé v prvom rade a predovšetkým na 

dopravných prostriedkoch (satelity, nosné rakety, rakety); uznáva, že to znamená, že 

vesmírne technológie a služby (satelitné údaje, geolokácia) majú strategický záujem v 

mnohých odvetviach, ako sú doprava, telekomunikácie, poľnohospodárstvo a obrana; 

3. zdôrazňuje, že odvetvie dopravy ponúka vysoký potenciál pre novo vznikajúce a 

inovatívne obchodné príležitosti v nadväzujúcom odvetví, okrem iného v oblasti 

bezpečnosti, environmentálnej účinnosti, prenosu dát, navigácie, vyhľadávacích a 

záchranných služieb a riadenia dopravy a dohľadu nad ňou; zdôrazňuje, že podniky sa 

spoliehajú na prístup k údajom a spoluprácu medzi univerzitami, vedcami a verejným a 

súkromným sektorom; 

4. poukazuje na to, že odborné školenie a odborné zručnosti, zohrávajú významnú úlohu v 

tom, aby sa odvetvie vesmírnych technológií v EÚ stalo skutočne nezávislým a 

samostatným; vyzýva Komisiu, aby naďalej poskytovala podporu v rámci programu 

Horizont 2020 a budúcich výskumných a vývojových programov pre opatrenia na 

podporu vzdelávania, odbornej prípravy a šírenia zistení v oblastiach súvisiacich s 

vesmírom; 

5. zdôrazňuje, že účasť na voliteľných programoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA), v 

rámci ktorých sa európske podniky a univerzity alebo výskumné inštitúty môžu 

zúčastňovať na príprave špičkových technológií pre vesmírne misie a systémy, je 

základným a dôležitým nástrojom na posilnenie kapacity európskeho vesmírneho 

priemyslu; zdôrazňuje, že účasť na takýchto programoch otvára cestu k podnikaniu v tejto 

oblasti a prístup k vysoko technologicky a vedomostne náročným vedeckým projektom, 

ktoré môžu mať pozitívny vplyv aj v odvetví dopravy; 

6. uznáva potenciál vesmírnych programov EÚ GALILEO a Európska geostacionárna 

navigačná prekrývacia služba (EGNOS) a potrebu podporovať využívanie údajov 

pochádzajúcich z týchto programov a vytvárať nové trhové príležitosti pomocou skríningu 

a možného prepracúvania platných právnych predpisov a systematickej kontroly 

kompatibility vesmírnych programov; 

7. vyzýva Komisiu, aby podporovala celoeurópsky rozvoj nových vesmírnych obchodných 

modelov a technológií, ktoré v súčasnosti spôsobujú revolúciu v odvetví a znižujú náklady 

(napríklad európske technológie, ktoré umožňujú vysielať malé satelity do vesmíru, napr. 

opätovne použiteľné balóny alebo nosné rakety); 

8. konštatuje, že odvetvie dopravy EÚ, najmä riadenie dopravy, systémy sledovania a 
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satelitné pozorovanie, závisí od vesmírnych technológií a ich schopnosti presne a 

kedykoľvek určiť polohu; zdôrazňuje výhody presnejšieho satelitného sledovania a 

určovania polohy používaním technológií, ako sú Spoločný podnik pre výskum 

manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) v odvetví leteckej 

dopravy a globálny navigačný satelitný systém (GNSS) v odvetví námornej dopravy; 

9. zdôrazňuje význam systému verejnej regulovanej služby (PRS) programu GALILEO pre 

poskytovanie služieb verejnej bezpečnosti a pohotovostných služieb vládnym orgánom 

členských štátov, a to najmä v prípade krízy; 

10. pripomína úspech programov ako systém eCall a digitálneho tachografu podľa nariadení, 

ktorými sa zavádza záväzná implementácia polohovacích služieb založených na GNSS, a 

domnieva sa, že vesmírne stratégie zvýšia bezpečnosť cestnej premávky; konštatuje, že 

satelitné údaje sú potenciálne dôležité pre autonómnu jazdu; 

11. podporuje iniciatívu Komisie v oblasti vládnych satelitných komunikácií (Govsatcom), 

ktorá má zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a nákladovo efektívne satelitné komunikačné 

služby pre európske inštitúcie a inštitúcie členských štátov a pre ich infraštruktúru; 

zdôrazňuje jej význam pre dopravu, najmä čo sa týka arktickej námornej dopravy, 

riadenia letovej prevádzky a riadenia a ovládania bezpilotných lietadiel; 

12. domnieva sa, že stratégia by mala viesť k nezávislému a bezpečnému prístupu k 

vesmírnym službám a údajom a k technickej nezávislosti od tretích krajín; uznáva však, že 

medzinárodné partnerstvá sú faktorom úspechu európskeho priemyslu a že spolupráca s 

inými globálnymi strategickými partnermi môže prispieť k tomu, aby sa zabránilo 

duplicite a/alebo prekrývaniu v oblasti výskumu a vývoja, a tým prispieť k zefektívneniu 

investícií; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v medzinárodných 

programoch spolupráce, a to aj s ostatnými agentúrami a orgánmi v tretích krajinách, s 

cieľom presadzovať budovanie domácich európskych vesmírnych technológií a ich 

konkurencieschopnosť na globálnom trhu vypracúvaním a vykonávaním skutočnej 

stratégie hospodárskej diplomacie pre toto odvetvie; 

13. vyzýva Komisiu, aby urýchlene vykonala vesmírnu stratégiu s cieľom umožniť, aby 

odvetvie dopravy malo ihneď prospech zo zlepšeného námorného dozoru, 

multimodálnosti, skúseností cestujúcich z dopravy, doručovania balíkov, navigácie a 

autonómnej jazdy civilných drónov, ako aj s cieľom zlepšiť bezpečnosť, s náležitým 

ohľadom na súkromie a ochranu údajov; je presvedčený, že systémy GALILEO a EGNOS 

môžu výrazne prispieť k správnemu presadzovaniu právnych predpisov EÚ v oblasti 

dopravy; je presvedčený, že satelitné navigačné systémy by mali byť integrované v ešte 

väčšom rozsahu do iných digitálnych služieb, ako sú napríklad inteligentné dopravné 

systémy (IDS), Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS), riečne 

informačné služby (RIS), SafeSeaNet, ako aj do konvenčných navigačných systémov; 

14. vyzýva Komisiu, aby podporovala odvetvie vesmírnych technológií EÚ v očakávaní 

úplného zavedenia systému GALILEO a víta zámer Komisie prijať konkrétne opatrenia 

vrátane regulačných nástrojov, s cieľom zabezpečiť preberanie systému GALILEO na 

trhu, pričom by sa vytvárali stimuly na vývoj plne kompatibilných a interoperabilných 

európskych zariadení, ako sú čipové sady a prijímače, a trvá na tom, že tieto opatrenia by 

sa mali vzťahovať na všetky druhy dopravy (leteckú, cestnú, železničnú, námornú i 

riečnu); 
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15. domnieva sa, že sú potrebné regulačné ustanovenia na zabezpečenie kompatibility 

určitých prijímačov dopravných infraštruktúr so systémom GALILEO, v neposlednom 

rade v budúcich strategických sektoroch, ako sú samostatne jazdiace a prepojené autá a 

vzdušné dopravné prostriedky bez posádky (UAV), a to s cieľom podpory realizácie 

európskych vesmírnych riešení v odvetví dopravy; 

16. domnieva sa, že pre budúce generácie satelitných systémov by sa mala ďalej rozvíjať 

bezpečnosť infraštruktúry systému GALILEO; 

17. zdôrazňuje, že presnosť a integrita, ktoré poskytuje systém EGNOS je kľúčová pre 

navigáciu v leteckej, námornej, železničnej a cestnej doprave; opätovne pripomína, že 

systém EGNOS by sa mal rozšíriť na juhovýchodnú a východnú Európu ako priorita v 

záujme dosiahnutia plného pokrytia EÚ a mal by sa rozšíriť aj na ďalšie oblasti, ako je 

Afrika a Blízky východ; 

18. pripomína finančné výhody a väčšiu presnosť, odolnosť a bezpečnosť, ktorú EGNOS 

môže zabezpečiť pri používaní aplikácií, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, 

napríklad pri pristávaní lietadiel, ako aj pri zaznamenávaní letov a znižovaní anulácie 

letov a hluku; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby bol EGNOS zavedený na 

všetkých európskych letiskách; 

19. zdôrazňuje význam programu Copernicus pre dopravu a bezpečnosť cestujúcich, najmä v 

oblasti služieb lodných trás, rozvoja mestských dopravných sietí a monitorovania 

znečisťovania ovzdušia; súhlasí s názorom Komisie o potrebe ďalšieho uľahčovania a 

podpory využívania údajov z programu Copernicus a vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 

rozširovaní jeho infraštruktúry; 

20. domnieva sa, že by sa mala ďalej rozvíjať kapacita dvojakého využitia systému 

GALILEO a Copernicus, ako aj vyššia presnosť a lepšie šifrovanie; 

21. pripomína, že je kľúčové urýchliť transformáciu kontroly leteckej dopravy zo súčasného 

radarového na satelitný dohľad, pretože dohľad v reálnom čase možno zaručiť len pre 

30 % našej planéty, a domnieva sa, že technológia GNSS by mohla pri tomto prechode 

zohrávať kľúčovú úlohu; 

22. okrem toho zdôrazňuje význam lietadiel vybavených automatickým závislým 

sledovaním-– vysielaním (ADS-B) a význam poverovania prevádzkovateľov, aby vybavili 

svoje lietadlá systémom ADS-B, aby sa zaistila presnosť a spoľahlivosť pri sledovaní 

lietadiel v reálnom čase, ako aj úspory paliva; 

23. zdôrazňuje, že je dôležité chrániť európsku vesmírnu infraštruktúru, a preto podporuje 

vytvorenie služieb dohľadu nad vesmírnym priestorom a sledovania tohto priestoru (SST)  

na plne funkčnom základe; zdôrazňuje veľký význam primeraných prieskumov a 

zamedzovania pre znižovanie znečistenia vesmíru vo všeobecnosti a konkrétne pre 

znižovanie odpadu; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam pilotného projektu v oblasti 

čistejšieho vesmíru prostredníctvom odkláňania odpadu z obežnej dráhy a využívania 

inovatívnych materiálov pre vesmírne zariadenia na obmedzovanie množstva odpadu na 

obežnej dráhe a identifikáciu dlhodobých udržateľných riešení pre náhradné vesmírne 

materiály prostredníctvom inovácie; pripomína tento projekt je zameraný na testovanie 

uskutočniteľnosti a efektívnosti budúcej spoločnej technologickej iniciatívy (STI), ktorá 
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sa bude uplatňovať na oblasť vesmíru, s cieľom prilákať investície; 

24. konštatuje nedostatočné zviditeľňovanie, pokiaľ ide o pokračovanie programu nosných 

rakiet v Európe aj za horizontom nasledujúcich troch až štyroch rokoch (Ariane 6 a Vega 

C) a o finančnú situáciu pre tento program; vyjadruje obavy z nedostatku akéhokoľvek 

strednodobého až dlhodobého programu vypúšťania rakiet do vesmíru; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby predložila pracovný program pre nosné rakety v Európe na nasledujúcich 20 

rokov; 

25. zdôrazňuje, že európske vesmírne odvetvie čelí nekalej a čoraz tvrdšej konkurencii na 

medzinárodnom trhu, pričom inštitucionálne trhy tretích krajín sú zatvorené pre 

európskych aktérov, čo ich stavia do nevýhodnej pozície; 

26. domnieva sa, že za týchto preukázateľne nerecipročných okolností, pokiaľ ide o 

otvorenosť inštitucionálnych trhov vo výrazne strategickom sektore vypúšťania družíc, 

musí aj EÚ spolu so svojimi partnermi na svojich inštitucionálnych trhoch pre vypúšťanie 

družíc v rámci európskych programov uprednostňovať európske nosné rakety; 

27. podporuje návrh Komisie agregovať dopyt zo strany európskych inštitucionálnych 

zákazníkov, aby sa zaručil nezávislý, nákladovo účinný a-spoľahlivý prístup k vesmíru; 

dôrazne navrhuje, aby sa Komisia stala hlavným inštitucionálnym zákazníkom 

európskeho sektora štartovacích zariadení a aby preskúmala spôsoby podpory európskej 

infraštruktúry štartovacích zariadení, aby sa zabezpečilo, aby vesmírny sektor EÚ mohol 

účinne konkurovať iným globálnym aktérom; 

28. vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy súčinnosť medzi systémami GALILEO a 

Copernicus a, ak je to vhodné, svojimi ostatnými činnosťami vo vesmíre, s cieľom 

dosiahnuť ich nákladovo efektívne vykonávanie (napr. využívanie súčasnej kapacity 

Agentúry pre európske globálne navigačné satelitné systémy, GSA), a to s cieľom 

maximalizovať výhody pre európske hospodárstvo; žiada Komisiu, aby podporovala 

investície do vesmírnych aktivít v sektore dopravy prostredníctvom inteligentného 

financovania (napr. Európsky fond pre strategické investície, EFSI), a aby tieto investície 

boli primerane financované v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR); vyzýva 

Komisiu, aby zaručila, že v rámci ďalšieho VFR na obdobie 2014 – 2020 bude 

zabezpečené financovanie modernizácie infraštruktúry programov GALILEO, EGNOS a 

Copernicus, ako aj podpory predchádzajúcich a nadväzujúcich aplikácií GNSS a činností 

pozorovania Zeme v rámci rozpočtov pre deviaty rámcový program (vrátane spoločnej 

technologickej iniciatívy) a európskych programov GNSS; 

29. vyzýva Komisiu, aby stimulovala a podporovala väčšie zapojenie MSP a začínajúcich 

podnikov do vesmírnych aktivít a výskumu vesmíru; nabáda Komisiu, aby v záujme 

ľahšieho prijímania európskej vesmírnej technológie na trhu dopravy a v záujme 

zaručenia transparentnosti začlenila zainteresované strany v oblasti dopravy do dialógu s 

vesmírnym odvetvím; vyzýva Komisiu, aby zainteresovaným stranám európskej dopravy 

sprístupnila vedecký výskum vesmíru a údaje týkajúce sa dopravy s cieľom podporiť 

širšie využívanie nových inovačných technológií, čím sa podporí konkurencieschopnosť 

dopravných služieb na európskych a svetových trhoch; 

30. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť rastúcemu rozvoju vesmírnej 

turistiky. 
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