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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kosmické služby a aplikace utvářejí dnešní i budoucí blahobyt a bezpečnost evropských 
občanů, ale i konkurenceschopnost průmyslové základny Evropy. Je proto klíčové podporovat 
kosmickou ekonomiku, tak aby všechny členské státy, jejich občané a jejich průmyslová 
odvětví mohli plně využít přínosů tohoto kosmického programu.

S kosmickými službami je hluboce provázáno moderní, bezpečnější, konkurenceschopné, 
účinné a udržitelné odvětví dopravy. Navigační systém a pozorování Země zvyšují výkonnost 
dopravních služeb, řízení dopravy a integrované dopravy. Současně mohou podpořit vznik 
řady nových aplikací a inovativních obchodních příležitostí v odvětví dopravy.

Již nyní řada evropských politik předjímá integraci oblasti vesmíru a dopravy, např. pokud jde
o systém eCall, evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS), systém SafeSeaNet 
atd., a vyvstanou nové výzvy, například samořiditelná vozidla a autonomní řízení.

Dobré propojení mezi kosmickými a dopravními technologiemi zajistí řadu přínosů na 
celosvětové a evropské úrovni, například účinnější řízení dopravy sníží emise a bude bojovat 
proti problému, jejž představuje změna klimatu, větší využívání dronů zlepší doručovatelské
a poštovní služby, lepší sledování letů pak sníží počet případů rušení letů a též hluk.

Návrh Evropské komise spojuje do jednoho programu stávající programy Galileo, EGNOS
a Copernicus a doplňuje je o dvě nové iniciativy – SSA a GOVSATCOM. Jak již bylo 
nastíněno v kosmické politice pro Evropu, bude plně integrovaný kosmický program využívat 
synergie mezi složkami programu, čímž se zvýší účinnost a nákladová efektivita. Jednotný
a soudržný rámec bude motivací pro budoucí investice, zvýší viditelnost a nabídne větší 
flexibilitu.

Evropská komise má v souvislosti s přijetím víceletého finančního rámce (VFR) na období 
2021–2027 velké ambice. Rakouské předsednictví se k výzvě postavilo čelem a stanovilo 
rychlý harmonogram. Evropský parlament je ochoten zachovat stejné tempo.

Vzhledem k tomuto přísnému a rychlému harmonogramu se toto stanovisko zaměřuje na 
konkrétní aspekty návrhu, na propojení mezi kosmickými technologiemi a odvětvím dopravy, 
na rozpočet s ohledem na SSA a GOVSATCOM a průřezové činnosti, na správu, bezpečnost, 
včetně té kybernetické, zabezpečení, vesmírnou diplomacii a přístup do vesmíru.

Kosmické odvětví plní strategickou úlohu, díky které je pozemní, námořní, letecká
a kosmická doprava inteligentnější, účinnější, bezpečnější, zabezpečenější, udržitelnější
a integrovanější. Zároveň klade rostoucí a inovativní odvětví dopravy větší nároky na kvalitu
a aktuálnost kosmických služeb.

Pokud jde o správu programu, měla by nová evropská Agentura pro kosmický program 
zajistit, že se systém GALILEO rozšíří na trhu, bude motivovat k vývoji plně kompatibilních
a interoperabilních evropských zařízení, jako jsou čipové sady a přijímače, a bude plně 
funkční ve všech druzích dopravy.

Evropská unie a členské státy investují do řady kritických infrastruktur, z nichž mnohé tvoří 
strategické dopravní infrastruktury, které je třeba chránit. Stále vyšší počet soustav, družic
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a kosmického smetí na oběžné dráze pomáhá vytvářet stav „rušné dopravy“ a přispívá k riziku 
kolize, která ohrožuje zabezpečení provozních činností. Kromě tohoto různé druhy 
nepředvídaných událostí, tzv. kosmické počasí, mohou ohrozit bezpečnost občanů a narušit 
provozní činnosti kosmické a pozemní infrastruktury.

Zabezpečený a zaručený přístup k družicovým komunikacím je nepostradatelným nástrojem 
pro aktéry v oblasti bezpečnosti. Složky GOVSATCOM mají velký význam pro dopravu, 
zejména arktickou námořní dopravu, řízení letového provozu a kontrolu a řízení bezpilotních 
leteckých prostředků.

V tomto stanovisku se vyzdvihuje význam kybernetické bezpečnosti a zabezpečení. 
Kybernetická bezpečnost evropských kosmických infrastruktur, ať už pozemních, nebo 
kosmických, je klíčem k zajištění kontinuity provozních činností systémů, jejich účinné 
schopnosti provádět úkoly nepřetržitě a poskytovat požadované služby. Kosmická politika 
může přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy pro námořní, silniční a leteckou dopravu, pro 
provozovatele i cestující.

Kosmický program by měl zajistit nezávislý a konkurenceschopný přístup do vesmíru
a podpořit spolupráci s jinými světovými strategickými partnery, aby se předešlo zdvojování 
úsilí a podpořila se skutečná ekonomická diplomacie ku prospěchu tohoto odvětví.

Ačkoliv toto stanovisko ponechává beze změny části článků i body odůvodnění, navrhovatel 
by se stále mohl rozhodnout, že navrhne několik změn formou pozměňovacích návrhů. 
Vzhledem k časové tísni dává přednost tomu, že předloží soudržný přístup k hlavním 
problémům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Kosmická technologie, data
a služby se staly nepostradatelnou součástí 
každodenního života Evropanů a hrají 
zásadní úlohu pro zachování mnoha 
strategických zájmů. Kosmický průmysl 
Unie již patří mezi 
nejkonkurenceschopnější na světě. Ale 
nástup nových aktérů a vývoj nových 
technologií od základů mění tradiční 

(1) Kosmická technologie, data
a služby se staly nepostradatelnou součástí 
každodenního života Evropanů a hrají 
zásadní úlohu pro zachování mnoha 
strategických zájmů. Kosmický průmysl 
Unie již patří mezi 
nejkonkurenceschopnější na světě. Ale 
nástup nových aktérů a vývoj nových 
technologií od základů mění tradiční 
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průmyslové modely. Proto je zásadní, aby 
Unie zůstala vůdčím mezinárodním 
aktérem s velkou svobodou jednání
v oblasti vesmíru, podporovala vědecký
a technický pokrok a posilovala 
konkurenceschopnost a inovační kapacitu 
kosmického odvětví v Unii, zejména 
malých a středních podniků, začínajících 
podniků a inovačních podniků.

průmyslové modely. Proto je zásadní, aby 
Unie zůstala vůdčím mezinárodním 
aktérem s velkou svobodou jednání
v oblasti vesmíru, podporovala vědecký
a technický pokrok a posilovala 
konkurenceschopnost a inovační kapacitu 
kosmického odvětví v Unii, zejména 
malých a středních podniků, začínajících 
podniků a inovačních podniků. Zároveň je 
důležité vytvářet vhodné podmínky pro 
zajištění rovných podmínek s hlavními 
kosmickými konkurenty.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie vyvíjí vlastní kosmické 
iniciativy a programy od konce 90. let, 
konkrétně evropskou službu pro pokrytí 
geostacionární navigací (EGNOS) a poté 
programy Galileo a Copernicus, které 
reagují na potřeby občanů Unie a na 
požadavky veřejných politik. Nejenže je 
zapotřebí zajistit kontinuitu uvedených 
iniciativ, ale také musí být zdokonaleny, 
aby zůstaly na špičce s ohledem na nový 
technologický vývoj a transformace
v oblastech digitálních, informačních
a komunikačních technologií, odpovídaly 
novým potřebám uživatelů a byly schopny 
naplňovat politické priority, jako je změna 
klimatu, včetně monitorování změn
v Arktidě, bezpečnost a obrana.

(3) Unie vyvíjí vlastní kosmické 
iniciativy a programy od konce 90. let, 
konkrétně evropskou službu pro pokrytí 
geostacionární navigací (EGNOS) a poté 
programy Galileo a Copernicus, které 
reagují na potřeby občanů Unie a na 
požadavky veřejných politik. Nejenže je 
zapotřebí zajistit kontinuitu uvedených 
iniciativ, ale také musí být zdokonaleno 
jejich využívání, aby zůstaly na špičce
s ohledem na nový technologický vývoj
a zajistily transformace v oblastech 
digitálních, informačních a komunikačních 
technologií a odvětví dopravy, odpovídaly 
novým potřebám uživatelů a byly schopny 
naplňovat politické priority všech 
dotčených odvětví, zejména odvětví 
dopravy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie si potřebuje zajistit svobodu 
jednání a autonomii, aby měla přístup do 
vesmíru a byla schopna ho bezpečně 

(4) Unie si potřebuje zajistit svobodu 
jednání a autonomii, aby měla přístup do 
vesmíru a byla schopna ho bezpečně 
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využívat. Proto je zásadní, aby si zachovala 
autonomní, spolehlivý a nákladově 
efektivní přístup do vesmíru, zejména 
pokud jde o kritickou infrastrukturu
a technologii, veřejnou bezpečnost
a bezpečnost Unie a jejích členských států. 
Komise by proto měla mít možnost sdružit 
služby vypouštění do vesmíru na evropské 
úrovni, a to jak pro vlastní potřebu, tak i na 
základě žádosti jiných subjektů pro jejich 
potřeby, včetně členských států, v souladu
s ustanoveními čl. 189 odst. 2 Smlouvy. 
Rovněž je důležité, aby Unie měla i nadále 
moderní, efektivní a flexibilní zařízení 
infrastruktury vypuštění do vesmíru. Vedle 
opatření přijatých členskými státy
a Evropskou kosmickou agenturou by 
Komise měla zvážit způsoby, jak tato 
zařízení podpořit. Zejména v případech, 
kdy má být zachována nebo 
modernizována pozemní kosmická 
infrastruktura, která je nezbytná pro 
vypuštění do vesmíru v souladu
s potřebami programu, by mělo být možné 
tyto úpravy částečně financovat v rámci 
programu, a to v souladu s finančním 
nařízením a tehdy, pokud lze stanovit 
jasnou přidanou hodnotu EU, s ohledem na 
dosažení lepší nákladové efektivnosti 
programu.

využívat. Proto je zásadní, aby si zachovala 
autonomní, spolehlivý a nákladově 
efektivní přístup do vesmíru, včetně 
alternativních technologií vypouštění do 
vesmíru a inovativních systémů nebo 
služeb, zejména pokud jde o kritickou 
infrastrukturu a technologii, veřejnou 
bezpečnost a bezpečnost Unie a jejích 
členských států. Komise by proto měla mít 
možnost sdružit služby vypouštění do 
vesmíru na evropské úrovni, a to jak pro 
vlastní potřebu, tak i na základě žádosti 
jiných subjektů pro jejich potřeby, včetně 
členských států, v souladu s ustanoveními 
čl. 189 odst. 2 Smlouvy. Rovněž je 
důležité, aby Unie měla i nadále moderní, 
efektivní a flexibilní zařízení infrastruktury 
vypuštění do vesmíru. Vedle opatření 
přijatých členskými státy a Evropskou 
kosmickou agenturou by Komise měla 
zvážit způsoby, jak tato zařízení podpořit. 
Zejména v případech, kdy má být 
zachována nebo modernizována pozemní 
kosmická infrastruktura, která je nezbytná 
pro vypuštění do vesmíru v souladu
s potřebami programu, by mělo být možné 
tyto úpravy částečně financovat v rámci 
programu, a to v souladu s finančním 
nařízením a tehdy, pokud lze stanovit 
jasnou přidanou hodnotu EU, s ohledem na 
dosažení lepší nákladové efektivnosti 
programu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti kosmického 
průmyslu Unie a získání kapacit v oblasti 
navrhování, budování a provozu svých 
vlastních systémů by Unie měla 
podporovat vytváření, růst a rozvoj celého 
kosmického průmyslu. Vytvoření modelu 
stimulujícího podniky a inovace by mělo 

(5) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti kosmického 
průmyslu Unie a získání kapacit v oblasti 
navrhování, budování a provozu svých 
vlastních systémů by Unie měla 
podporovat vytváření, růst a rozvoj celého 
kosmického průmyslu. Vytvoření modelu 
stimulujícího podniky a inovace by mělo 
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být na evropské, regionální a vnitrostátní 
úrovni podporováno zřízením kosmických 
center, která propojují kosmické, digitální
a uživatelské odvětví. Unie by měla 
podporovat expanzi kosmických 
společností se sídlem v Unii, aby jim 
pomohla uspět, a to i podporou jejich 
přístupu k rizikovému financování
s ohledem na skutečnost, že v Unii chybí 
odpovídající přístup k soukromému 
kapitálu pro začínající podniky
v kosmickém odvětví, a vytvářením 
inovačních partnerství (přístup první 
smlouvy).

být na evropské, regionální a vnitrostátní 
úrovni podporováno zejména, ale nikoliv 
pouze prostřednictvím iniciativ, jako jsou 
kosmická centra, která propojují 
kosmické, digitální a uživatelské odvětví. 
Kosmická centra by měla spolupracovat
s centry digitálních inovací v zájmu 
podpory podnikání dovedností. Unie by 
měla podporovat expanzi evropských
kosmických společností, aby jim pomohla 
uspět, a to i podporou jejich přístupu
k rizikovému financování s ohledem 
na skutečnost, že v Unii chybí odpovídající 
přístup k soukromému kapitálu pro 
začínající podniky v kosmickém odvětví,
a vytvářením inovačních partnerství 
(přístup první smlouvy).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Díky svému záběru a potenciálu 
pomáhat při řešení globálních výzev má 
kosmický program Unie („program“) silný 
mezinárodní rozměr. Proto by Komise 
měla být schopna jménem Unie řídit
a koordinovat činnosti na mezinárodní 
scéně, především aby bránila zájmy Unie
a jejích členských států na mezinárodních 
fórech, mimo jiné také v oblasti kmitočtů,
propagovala technologii a průmysl Unie
a podporovala spolupráci v oblasti odborné 
přípravy, přičemž je třeba brát v úvahu 
nutnost zajistit vzájemnost práv
a povinností dotčených stran. Je obzvláště 
důležité, aby Unie byla zastoupena Komisí
v orgánech mezinárodního programu 
Cospas-Sarsat nebo v příslušných 
odvětvových orgánech OSN, včetně 
Organizace pro výživu a zemědělství, 
jakož i v rámci Světové meteorologické 
organizace.

(6) Díky svému záběru a potenciálu 
pomáhat při řešení globálních výzev má 
kosmický program Unie („program“) silný 
mezinárodní rozměr. Proto by Komise 
měla být schopna jménem Unie řídit
a koordinovat činnosti na mezinárodní 
scéně, především aby bránila zájmy Unie
a jejích členských států na mezinárodních 
fórech, mimo jiné také v oblasti kmitočtů. 
Komise by měla posilovat ekonomickou 
diplomacii s cílem propagovat technologii
a průmysl Unie a podporovala spolupráci
v oblasti odborné přípravy, přičemž je 
třeba brát v úvahu nutnost zajistit 
vzájemnost práv a povinností dotčených 
stran a spravedlivou hospodářskou soutěž 
na mezinárodní úrovni. Je obzvláště 
důležité, aby Unie byla zastoupena Komisí
v orgánech mezinárodního programu 
Cospas-Sarsat nebo v příslušných 
odvětvových orgánech OSN, včetně 
Organizace pro výživu a zemědělství, 
jakož i v rámci Světové meteorologické 
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organizace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise by měla spolu s členskými 
státy a vysokým představitelem podporovat 
odpovědné chování ve vesmíru
a prozkoumat možnost přistoupení
k příslušným úmluvám OSN.

(7) Komise by měla spolu s členskými 
státy a vysokým představitelem podporovat 
odpovědné chování ve vesmíru, zejména
prostřednictvím hledání řešení proti šíření 
kosmického smetí, a prozkoumat možnost 
přistoupení k příslušným úmluvám OSN.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program sdílí podobné cíle
s dalšími programy Unie, zejména
s programem Horizont Evropa, fondem 
InvestEU, Evropským obranným fondem
a fondy podle nařízení (EU) [nařízení
o společných ustanoveních]. Proto by se 
mělo počítat s kumulativním financováním
z uvedených programů za předpokladu, 
že se vztahují na stejné nákladové položky,
a to zejména prostřednictvím ujednání pro 
doplňkové financování z programů Unie, 
umožňují-li to způsoby řízení, – buď 
postupně, střídavě, nebo kombinací 
finančních prostředků, včetně na společné 
financování opatření, umožňujícím pokud 
možno inovační partnerství a operace 
kombinování zdrojů. Během provádění 
programu by proto Komise měla 
podporovat synergie s dalšími 
souvisejícími programy Unie, které by tam, 
kde je to možné, umožnily využít přístup
k rizikovému financování, inovačním 
partnerstvím a kumulativnímu nebo 
kombinovanému financování.

(8) Program sdílí podobné cíle
s dalšími programy Unie, zejména
s programem Horizont Evropa, fondem 
InvestEU, Evropským obranným fondem
a fondy podle nařízení (EU) [nařízení
o společných ustanoveních]. Proto by se 
mělo počítat s kumulativním financováním
z uvedených programů za předpokladu, 
že se vztahují na stejné nákladové položky,
a to zejména prostřednictvím ujednání pro 
doplňkové financování z programů Unie, 
umožňují-li to způsoby řízení, – buď 
postupně, střídavě, nebo kombinací 
finančních prostředků, včetně na společné 
financování opatření, umožňujícím pokud 
možno inovační partnerství a operace 
kombinování zdrojů. Během provádění 
programu by proto Komise měla 
podporovat synergie s dalšími 
souvisejícími programy Unie, které by tam, 
kde je to možné, umožnily využít přístup
k rizikovému financování, inovačním 
partnerstvím a kumulativnímu nebo 
kombinovanému financování. Je důležité 
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zajistit návaznost mezi řešeními 
vytvořenými prostřednictvím programu 
Horizont Evropa a dalších programů Unie
a složkami kosmického programu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cíle politiky tohoto programu 
budou rovněž řešeny jako oblasti způsobilé 
pro finanční a investiční operace 
prostřednictvím finančních nástrojů
a rozpočtové záruky fondu InvestEU, 
zejména v rámci jeho oken pro politiku 
udržitelné infrastruktury a výzkumu, 
inovací a digitalizace. Finanční podpora by 
se měla přiměřeným způsobem využívat
k řešení selhání trhu nebo suboptimálních 
investičních situací a opatření by neměla 
zdvojovat či vytěsňovat soukromé 
financování ani narušovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Opatření by měla 
mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

(9) Cíle politiky tohoto programu 
budou rovněž řešeny jako oblasti způsobilé 
pro finanční a investiční operace 
prostřednictvím finančních nástrojů
a rozpočtové záruky fondu InvestEU, 
zejména v rámci jeho oken pro politiku 
udržitelné infrastruktury a výzkumu, 
inovací a digitalizace. Finanční podpora by 
se měla přiměřeným způsobem využívat
k posílení investic prostřednictvím řešení 
selhání trhu nebo suboptimálních 
investičních situací a opatření by neměla 
zdvojovat či vytěsňovat soukromé 
financování ani narušovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu. Opatření by měla 
mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Program by měl využívat synergií 
mezi kosmickým odvětvím a odvětvím
dopravy, s ohledem na to, že kosmické 
technologie plní strategickou úlohu, díky 
které je pozemní, námořní, letecká
a kosmická doprava inteligentnější, 
účinnější, bezpečnější, zabezpečenější, 
udržitelnější a integrovanější a rostoucí
a inovativní odvětví dopravy zároveň klade 
větší požadavky na inovativní a aktuální 
kosmické technologie.
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Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Komisi, jako prosazovateli 
obecného zájmu Unie, náleží program 
provádět, nést celkovou odpovědnost
a propagovat jeho využití. Za účelem 
optimalizace zdrojů a pravomocí různých 
zúčastněných stran by Komise měla mít 
možnost určité úkoly přenést. Komise má 
navíc nejlepší předpoklady k tomu, aby 
stanovila hlavní technické a provozní 
specifikace nezbytné k provádění systémů
a rozvoji služeb.

(27) Komisi, jako prosazovateli 
obecného zájmu Unie, náleží dohlížet na 
provádění programu, nést celkovou 
odpovědnost a propagovat jeho využití. Za 
účelem optimalizace zdrojů a pravomocí 
různých zúčastněných stran by Komise 
měla mít možnost určité úkoly přenést. 
Komise má navíc nejlepší předpoklady
k tomu, aby stanovila požadavky vysoké 
úrovně nezbytné k provádění systémů
a rozvoji služeb.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Posláním Agentury Evropské unie 
pro kosmický program („agentury“), která 
nahrazuje Agenturu pro evropský GNSS 
zřízenou nařízením (EU) č. 912/2010
a navazuje na ni, je přispívat k programu, 
zejména pokud jde o bezpečnost. Agentura 
by proto měla být pověřena určitými úkoly 
souvisejícími s bezpečností a podporou
programu. Zvláště v souvislosti
s bezpečností a vzhledem ke svým 
zkušenostem v této oblasti by agentura 
měla být odpovědná za úkoly spojené
s bezpečnostní akreditací pro všechna 
opatření Unie v kosmickém odvětví. Dále 
by měla vykonávat úkoly, které jí Komise 
svěří prostřednictvím jedné či více dohod
o přiznání příspěvku vztahujících se na 
různé další zvláštní úkoly související
s programem.

(28) Posláním Agentury Evropské unie 
pro kosmický program („agentury“), která 
nahrazuje Agenturu pro evropský GNSS 
zřízenou nařízením (EU) č. 912/2010
a navazuje na ni, je přispívat k programu, 
zejména pokud jde o bezpečnost, 
komunikaci, rozšiřování základny 
uživatelů, rozvoj trhu, využívání atd.
Agentura by proto měla být pověřena 
určitými úkoly souvisejícími s bezpečností
a kybernetickou bezpečností programu
a propagací služeb a navazujícího odvětví. 
Zvláště v souvislosti s bezpečností
a vzhledem ke svým zkušenostem v této 
oblasti by agentura měla být odpovědná za 
úkoly spojené s bezpečnostní akreditací pro 
všechna opatření Unie v kosmickém 
odvětví. Dále by měla vykonávat úkoly, 
které jí Komise svěří prostřednictvím jedné 
či více dohod o přiznání příspěvku 
vztahujících se na různé další zvláštní 
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úkoly související s programem.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Vzhledem k významu činností 
souvisejících s vesmírem pro hospodářství 
Unie a životy občanů Unie, charakteru 
dvojího užití systémů a aplikacím 
založeným na uvedených systémech by 
dosažení a zachování vysokého stupně 
bezpečnosti mělo být jednou z hlavních 
priorit programu, zejména za účelem 
ochrany zájmů Unie a jejích členských 
států, a to i v souvislosti s utajovanými
a jinými citlivými neutajovanými 
informacemi.

(32) Vzhledem k významu činností 
souvisejících s vesmírem pro hospodářství 
Unie a životy občanů Unie, charakteru 
dvojího užití systémů a aplikacím 
založeným na uvedených systémech by 
dosažení a zachování vysokého stupně 
bezpečnosti mělo být jednou z hlavních 
priorit programu, zejména za účelem 
ochrany zájmů Unie a jejích členských 
států a cestujících, a to i v souvislosti
s utajovanými a jinými citlivými 
neutajovanými informacemi.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S ohledem na jedinečnost
a složitost programu a jeho vazby
s bezpečností by se v případě bezpečnostní 
akreditace mělo postupovat podle 
uznávaných a zavedených zásad. Proto je 
nezbytné, aby se činnosti v oblasti 
bezpečnostní akreditace prováděly na 
základě kolektivní odpovědnosti za 
bezpečnost Unie a jejích členských států 
úsilím o dosažení konsensu a zapojení 
všech, jichž se otázka bezpečnosti týká,
a aby byl zaveden postup pro soustavné
monitorování rizik. Rovněž je nezbytně 
nutné, aby byla technická stránka činností
v oblasti bezpečnostní akreditace svěřena 
odborníkům, kteří mají řádnou kvalifikaci
v oblasti akreditace komplexních systémů
a kteří prošli bezpečnostní prověrkou na 

(35) S ohledem na jedinečnost
a složitost programu a jeho vazby
s bezpečností by se v případě bezpečnostní 
akreditace mělo postupovat podle 
uznávaných a zavedených zásad. Proto je 
nezbytné, aby se činnosti v oblasti 
bezpečnostní akreditace prováděly na 
základě kolektivní odpovědnosti za 
bezpečnost Unie a jejích členských států 
úsilím o dosažení konsensu a zapojení 
všech, jichž se otázka bezpečnosti týká,
a aby byl zaveden stálý postup pro 
monitorování rizik. Rovněž je nezbytně 
nutné, aby byla technická stránka činností
v oblasti bezpečnostní akreditace svěřena 
odborníkům, kteří mají řádnou kvalifikaci
v oblasti akreditace komplexních systémů
a kteří prošli bezpečnostní prověrkou na 
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odpovídající úrovni. odpovídající úrovni.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Pro zajištění nepřetržitého provozu 
systémů a jejich účinné schopnosti 
neustále vykonávat stanovené úkoly
a poskytovat požadované služby je klíčová 
kybernetická bezpečnost evropských 
kosmických infrastruktur na Zemi i ve 
vesmíru.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Když se vysoce přesné družicové 
určování polohy spojí se lepší schopností 
komunikace, přispívá to k modernímu
a spolehlivému dopravnímu odvětví pro 
automobily, letadla i lodě. Optimalizuje se 
správa vozového parku, sledovatelnost 
plavidel, předcházení srážkám, kontrola 
rychlosti, asistence pro lodní manévry
a mnoho dalších aspektů souvisejících
s dopravou.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Cílem systému EGNOS je zlepšit 
kvalitu otevřených signálů ze stávajících 
globálních systémů družicové navigace, 
zejména otevřených signálů vydávaných 

(40) Cílem systému EGNOS je zlepšit 
kvalitu otevřených signálů ze stávajících 
globálních systémů družicové navigace, 
zejména otevřených signálů vydávaných 
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systémem Galileo. Služby poskytované 
systémem EGNOS by měly přednostně 
pokrývat území členských států nacházející 
se v Evropě, k němuž se pro tyto účely řadí
i Azory, Kanárské ostrovy a Madeira,
s cílem pokrýt uvedená území do konce 
roku 2025. Geografické pokrytí služeb 
poskytovaných systémem EGNOS by 
mohlo být rozšířeno do dalších oblastí 
světa, pokud je to technicky proveditelné, a 
v případě služby pro zajištění bezpečnosti 
života na základě mezinárodních dohod. 
Aniž je dotčeno nařízení [2018/XXXX] 
[nařízení o agentuře EASA] a nezbytné 
monitorování kvality služeb 
poskytovaných systémem Galileo pro 
účely letectví, je třeba mít na paměti, že 
ačkoli signály vydávané systémem Galileo 
lze účinně využívat pro snazší určení 
polohy letadla, mohou být v Evropě služby 
uspořádání letového provozu (ATM)
a letové navigační služby (ANS) tvořeny 
pouze místními nebo regionálními systémy 
zesílení signálu, jako je EGNOS.

systémem Galileo. Služby poskytované 
systémem EGNOS by měly přednostně 
pokrývat území členských států nacházející 
se v Evropě, k němuž se pro tyto účely řadí
i Azory, Kanárské ostrovy a Madeira,
s cílem pokrýt uvedená území do konce 
roku 2025. Geografické pokrytí služeb 
poskytovaných systémem EGNOS by 
mohlo být rozšířeno do dalších oblastí 
světa, pokud je to technicky proveditelné, a 
v případě služby pro zajištění bezpečnosti 
života na základě mezinárodních dohod. 
Aniž je dotčeno nařízení [2018/XXXX] 
[nařízení o agentuře EASA] a nezbytné 
monitorování kvality služeb 
poskytovaných systémem Galileo
a výkonnosti v oblasti bezpečnosti pro 
účely letectví, je třeba mít na paměti, že 
signály vydávané systémem Galileo lze 
účinně využívat pro snazší určení polohy 
letadla a že mohou být v Evropě služby 
uspořádání letového provozu (ATM)
a letové navigační služby (ANS) tvořeny 
pouze místními nebo regionálními systémy 
zesílení signálu, jako je EGNOS.

Odůvodnění

Návrh se zabývá významem hledisek zabezpečení, ale nezdůrazňuje dostatečně hlediska 
bezpečnosti, která jsou právě tak důležitá, zejména pro odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je nezbytně nutné, aby byla 
zajištěna kontinuita, udržitelnost a budoucí 
dostupnost služeb poskytovaných systémy 
Galileo a EGNOS. V kontextu měnícího se 
prostředí a rychle se vyvíjejícího trhu by 
měl jejich rozvoj též pokračovat a měly by 
být připravovány nové generace těchto 
systémů.

(41) Je nezbytně nutné, aby byla 
zajištěna kontinuita, udržitelnost, 
výkonnost v oblasti bezpečnosti a budoucí 
dostupnost služeb poskytovaných systémy 
Galileo a EGNOS. V kontextu měnícího se 
prostředí a rychle se vyvíjejícího trhu by 
měl jejich rozvoj též pokračovat a měly by 
být připravovány nové generace těchto 
systémů.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Příslušné orgány by měly v zájmu 
podpory využívání služeb složek Galileo
a EGNOS a podpory navazujících služeb, 
především v odvětví dopravy, vytvořit na 
mezinárodní úrovni společné normy
a certifikace.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Za účelem maximalizace 
socioekonomických přínosů systémů 
Galileo a EGNOS, zejména v oblasti 
bezpečnosti, by se mělo podporovat 
využívání služeb poskytovaných systémy 
EGNOS a Galileo v jiných politikách Unie, 
je-li to odůvodněné a přínosné.

(46) Za účelem maximalizace 
socioekonomických přínosů systémů 
Galileo a EGNOS, zejména v oblasti 
bezpečnosti, udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí a mobility by se mělo 
podporovat využívání služeb 
poskytovaných systémy EGNOS a Galileo
v jiných politikách Unie, a to zejména
v odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Složka Copernicus by měla zajistit 
autonomní přístup k environmentálním 
poznatkům a klíčovým technologiím pro 
pozorování Země a geoinformační služby, 
díky čemuž by Unie mohla docílit 
nezávislého rozhodování a jednání mimo 
jiné v oblastech životního prostředí, změny 
klimatu, civilní ochrany, bezpečnosti

(47) Složka Copernicus by měla zajistit 
autonomní přístup k environmentálním 
poznatkům a klíčovým technologiím pro 
pozorování Země a geoinformační služby, 
díky čemuž by Unie mohla docílit 
nezávislého rozhodování a jednání mimo 
jiné v oblastech životního prostředí, změny 
klimatu, dopravy, civilní ochrany, 
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a digitální ekonomiky. bezpečnosti a digitální ekonomiky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) S ohledem na získávání dat by 
činnosti v rámci složky Copernicus měly 
mít za cíl dokončení a údržbu stávající 
kosmické infrastruktury, přípravu 
dlouhodobé výměny družic na konci jejich 
životnosti, jakož i zahájení nových misí 
zaměřených na nové pozorovací systémy
s cílem pomoci řešit výzvu globální změny 
klimatu (např. monitorování 
antropogenních emisí CO2 a jiných 
skleníkových plynů). Činnosti v rámci 
složky Copernicus by měly rozšířit pokrytí 
globálního monitorování polárních regionů
a podporovat zajištění dodržování právních 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
povinné monitorování životního prostředí
a podávání zpráv a inovativní 
environmentální aplikace (např. pro 
monitorování plodin, vodohospodářství
a lepší monitorování požárů). Při tom by 
měla složka Copernicus aktivovat
a maximálně využít investice provedené
v rámci předchozího období financování 
(2014–2020) a současně by měla 
prozkoumat nové provozní a obchodní 
modely pro další doplnění kapacit složky 
Copernicus. Složka Copernicus by měla 
rovněž stavět na úspěšných partnerstvích
s členskými státy, aby v rámci vhodných 
mechanismů správy dále rozvíjela svůj 
bezpečnostní rozměr, a reagovala tak na 
vyvíjející se potřeby uživatelů v oblasti 
bezpečnosti.

(52) S ohledem na získávání dat by 
činnosti v rámci složky Copernicus měly 
mít za cíl dokončení a údržbu stávající 
kosmické a pozemní infrastruktury, 
přípravu dlouhodobé výměny družic na 
konci jejich životnosti, jakož i zahájení 
nových misí, jejichž proveditelnost 
Evropská kosmická agentura nyní 
zkoumá, zaměřených na nové pozorovací 
systémy s cílem pomoci řešit výzvu 
globální změny klimatu (např. 
monitorování antropogenních emisí CO2

a jiných skleníkových plynů). Činnosti
v rámci složky Copernicus by měly rozšířit 
pokrytí globálního monitorování polárních 
regionů a podporovat zajištění dodržování 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí, povinné monitorování životního 
prostředí a podávání zpráv a inovativní 
environmentální aplikace (např. pro 
monitorování plodin, vodohospodářství
a lepší monitorování požárů). Při tom by 
měla složka Copernicus aktivovat
a maximálně využít investice provedené
v rámci předchozího období financování 
(2014–2020) a současně by měla 
prozkoumat nové provozní a obchodní 
modely pro další doplnění kapacit složky 
Copernicus. Složka Copernicus by měla 
rovněž stavět na úspěšných partnerstvích
s členskými státy, aby v rámci vhodných 
mechanismů správy dále rozvíjela svůj 
bezpečnostní rozměr, a reagovala tak na 
vyvíjející se potřeby uživatelů v oblasti 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Komise by se při provádění složky 
Copernicus měla ve vhodných případech 
opírat o evropské mezinárodní organizace,
s nimiž již navázala partnerství, a to 
zejména o Evropskou kosmickou agenturu, 
pro účely vývoje a zadávání zakázek
v oblasti kosmických prostředků, přístupu
k datům a provozování zvláštních misí. 
Kromě toho by se Komise měla opírat
o organizaci EUMETSAT pro účely 
provozování zvláštních misí v souladu
s jejími odbornými znalostmi a mandátem.
V oblasti služeb by Komise měla vhodným 
způsobem těžit ze zvláštních kapacit 
poskytovaných agenturami Unie, jako je 
Evropská agentura pro životní prostředí, 
Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost, Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž, jakož
i mezivládním Evropským centrem pro 
střednědobé předpovědi počasí
a evropskými investicemi, které již byly 
vynaloženy na služby monitorování 
mořského prostředí prostřednictvím 
Mercator Ocean. V oblasti bezpečnosti se 
bude společně s vysokým představitelem 
usilovat o komplexní přístup na úrovni 
Unie. Společné výzkumné středisko (JRC) 
Komise bylo od počátku iniciativy GMES 
aktivně zapojeno a podpořilo vývoj pro 
systém Galileo a kosmické počasí. Podle 
nařízení (EU) č. 377/2014; JRC řídí službu 
programu Copernicus na podporu 
krizového řízení a globální složku služby 
monitorování území; přispívá k přezkumu 
kvality a vhodnosti pro daný účel produktů
a informací a k budoucímu vývoji. Komise 
by se měla i nadále opírat o vědecko-
technické poradenství JRC pro účely 
provádění programu.

(61) Komise by se při provádění složky 
Copernicus měla ve vhodných případech 
opírat o evropské mezinárodní organizace,
s nimiž již navázala partnerství, a to 
zejména o Evropskou kosmickou agenturu, 
pro účely vývoje a zadávání zakázek
v oblasti kosmických prostředků, přístupu
k datům a provozování zvláštních misí. 
Kromě toho by se Komise měla opírat
o organizaci EUMETSAT pro účely 
provozování zvláštních misí v souladu
s jejími odbornými znalostmi a mandátem.
V oblasti služeb by Komise měla vhodným 
způsobem těžit ze zvláštních kapacit 
poskytovaných agenturami Unie, jako je 
Evropská agentura pro životní prostředí, 
Evropská agentura pro námořní 
bezpečnost, Evropská agentura pro 
pohraniční a pobřežní stráž, jakož
i mezivládním Evropským centrem pro 
střednědobé předpovědi počasí
a evropskými investicemi, které již byly 
vynaloženy na služby monitorování 
mořského prostředí prostřednictvím 
Mercator Ocean. Bude se společně
s vysokým představitelem usilovat
o komplexní přístup na úrovni Unie
v souvislosti s opatřeními pro boj se 
změnou klimatu, včetně provádění 
Pařížské dohody, a také s bezpečnostními 
otázkami. Společné výzkumné středisko 
(JRC) Komise bylo od počátku iniciativy 
GMES aktivně zapojeno a podpořilo vývoj 
pro systém Galileo a kosmické počasí. 
Podle nařízení (EU) č. 377/2014; JRC řídí 
službu programu Copernicus na podporu 
krizového řízení a globální složku služby 
monitorování území; přispívá k přezkumu 
kvality a vhodnosti pro daný účel produktů
a informací a k budoucímu vývoji. Komise 
by se měla i nadále opírat o vědecko-
technické poradenství JRC pro účely 
provádění programu.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Mimořádné a významné jevy 
kosmického počasí mohou ohrozit 
bezpečnost občanů a narušit provozní 
činnosti kosmické a pozemní 
infrastruktury. Proto by v rámci programu 
měla být zřízena funkce týkající se 
kosmického počasí s cílem posuzovat 
rizika spojená s kosmickým počasím
a odpovídající potřeby uživatelů, zvyšovat
povědomí o rizicích spojených
s kosmickým počasím, zajistit poskytování 
služeb kosmického počasí vycházejících
z potřeb uživatelů a zlepšovat kapacity 
členských států produkovat službu 
kosmického počasí. Komise by měla 
stanovit priority ohledně odvětví, jimž mají 
být operační služby kosmického počasí 
poskytovány, s ohledem na potřeby 
uživatelů, rizika a technologickou 
připravenost. V dlouhodobém horizontu 
mohou být zohledněny potřeby dalších 
odvětví. Poskytování služeb na úrovni 
Unie v souladu s potřebami uživatelů bude 
vyžadovat cílené, koordinované
a nepřetržité činnosti v oblasti výzkumu
a vývoje na podporu rozvoje služeb 
kosmického počasí. Poskytování služeb 
kosmického počasí by mělo vycházet ze 
stávajících vnitrostátních a unijních kapacit
a mělo by umožňovat širokou účast 
členských států a zapojení soukromého 
sektoru.

(70) Mimořádné a významné jevy 
kosmického počasí mohou ohrozit 
bezpečnost občanů a narušit provozní 
činnosti kosmické a pozemní 
infrastruktury. Proto by v rámci programu 
měla být zřízena funkce týkající se 
kosmického počasí s cílem posuzovat 
rizika spojená s kosmickým počasím
a odpovídající potřeby uživatelů, zvyšovat 
povědomí o rizicích spojených
s kosmickým počasím, zajistit poskytování 
služeb kosmického počasí vycházejících
z potřeb uživatelů a zlepšovat kapacity 
členských států produkovat službu 
kosmického počasí. Komise by měla 
stanovit priority ohledně odvětví, jimž mají 
být operační služby kosmického počasí 
poskytovány, s ohledem na potřeby 
uživatelů, rizika a technologickou 
připravenost. V dlouhodobém horizontu 
mohou být zohledněny potřeby dalších 
odvětví. Poskytování služeb na úrovni 
Unie v souladu s potřebami uživatelů bude 
vyžadovat cílené, koordinované
a nepřetržité činnosti v oblasti výzkumu
a vývoje na podporu rozvoje služeb 
kosmického počasí. Poskytování služeb 
kosmického počasí by mělo vycházet ze 
stávajících vnitrostátních a unijních kapacit
a mělo by umožňovat širokou účast 
členských států, mezinárodních organizací
a zapojení soukromého sektoru.

Odůvodnění

Změna se navrhuje, aby bylo možné se spolehnout na stávající kapacity organizací, jako je 
ESA nebo EUMETSAT, v oblasti kosmického počasí.

Pozměňovací návrh 24
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) Bílá kniha Komise o budoucnosti 
Evropy25, Římské prohlášení hlav států
a předsedů vlád 27 členských států EU26

a několik usnesení Evropského parlamentu 
připomínají, že EU hraje důležitou úlohu 
při zajišťování bezpečné, zabezpečené
a odolné Evropy, která dokáže řešit výzvy, 
jakými jsou například regionální konflikty, 
terorismus, kybernetické hrozby a rostoucí 
migrační tlaky. Bezpečný a zaručený 
přístup k družicovým komunikacím je 
nezbytným nástrojem pro aktéry v oblasti 
bezpečnosti a sdružování a sdílení tohoto 
klíčového bezpečnostního zdroje na úrovni 
Unie posiluje Unii, která chrání své 
občany.

(71) Bílá kniha Komise o budoucnosti 
Evropy25, Římské prohlášení hlav států
a předsedů vlád 27 členských států EU26

a několik usnesení Evropského parlamentu 
připomínají, že EU hraje důležitou úlohu 
při zajišťování udržitelné, bezpečné, 
zabezpečené a odolné Evropy, která 
dokáže řešit výzvy, jakými jsou například 
změna klimatu, regionální konflikty, 
terorismus, kybernetické hrozby a rostoucí 
migrační tlaky. Bezpečný a zaručený 
přístup k družicovým komunikacím je 
nezbytným nástrojem pro aktéry v oblasti 
bezpečnosti a sdružování a sdílení tohoto 
klíčového bezpečnostního zdroje na úrovni 
Unie.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) V první fázi složky GOVSATCOM 
(zhruba do roku 2025) bude využívána 
stávající kapacita soukromých subjektů
a členských států. V této první fázi budou 
služby zaváděny postupně, nejprve pro 
uživatele na úrovni Unie. Pokud během 
první fáze podrobná analýza budoucí 
nabídky a poptávky ukáže, že tento přístup 
není pro pokrytí vyvíjející se poptávky 

(76) V první fázi složky GOVSATCOM 
(zhruba do roku 2025) bude využívána 
stávající kapacita soukromých subjektů
a členských států. V této první fázi budou 
služby zaváděny postupně. Pokud během 
první fáze podrobná analýza budoucí 
nabídky a poptávky ukáže, že tento přístup 
není pro pokrytí vyvíjející se poptávky 
dostačující, může být přijato rozhodnutí
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dostačující, může být přijato rozhodnutí 
přejít do druhé fáze a vyvinout na zakázku
další kosmickou infrastrukturu nebo 
kapacity prostřednictvím jednoho či více 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, například s provozovateli družic 
Unie.

přejít do druhé fáze a vyvinout na zakázku 
další kosmickou infrastrukturu nebo 
kapacity prostřednictvím jednoho či více 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, například s provozovateli družic 
Unie.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Pro uživatele družicové 
komunikace je uživatelské zařízení tím 
nejdůležitějším operačním rozhraním. 
Přístup EU v oblasti GOSVSATCOM 
většině uživatelů umožňuje i nadále 
využívat jejich stávající uživatelské 
zařízení pro služby GOSVSATCOM, 
využívají-li technologií Unie.

(78) Pro uživatele družicové 
komunikace je uživatelské zařízení tím 
nejdůležitějším operačním rozhraním. 
Přístup EU v oblasti GOSVSATCOM by 
měl uživatelům umožnit i nadále využívat 
jejich stávající uživatelské zařízení pro 
služby GOSVSATCOM.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(86) Infrastruktura vyhrazená pro tento 
program může vyžadovat další výzkum
a inovace, které mohou být podporovány
v rámci programu Horizont Evropa, s cílem 
dosáhnout soudržnosti s činnostmi 
Evropské kosmické agentury v této oblasti. 
Synergie s programem Horizont Evropa by 
měly zajistit, aby byly výzkumné
a inovační potřeby kosmického odvětví 
pojmenovány a začleněny do procesu 
strategického plánování výzkumu
a inovací. Kosmická data a služby, které 
program volně zpřístupňuje, budou využity
k vývoji průlomových řešení 
prostřednictvím výzkumu a inovací, včetně
v rámci programu Horizont Evropa, 

(86) Infrastruktura vyhrazená pro tento 
program může vyžadovat další výzkum
a inovace, které mohou být podporovány
v rámci programu Horizont Evropa, s cílem 
dosáhnout soudržnosti s činnostmi 
Evropské kosmické agentury v této oblasti. 
Synergie s programem Horizont Evropa by 
měly zajistit, aby byly výzkumné
a inovační potřeby kosmického odvětví 
pojmenovány a začleněny do procesu 
strategického plánování výzkumu
a inovací. Je důležité zajistit návaznost 
mezi řešeními vytvořenými 
prostřednictvím programu Horizont 
Evropa a provozními činnostmi složek 
kosmického programu. Kosmická data
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zejména pro účely udržitelného 
zásobování potravinami a přírodními 
zdroji, monitorování klimatu, 
inteligentních měst, automatizovaných 
vozidel, bezpečnosti nebo zvládání 
katastrof. Proces strategického plánování
v rámci programu Horizont Evropa určí 
výzkumné a inovační činnosti, jež by měly 
využívat infrastruktur ve vlastnictví Unie, 
jako jsou Galileo, EGNOS a Copernicus. 
Výzkumné infrastruktury, zejména 
pozorovací sítě in situ, budou tvořit 
základní prvky infrastruktury pro 
pozorování in situ umožňující služby 
složky Copernicus.

a služby, které program volně zpřístupňuje, 
budou využity k vývoji průlomových 
řešení prostřednictvím výzkumu a inovací, 
včetně v rámci programu Horizont Evropa, 
hlavních evropských politik, zejména pro 
účely odvětví dopravy. Proces 
strategického plánování v rámci programu 
Horizont Evropa určí výzkumné a inovační 
činnosti, jež by měly využívat infrastruktur 
ve vlastnictví Unie, jako jsou Galileo, 
EGNOS a Copernicus. Výzkumné 
infrastruktury, zejména pozorovací sítě in 
situ, budou představovat základní prvky 
infrastruktury pro pozorování in situ, která 
umožňuje služby složky Copernicus.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Nařízení (EU) č. 912/2010 zřídilo 
agenturu Unie nazvanou Agentura pro 
evropský GNSS za účelem řízení určitých 
aspektů družicových navigačních programů 
Galileo a EGNOS. Toto nařízení zejména 
stanoví, že Agentura pro evropský GNSS 
bude pověřena novými úkoly, nikoli pouze
v souvislosti se složkami Galileo
a EGNOS, nýbrž i v souvislosti s jinými 
složkami programu, zejména bezpečnostní 
akreditací. Název, úkoly a organizační 
aspekty Agentury pro evropský GNSS 
tudíž musí být příslušným způsobem 
upraveny.

(87) Nařízení (EU) č. 912/2010 zřídilo 
agenturu Unie nazvanou Agentura pro 
evropský GNSS za účelem řízení určitých 
aspektů družicových navigačních programů 
Galileo a EGNOS. Toto nařízení zejména 
stanoví, že Agentura pro evropský GNSS 
bude pověřena novými úkoly, nikoli pouze
v souvislosti se složkami Galileo
a EGNOS, nýbrž i v souvislosti s jinými 
složkami programu, zejména bezpečnostní 
akreditací a kybernetickou bezpečností. 
Název, úkoly a organizační aspekty 
Agentury pro evropský GNSS tudíž musí 
být příslušným způsobem upraveny.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Vzhledem k rozšířené oblasti 
působnosti, jež se již nebude omezovat 

(88) Vzhledem k rozšířené oblasti 
působnosti, jež se již nebude omezovat 
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pouze na složky Galileo a EGNOS, by 
Agentura pro evropský GNSS měla být od 
nynějška změněna. V rámci agentury by 
však měla být zajištěna kontinuita činností 
Agentury pro evropský GNSS, včetně 
kontinuity, pokud jde o práva a povinnosti, 
zaměstnance a platnost přijatých 
rozhodnutí.

pouze na složky Galileo a EGNOS, by 
Agentura pro evropský GNSS měla být od 
nynějška změněna. Komise v souvislosti
s úkoly, kterými agenturu pověřuje, zajistí 
dostatečné financování řízení a plnění 
těchto úkolů, a to i co se týče dostatečných 
lidských a finančních zdrojů. V rámci 
agentury by však měla být zajištěna 
kontinuita činností Agentury pro evropský 
GNSS, včetně kontinuity, pokud jde
o práva a povinnosti, zaměstnance
a platnost přijatých rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „jevy kosmického počasí“ se 
rozumí přirozeně se vyskytující variace
v kosmickém prostředí mezi Sluncem
a Zemí, včetně slunečních erupcí, 
slunečních energetických částic, 
slunečního větru a výronu koronální 
hmoty, které mohou vést ke slunečním 
bouřím (geomagnetickým bouřím, bouřím 
slunečního záření a ionosférickým 
poruchám) s potenciálním dopadem na 
Zemi;

2) „jevy kosmického počasí“ se 
rozumí přirozeně se vyskytující variace
v kosmickém prostředí mezi Sluncem
a Zemí, včetně slunečních erupcí, 
slunečních energetických částic, 
slunečního větru a výronu koronální 
hmoty, které mohou vést ke slunečním 
bouřím (geomagnetickým bouřím, bouřím 
slunečního záření a ionosférickým 
poruchám) s potenciálním dopadem na 
Zemi a kosmickou infrastrukturu;

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „daty SST“ se rozumí fyzikální 
parametry kosmických objektů získané 
senzory SST nebo orbitální parametry 
kosmických objektů získané pozorováním 
senzory SST v rámci složky pozorování
a sledování vesmíru („SST“);

10) „daty SST“ se rozumí fyzikální 
parametry kosmických objektů
a kosmického smetí získané senzory SST 
nebo orbitální parametry kosmických 
objektů získané pozorováním senzory SST
v rámci složky pozorování a sledování 
vesmíru („SST“);
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „senzorem SST“ se rozumí zařízení 
nebo kombinace zařízení, pozemních nebo 
kosmických radarů, laserů a teleskopů, 
které je schopno měřit fyzikální parametry 
kosmických objektů, jako je velikost, 
poloha a rychlost;

19) „senzorem SST“ se rozumí zařízení 
nebo kombinace zařízení, pozemních nebo 
kosmických radarů, laserů a teleskopů, 
které je schopno měřit fyzikální parametry 
kosmických objektů a kosmického smetí, 
jako je velikost, poloha a rychlost;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho program zahrnuje opatření pro 
zajištění efektivního přístupu do vesmíru 
pro účely programu a pro podporu 
inovativního kosmického odvětví.

Kromě toho program zahrnuje opatření pro 
zajištění autonomního přístupu do 
vesmíru, pro boj proti kybernetickým 
hrozbám, pro podporu inovativního
a konkurenceschopného kosmického 
odvětví a pro podporu kosmické 
diplomacie.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovat nebo přispívat
k poskytování vysoce kvalitních, 
aktuálních a případně zabezpečených dat, 
informací a služeb souvisejících
s vesmírem, a to bez přerušení, a kdykoli je 
to možné, na globální úrovni, které splňují 
současné i budoucí potřeby a které jsou 
schopny vyhovět politickým prioritám 
Unie, a to i pokud jde o změnu klimatu

a) poskytovat nebo přispívat
k poskytování vysoce kvalitních, 
aktuálních a případně zabezpečených dat, 
informací a služeb souvisejících
s vesmírem, a to bez přerušení, a kdykoli je 
to možné, na globální úrovni, podporovat 
schopnost Unie a jejích členských států 
přijímat rozhodnutí podložená důkazy;
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a bezpečnost a obranu;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zvýšit úsilí o uspokojení stávajících
a budoucích potřeb a naplnění politických 
priorit Unie, včetně změny klimatu
a účinné a udržitelné dopravy;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizovat socioekonomické 
přínosy, a to rovněž prosazováním co 
nejširšího využívání dat, informací a služeb 
poskytovaných složkami programu;

b) maximalizovat socioekonomické 
přínosy, a to rovněž posilováním 
navazujícího odvětví a prosazováním
a zajištěním co nejširšího využívání dat, 
informací a služeb poskytovaných 
složkami programu;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilovat bezpečnost Unie a jejích 
členských států, její svobodu jednání a její 
strategickou autonomii, zejména
z technologického hlediska a hlediska 
rozhodování podloženého důkazy;

c) posilovat bezpečnost, včetně 
kybernetické bezpečnosti a zabezpečení
Unie, jejích členských států a jejích 
občanů, její strategickou autonomii, 
zejména z průmyslového
a technologického hlediska;

Pozměňovací návrh 38
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uznat a podporovat příspěvek
k bezpečnosti, zejména v odvětví dopravy;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prosazovat úlohu Unie na 
mezinárodní scéně jakožto vůdčího aktéra
v kosmickém odvětví a posilovat její úlohu 
při řešení globálních výzev a podporování 
globálních iniciativ, a to i pokud jde
o změnu klimatu a udržitelný rozvoj.

f) prosazovat úlohu Unie na 
mezinárodní scéně jakožto vůdčího aktéra
v kosmickém odvětví a posilovat její úlohu 
při řešení globálních výzev a podporování 
globálních iniciativ, a to i pokud jde
o změnu klimatu a udržitelný rozvoj všech 
dotčených odvětví, zejména v odvětví 
dopravy.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posilovat kosmickou diplomacii 
Unie, podporovat mezinárodní spolupráci
s cílem zvýšit povědomí o vesmíru, 
podporovat evropské technologie
a průmysl a prosazovat zásadu 
vzájemnosti a spravedlivé hospodářské 
soutěže na mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) posílit bezpečnost Unie a jejích 
členských států v různých oblastech, 
zejména v odvětví dopravy (letecká 
doprava, včetně bezpilotních prostředků, 
železniční doprava, námořní doprava, 
silniční doprava, autonomní řízení), 
budování a monitorování infrastruktury, 
pozemního monitorování a životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) prosazovat, aby ve střednědobém
a dlouhodobém měřítku pokračoval 
program evropských nosných raket.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Galileo a EGNOS: poskytovat 
nejmodernější a ve vhodných případech 
zabezpečené polohové, navigační
a časoměrné služby;

a) Galileo a EGNOS: dlouhodobě
poskytovat nejmodernější a ve vhodných 
případech zabezpečené polohové, 
navigační a časoměrné služby a zajistit 
nepřetržité fungování těchto služeb;

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Copernicus: poskytovat přesná, 
spolehlivá a dlouhodobá data a informace 
pozorování Země na podporu provádění

b) Copernicus: poskytovat přesná, 
spolehlivá a dlouhodobá data a informace 
pozorování Země na podporu provádění
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a monitorování politik Unie a jejích 
členských států v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, zemědělství
a rozvoje venkova, civilní ochrany, 
bezpečnosti a zabezpečení, jakož i digitální 
ekonomiky;

a monitorování politik Unie a jejích 
členských států v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, udržitelnosti, 
dopravy, automatizace, zemědělství
a rozvoje venkova, civilní ochrany, vnitřní
a vnější bezpečnosti a zabezpečení, jakož
i digitální a modré ekonomiky;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o získávání poznatků
o situaci ve vesmíru („SSA“): zlepšovat 
schopnosti složky SST monitorovat, 
sledovat a identifikovat kosmické objekty, 
monitorovat kosmické počasí a mapovat
a propojovat kapacity členských států
v oblasti blízkozemních těles; 

c) pokud jde o získávání poznatků
o situaci ve vesmíru („SSA“): zlepšovat 
schopnosti složky SST monitorovat, 
sledovat a identifikovat kosmické objekty
a kosmické smetí, monitorovat kosmické 
počasí a mapovat a propojovat kapacity 
členských států v oblasti blízkozemních 
těles;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přispívat, je-li to nutné pro potřeby 
programu, k autonomní, zabezpečené
a nákladově efektivní schopnosti přístupu 
do vesmíru;

e) přispívat k autonomní, zabezpečené
a nákladově efektivní schopnosti, pokud 
jde o přístup do vesmíru;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporovat a posilovat 
konkurenceschopnost, podnikání, 

f) podporovat a posilovat 
konkurenceschopnost, podnikání, 
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dovednosti a inovační kapacitu 
právnických a fyzických osob z Unie, které 
jsou činné nebo by chtěly být činné
v tomto odvětví, se zvláštním ohledem na 
postavení a potřeby malých, středních
a začínajících podniků.

dovednosti a inovační kapacitu 
právnických a fyzických osob z Unie, které 
jsou činné nebo by chtěly být činné
v tomto odvětví, se zvláštním ohledem na 
postavení a potřeby malých, středních
a začínajících podniků a společný zájem 
budovat a využívat odborné poznatky
v různých regionech Unie.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podporovat rozvoj 
konkurenceschopné kosmické ekonomiky 
Unie a vytvářet co nejvíce příležitostí pro 
unijní podniky všech velikostí, zejména 
malé a střední podniky, nové účastníky na 
trhu a začínající podniky, pokud jde
o vývoj a zajišťování inovativních 
kosmických systémů a služeb.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytování služeb vypouštění do 
vesmíru pro potřeby programu;

a) poskytování vypouštění do vesmíru 
pro potřeby programu včetně sdružených 
služeb vypouštění do vesmíru pro EU
a pro jiné subjekty, a to na jejich žádost a 
s ohledem na základní bezpečnostní zájmy 
Unie v souladu s článkem 25;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývojové činnosti související
s autonomním, spolehlivým a nákladově 
efektivním přístupem do vesmíru;

b) vývojové činnosti související
s autonomním, spolehlivým a nákladově 
efektivním přístupem do vesmíru včetně 
alternativních technologií vypouštění do 
vesmíru a inovativních systémů nebo 
služeb, a to s ohledem na základní 
bezpečnostní zájmy Unie a jejích 
členských států, které jsou uvedeny
v článku 25;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je-li to nutné pro potřeby programu, 
nezbytné úpravy pozemní kosmické 
infrastruktury.

c) je-li to nutné pro cíle programu, 
nezbytnou podporu pro pozemní 
kosmickou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program podpoří: (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) inovační činnosti pro co nejlepší 
využití kosmických technologií, 
infrastruktur nebo služeb;

a) inovační činnosti pro co nejlepší 
využití kosmických technologií, 
infrastruktur nebo služeb s přihlédnutím
k prvořadým zájmům Unie a jejích 
členských států uvedeným v článku 25;
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zřizování inovačních partnerství 
souvisejících s kosmickým odvětvím za 
účelem vývoje inovativních produktů nebo 
služeb a pro následné zakoupení výsledné 
dodávky nebo služeb;

b) zřizování vnitrostátních, 
přeshraničních a mnohonárodních 
inovačních partnerství souvisejících
s kosmickým odvětvím za účelem vývoje 
inovativních produktů nebo služeb a pro 
následné zakoupení výsledných produktů
nebo služeb s přihlédnutím k prvořadým 
zájmům Unie a jejích členských států 
uvedeným v článku 25;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) synergie s ostatními evropskými
fondy, jako je Horizont EU, Fond 
soudržnosti, InvestEU, EFRR, s cílem 
podpořit rozvoj návazných použití ve 
všech odvětvích;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) spolupráci mezi podniky ve formě 
kosmických center, které na regionální
a národní úrovni propojují subjekty
z kosmického a digitálního odvětví
a uživatele a poskytují podporu občanům
a podnikům, a přispívají tak k podpoře 

d) spolupráci mezi podniky samými
a také ve formě sítě kosmických center, 
které na regionální, národní a unijní úrovni 
propojují subjekty z kosmického
a digitálního odvětví a uživatele
a poskytují podporu, zařízení a služby
občanům a podnikům, a přispívají tak
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podnikání a dovedností; k podpoře podnikání a dovedností; 
navazování spolupráce mezi kosmickými 
centry a centry pro digitální inovace 
zřízenými v rámci programu Digitální 
Evropa;

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) synergie s odvětvím dopravy a 
s kosmickým a digitálním odvětvím
s cílem podpořit širší užívání nových 
technologií (např. e-call, digitální 
tachograf, dohled nad dopravou a její 
řízení, autonomní řízení, samořiditelné 
vozy a drony) a věnovat se potřebám 
zabezpečené a bezproblémové konektivity, 
solidnějšího určováním polohy, 
intermodality a interoperability, a zvýšit 
tak konkurenceschopnost dopravních 
služeb a celého odvětví;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Absence záruky Záruka

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby, data a informace poskytované Služby, data a informace poskytované 
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složkami programu jsou poskytovány bez 
záruky, ať už výslovné, nebo implicitní, 
pokud jde o jejich kvalitu, přesnost, 
dostupnost, spolehlivost, rychlost
a vhodnost pro jakýkoli účel. Za tímto 
účelem učiní Komise nezbytné kroky
k tomu, aby uživatelé těchto služeb, dat
a informací byli vhodným způsobem 
informováni o absenci takové záruky.

složkami programu jsou poskytovány bez 
záruky, ať už výslovné, nebo implicitní, 
pokud jde o jejich kvalitu, přesnost, 
dostupnost, spolehlivost, rychlost
a vhodnost pro jakýkoli účel, ledaže je 
takováto záruka vyžadována příslušnými 
právními předpisy Unie pro poskytování 
dotčených služeb. Za tímto účelem učiní 
Komise nezbytné kroky k tomu, aby 
uživatelé těchto služeb, dat a informací byli 
vhodným způsobem informováni o absenci 
takové záruky.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí pro provádění programu na 
období 2021–2027 činí [16] miliard EUR
v běžných cenách.

Finanční krytí pro provádění programu na 
období 2021–2027 činí [16,7] miliardy
EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) SSA: [0,6] miliardy EUR.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) GOVSATCOM: [0,6] miliardy 
EUR.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průřezové činnosti podle článku 3 
jsou financovány v rámci složek programu.

2. Průřezové činnosti podle článku 3, 
5 a 6 jsou financovány v rámci složek 
programu.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odchylně od článku 167 finančního 
nařízení využívají, kdykoli je to vhodné, 
více zdrojů dodávek, aby byla zajištěna 
lepší celková kontrola nad všemi složkami 
programu a jejich výdaji a harmonogramy;

c) odchylně od článku 167 finančního 
nařízení využívají, kdykoli je to vhodné, 
více zdrojů dodávek, aby byla zajištěna 
lepší celková kontrola nad všemi složkami 
programu a jejich výdaji, kvalitou
a harmonogramy;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporují autonomii Unie, zejména
z technologického hlediska;

d) podporují autonomii Unie, zejména
z technologického hlediska v celém 
hodnotovém řetězci;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejný zadavatel vyjádří 
požadovaný podíl subdodávek v rámci 
zakázky v rozmezí od minimálního do 

2. Veřejný zadavatel vyjádří 
požadovaný podíl subdodávek v rámci 
zakázky v rozmezí od minimálního do 
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maximálního procentního podílu. maximálního procentního podílu
s přihlédnutím k prvořadým zájmům Unie
a jejích členských států uvedeným
v článku 25.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Navíc k ustanovením [článku 165] 
finančního nařízení mohou Komise
a agentura provádět společná zadávací 
řízení s Evropskou kosmickou agenturou 
nebo jinými mezinárodními organizacemi, 
které jsou zapojeny do provádění složek 
programu.

1. Navíc k ustanovením [článku 165] 
finančního nařízení mohou Komise a/nebo
agentura provádět společná zadávací řízení
s Evropskou kosmickou agenturou nebo 
jinými mezinárodními organizacemi, které 
jsou zapojeny do provádění složek 
programu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) systematickém zohledňování cíle 
kontinuity služeb coby absolutní priority;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systematickém zvažování potřeb 
uživatelů služeb poskytovaných složkami 
programu a vědeckého a technologického 
vývoje v souvislosti s těmito službami;

d) systematickém zohledňování
potřeb uživatelů, zejména v souvislosti
s kontinuitou služeb a stabilitou rozhraní
služeb poskytovaných složkami programu,
a vědeckého a technologického vývoje
v souvislosti s těmito službami;
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy se mohou programu 
účastnit tak, že přispějí svými technickými 
schopnostmi, know-how a pomocí, 
zejména v oblasti bezpečnosti
a zabezpečení, že Unii v případě potřeby 
zpřístupní informace a infrastrukturu
v jejich držení nebo umístěnou na jejich 
území, a to i zajištěním efektivního, 
překážek prostého přístupu k datům in situ
a jejich využívání a spoluprací s Komisí na 
zlepšování dostupnosti dat in situ, které 
program potřebuje.

1. Členské státy se mohou programu 
účastnit tak, že přispějí svými technickými 
schopnostmi, know-how a pomocí, 
zejména v oblasti bezpečnosti
a zabezpečení, udržitelné dopravy
a aplikací složek programu a tím, že Unii
v případě potřeby zpřístupní informace
a infrastrukturu v jejich držení nebo 
umístěnou na jejich území, a to i zajištěním 
efektivního, překážek prostého přístupu
k datům in situ a jejich využívání
a spoluprací s Komisí na zlepšování 
dostupnosti dat in situ, které program 
potřebuje.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise má celkovou odpovědnost 
za provádění programu, a to i v oblasti 
bezpečnosti. Komise v souladu s tímto 
nařízením určuje priority a dlouhodobý 
vývoj programu a dohlíží na jeho 
provádění, přičemž bere řádný ohled na 
jeho dopad na jiné politiky Unie.

1. Komise má celkovou odpovědnost 
za provádění programu, a odpovědnost
v oblasti bezpečnosti za složky programu 
nesvěřené agentuře podle článku 30. 
Komise v souladu s tímto nařízením určuje 
priority a dlouhodobý vývoj programu
a dohlíží na jeho provádění, přičemž bere 
řádný ohled na jeho dopad na jiné politiky 
Unie.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise řídí složky programu, není- 2. Komise řídí složky programu pouze 
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li takovým řízením pověřen jiný subjekt. tam, kde dosáhne cílů složek programu 
účinněji, než kdyby byl takovým řízením 
pověřen jiný subjekt. V ostatních 
případech Komise pověří řízením složky 
programu agenturu, Evropskou 
kosmickou agenturu, nebo jiné subjekty 
uvedené v článku 32.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li to nezbytné pro hladké 
fungování programu a hladké poskytování 
služeb poskytovaných složkami programu, 
Komise po konzultaci s uživateli a všemi 
dalšími příslušnými zúčastněnými stranami 
stanoví prostřednictvím prováděcích aktů 
technické a provozní specifikace nezbytné
k provádění a vývoji těchto složek a služeb, 
které tyto složky poskytují. Při stanovení 
uvedených technických a provozních 
specifikací Komise nesníží obecnou 
úroveň bezpečnosti a dodrží požadavek na 
zpětnou kompatibilitu.

4. Je-li to nezbytné pro hladké 
fungování programu a hladké poskytování 
služeb poskytovaných složkami programu, 
Komise po konzultaci s uživateli, 
navazujícími subjekty a všemi dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami stanoví 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci požadavky vysoké úrovně pro
provádění a vývoj těchto složek a služeb, 
které tyto složky poskytují. Při stanovení 
těchto požadavků vysoké úrovně Komise 
nesníží obecnou úroveň bezpečnosti
a dodrží požadavek na zpětnou 
kompatibilitu.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 
3.

Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
107 odst. 3.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise prosazuje a zajišťuje 
rozšiřování základny uživatelů a využívání
dat a služeb poskytovaných složkami 
programu ve veřejném i soukromém 
sektoru, a to i podporou odpovídajícího 
vývoje těchto služeb a stabilního 

5. Komise přispívá a dohlíží nad 
rozšiřováním základny uživatelů
a využíváním dat a služeb poskytovaných 
složkami programu ve veřejném
i soukromém sektoru, a to i podporou 
odpovídajícího vývoje těchto služeb, a 
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dlouhodobého prostředí. Buduje synergie 
mezi aplikacemi jednotlivých složek 
programu. Zajišťuje doplňkovost, 
konzistentnost, synergie a provázanost 
mezi programem a dalšími opatřeními
a programy Unie.

v případě potřeby také rozvoje 
přiměřených norem na úrovni EU,
a podporou stabilního dlouhodobého 
prostředí. Buduje synergie mezi aplikacemi 
jednotlivých složek programu. Zajišťuje 
doplňkovost, konzistentnost, synergie
a provázanost mezi programem a dalšími 
opatřeními a programy Unie, a to případně 
také zajišťováním slučitelnosti
a interoperability mezi těmito službami
a projekty financovanými z jiných 
opatření a programů Unie.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ve vhodných případech zajistí 
koordinaci s činnostmi v kosmickém 
odvětví na unijní, národní a mezinárodní 
úrovni. Pobízí ke spolupráci mezi 
členskými státy a prosazuje sbližování 
jejich technologických kapacit a vývoje
v kosmické oblasti.

6. Ve vhodných případech a ve 
spolupráci s agenturou a Evropskou 
kosmickou agenturou zajistí koordinaci
s činnostmi v kosmickém odvětví na unijní, 
národní a mezinárodní úrovni. Pobízí ke 
spolupráci mezi členskými státy
a prosazuje sbližování jejich 
technologických kapacit a vývoje
v kosmické oblasti.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) koordinuje kybernetickou 
bezpečnost programu;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) propaguje a zajišťuje rozšiřování
a využívání dat a služeb poskytnutých 
složkami programu, zejména s ohledem 
na odvětví dopravy, a to včetně 
prováděcích činností týkajících se rozvoje 
navazujících aplikací a služeb založených 
na složkách programu uzpůsobených 
potřebám uživatelů;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) provádí činnosti na podporu 
inovativního kosmického odvětví Unie
v souladu s článkem 6 ve spolupráci
s Komisí a navazujícím odvětvím, a to 
zejména usnadněním přístupu
k financování prostřednictvím finančních 
nástrojů uvedených v hlavě III a zároveň 
ve spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB) prostřednictvím finančních 
nástrojů EIB zřízených EIB a zaměřených 
zejména na malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) definuje a doporučuje Komisi 
priority kosmické oblasti programu 
Horizont Evropa a řídí činnosti výzkumu
a vývoje v kosmické oblasti financované 
programem Horizont Evropa v rozsahu 
svých pravomocí;
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) podporuje využívání synergií mezi 
kosmickým odvětvím a odvětvím dopravy;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vykonává komunikační
a propagační činnosti a činnosti
v souvislosti s komercializací služeb 
nabízených složkami Galileo a EGNOS;

c) vykonává komunikační
a propagační činnosti a činnosti zejména
v souvislosti se službami nabízenými
složkami Galileo, EGNOS a Copernicus;

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) řídí využívání složek EGNOS
a Galileo, jak je uvedeno v článku 43;

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytuje technické poradenství 
Komisi.

d) poskytuje technické poradenství 
Komisi v případech, kdy se její úloha 
nepřekrývá s úlohou Evropské kosmické 
agentury uvedenou v článku 31;



AD\1165367CS.docx 39/62 PE626.706v02-00

CS

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízením využívání složek EGNOS
a Galileo, jak je uvedeno v článku 43;

vypouští se

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděcími činnostmi
v souvislosti s vývojem návazných aplikací
a služeb založených na složkách 
programu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může agenturu pověřit 
dalšími úkoly, mimo jiné výkonem činností
v oblasti komunikace, propagace
a marketingu dat a informací a dalších 
činností souvisejících s rozšiřováním 
základny uživatelů složek programu jiných 
než Galileo a EGNOS.

3. Komise může agenturu pověřit 
dalšími úkoly, mimo jiné výkonem činností
v oblasti komunikace, propagace
a marketingu dat a informací a dalších 
činností souvisejících s rozšiřováním 
základny uživatelů složek programu jiných 
než Galileo, EGNOS a Copernicus.

Pozměňovací návrh 87
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise agenturu pověří úkoly 
uvedenými v odstavcích 2 a 3 dohodou
o přiznání příspěvku podle [čl. 2 odst. 18]
a [hlavy VI] finančního nařízení.

4. Komise agenturu pověří úkoly 
uvedenými v odstavcích 2 a 3 dohodou
o přiznání příspěvku podle [čl. 2 odst. 18]
a [hlavy VI] finančního nařízení, přičemž 
tyto úkoly jsou předmětem přezkumu
v souladu s čl. 102 odst. 6 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise v souvislosti s úkoly, 
kterými agenturu pověřuje, zajistí 
dostatečné finanční prostředky pro řízení
a plnění těchto úkolů, a to i co se týče 
dostatečných lidských a finančních 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o Galileo a EGNOS: 
rozvojem systémů, vývojem pozemního 
segmentu a projektováním a vývojem 
družic;

b) pokud jde o Galileo a EGNOS: 
technickou podporou pro agenturu při 
výkonu jí svěřených úkolů podle článku 
30, a pokud tak stanoví zvláštní dohody
o svěření úkolů agentury jiným 
subjektům, které byly uzavřeny mezi 
agenturou a Evropskou kosmickou 
agenturou podle dohody o finančním 
rámcovém partnerství uvedené v odstavci 
2 tohoto článku, zadáváním veřejných 
zakázek na rozvoj systémů, vývojem 
pozemního segmentu a projektováním
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a vývojem družic jménem a z pověření 
Unie;

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporou spolupráce mezi 
členskými státy a prosazováním sbližování 
jejich technologických kapacit a vývoje
v kosmické oblasti.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jasně definuje odpovědnosti
a povinnosti Evropské kosmické agentury, 
pokud jde o program,

– jasně definuje odpovědnosti
a povinnosti Komise, agentury a Evropské 
kosmické agentury, pokud jde o program,

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanoví podmínky řízení finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře, zejména s ohledem na zadávání 
veřejných zakázek, řídicí postupy, 
očekávané výsledky měřené 
výkonnostními ukazateli, opatření 
použitelná v případě nedostatečného nebo 
podvodného plnění smluv z hlediska 
nákladů, harmonogramu a výsledků, jakož

– stanoví podmínky řízení finančních 
prostředků svěřených Evropské kosmické 
agentuře, a to i pokud jde o postupy při
zadávání veřejných zakázek Unie, jsou-li 
zadávány jménem a s pověřením Komise 
nebo agentury, řídicí postupy, očekávané 
výsledky měřené výkonnostními ukazateli, 
opatření použitelná v případě 
nedostatečného nebo podvodného plnění 
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i na komunikační strategii a pravidla 
týkající se vlastnictví všech hmotných
a nehmotných prostředků; tyto podmínky 
musí být v souladu s hlavou III a V tohoto 
nařízení a s finančním nařízením,

smluv z hlediska nákladů, harmonogramu
a výsledků, jakož i na komunikační 
strategii a pravidla týkající se vlastnictví 
všech hmotných a nehmotných prostředků; 
tyto podmínky musí být v souladu s hlavou 
III a V tohoto nařízení a s finančním 
nařízením,

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnost programu by měla vycházet
z těchto zásad:

Bezpečnost programu vychází z těchto 
zásad:

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zohlednění zkušeností získaných
s provozem složek Galileo, EGNOS
a Copernicus;

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) spolupráce s agenturou ENISA
v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 96
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v oblasti své působnosti zajistí 
vysoký stupeň bezpečnosti, zejména pokud 
jde o:

Komise a agentura v oblasti své 
působnosti zajistí vysoký stupeň 
bezpečnosti, zejména pokud jde o:

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem Komise zajistí, aby byla 
pro každou složku programu provedena 
analýza rizik a hrozeb. Na základě této
analýzy rizik a hrozeb stanoví 
prostřednictvím prováděcích aktů obecné 
bezpečnostní požadavky pro každou složku 
programu. Přitom Komise vezme v úvahu 
dopad těchto požadavků na hladké 
fungování dané složky, zejména z hlediska 
nákladů, řízení rizik a harmonogramu,
a dbá na to, aby nesnížila obecnou úroveň 
bezpečnosti ani nenarušila fungování 
stávajícího zařízení založeného na dané 
složce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 
3.

Za tímto účelem Komise provede analýzu
rizik a hrozeb pro složky Copernicus, SST
a GOVSATCOM a zajistí, aby agentura 
provedla analýzu rizik a hrozeb pro složky 
Galileo a EGNOS.

Na základě analýzy rizik a hrozeb uvedené
v prvním odstavci stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
každou složku programu obecné 
bezpečnostní požadavky. Přitom vezme
v úvahu dopad těchto požadavků na hladké 
fungování dané složky, zejména z hlediska 
nákladů, řízení rizik a harmonogramu,
a dbá na to, aby nesnížila obecnou úroveň 
bezpečnosti ani nenarušila fungování 
stávajícího zařízení založeného na dané 
složce. Obecné bezpečnostní požadavky 
stanoví postupy, kterými je třeba se řídit
v případě, kdy může mít provoz složky vliv 
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na bezpečnost Unie nebo jejích členských 
států. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 
3.

Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt odpovědný za řízení složky 
programu odpovídá za řízení bezpečnosti 
dané složky a za tím účelem provádí 
analýzu rizik a hrozeb a veškeré nezbytné 
činnosti k zajištění a monitorování 
bezpečnosti dané složky, zejména 
stanovení technických specifikací
a provozních postupů, a monitoruje jejich 
soulad s obecnými bezpečnostními 
požadavky uvedenými v odstavci 1.

2. Komise je odpovědná za řízení 
bezpečnosti složek Copernicus, SST
a GOVSATCOM. Agentura je odpovědná
za řízení bezpečnosti složek Galileo
a EGNOS. Za tím účelem provádí veškeré 
nezbytné činnosti k zajištění
a monitorování bezpečnosti složek, za 
které jsou odpovědné, zejména stanovení 
technických specifikací a provozních 
postupů, a monitorují jejich soulad
s obecnými bezpečnostními požadavky 
uvedenými v odstavci 1 třetím 
pododstavci.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistí kybernetickou bezpečnost 
programu;

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každý členský stát zajistí, aby jeho a) každý členský stát zajistí, aby jeho 
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vnitrostátní bezpečnostní předpisy 
poskytovaly stupeň ochrany utajovaných 
informací Evropské unie rovnocenný 
stupni, který poskytují bezpečnostní 
pravidla stanovená rozhodnutím Komise 
(EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 
2015 o bezpečnostních pravidlech na 
ochranu utajovaných informací EU30

a bezpečnostní pravidla Rady stanovená
v přílohách rozhodnutí Rady ze dne 23. 
září 2013 o bezpečnostních pravidlech na 
ochranu utajovaných informací EU31;

vnitrostátní bezpečnostní předpisy 
poskytovaly vysoký stupeň ochrany 
utajovaných informací Evropské unie 
rovnocenný stupni, který poskytují 
bezpečnostní pravidla stanovená 
rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 
2015/444 ze dne 13. března 2015
o bezpečnostních pravidlech na ochranu 
utajovaných informací EU30 a bezpečnostní 
pravidla Rady stanovená v přílohách 
rozhodnutí Rady ze dne 23. září 2013
o bezpečnostních pravidlech na ochranu 
utajovaných informací EU31;

_________________ _________________

30 Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53-88. 30 Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53-88.

31 Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1-50. 31 Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1-50.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení, údržbu, neustálé 
zdokonalování, vývoj a ochranu pozemní 
infrastruktury, zejména sítí, míst
a podpůrných zařízení, včetně modernizací
a managementu zastarávání;

b) řízení, údržbu, neustálé 
zdokonalování, vývoj a ochranu pozemní 
infrastruktury, včetně dokončení pozemní 
infrastruktury mimo území EU, která je 
však nezbytná pro to, aby složka EGNOS 
mohla plně pokrývat území členských 
států, která geograficky leží v Evropě, 
zejména sítí, míst a podpůrných zařízení, 
včetně modernizací a managementu 
zastarávání;

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozvoj a vývoj základních prvků, 
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jako jsou čipové sady a přijímače 
uzpůsobené pro systém Galileo;

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) certifikační a normalizační 
provozní činnosti;

d) dohled nad výkonností, certifikační
a normalizační provozní činnosti;

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) kroky mající za cíl zmírňovat 
pravděpodobnost výskytu rušení 
radiovými frekvencemi;

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) navigační služby v letectví 
prostřednictvím vhodných systémů 
zesílení signálu (palubních či pozemních).

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) službu přístupu k datům systému 
EGNOS (EDAS), která poskytuje 

b) službu přístupu k datům systému 
EGNOS (EDAS), která je pro uživatele 
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informace o poloze a synchronizaci určené 
zejména pro aplikace družicové navigace 
pro odborné a komerční využití, přičemž 
nabízí zlepšenou výkonnost a data s vyšší 
přidanou hodnotou, než jakou mají data 
získaná prostřednictvím EOS;

bezplatná a poskytuje informace o poloze
a synchronizaci určené zejména pro 
aplikace družicové navigace pro odborné
a komerční využití, přičemž nabízí 
zlepšenou výkonnost a data s vyšší 
přidanou hodnotou, než jakou mají data 
získaná prostřednictvím EOS;

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) službu pro zajištění bezpečnosti 
života (SoL), která je osvobozena od 
přímých uživatelských poplatků
a poskytuje informace o poloze
a synchronizaci s vysokou úrovní 
kontinuity, dostupnosti a přesnosti, včetně 
zpráv týkajících se integrity, které 
uživatele upozorňují na jakékoli selhání
v systému Galileo a jiných GNSS, které 
Galileo v oblasti pokrytí zesiluje, nebo na 
signály o překročení limitů vydávaných 
systémem Galileo a těmito jinými GNSS,
a která je určena především pro uživatele, 
pro které má zásadní význam bezpečnost, 
zejména v oblasti civilního letectví pro 
účely letových navigačních služeb.

c) službu pro zajištění bezpečnosti 
života (SoL), která je osvobozena od 
přímých uživatelských poplatků
a poskytuje informace o poloze
a synchronizaci času s vysokou úrovní 
kontinuity, dostupnosti, přesnosti
a integrity. Tato služba se poskytuje pod 
dohledem agentury EASA s cílem zajistit 
dodržení požadavků na bezpečnost 
leteckého provozu, včetně zpráv týkajících 
se integrity, které uživatele upozorňují na 
jakékoli selhání v systému Galileo a jiných 
GNSS, které Galileo v oblasti pokrytí 
zesiluje, nebo na signály o překročení 
limitů vydávaných systémem Galileo
a těmito jinými GNSS, a je určena 
především pro uživatele, pro které má 
zásadní význam bezpečnost, zejména
v oblasti civilního letectví pro účely 
letových navigačních služeb.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby uvedené v odstavci 1 se poskytují 
především na území členských států 
nacházejícím se zeměpisně v Evropě.

Služby uvedené v odstavci 1 se poskytují 
především na území členských států 
nacházejícím se zeměpisně v Evropě, 
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včetně Azor, Madeiry a Kanárských 
ostrovů.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zeměpisné pokrytí složkou EGNOS může 
být rozšířeno do dalších oblastí světa, 
zejména na území kandidátských zemí, 
třetích zemí přidružených k iniciativě 
jednotného evropského nebe a třetích zemí
v rámci evropské politiky sousedství, 
pokud je to technicky proveditelné, a 
v případě služby SoL na základě 
mezinárodních dohod.

Zeměpisné pokrytí složkou EGNOS může 
být rozšířeno do dalších oblastí světa, 
zejména na území kandidátských zemí, 
třetích zemí přidružených k iniciativě 
jednotného evropského nebe a třetích zemí
v rámci evropské politiky sousedství, 
pokud je to technicky proveditelné
a proběhlo posouzení potenciálních 
bezpečnostních hrozeb pro systém
a bezpečnostní akreditaci, a v případě 
služby SoL na základě mezinárodních 
dohod.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Náklady takového rozšíření, včetně 
souvisejících provozních nákladů 
specifických pro uvedené regiony, nejsou 
hrazeny z rozpočtu podle článku 11. 
Uvedené rozšíření nezpůsobí prodlevu
v nabízení služeb podle odstavce 1 na 
území členských států nacházejícím se 
zeměpisně v Evropě.

3. Náklady takového rozšíření, včetně 
souvisejících provozních nákladů 
specifických pro uvedené regiony, nejsou 
hrazeny z rozpočtu podle článku 11, ale 
Evropská komise zváží využití stávajících 
partnerských programů a případně vývoje 
zvláštních finančních nástrojů na jejich 
podporu. Uvedené rozšíření nezpůsobí 
prodlevu v nabízení služeb podle odstavce 
1 na území členských států nacházejícím se 
zeměpisně v Evropě.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení a snižování rizik spojených
s provozem složek Galileo a EGNOS;

a) řízení a snižování rizik spojených
s provozem a poskytováním služeb složek 
Galileo a EGNOS;

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) řízení a zmírňování výskytu rušení 
radiovými frekvencemi.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 47 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Slučitelnost a interoperabilita Slučitelnost, interoperabilita
a standardizace

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Složky Galileo a EGNOS usilují
o dosažení souladu s mezinárodními 
normami a certifikacemi; příslušné 
orgány spolupracují zejména za účelem 
stanovení systému certifikace, který se 
zvlášť zaměřuje na odvětví železniční, 
silniční, letecké a lodní dopravy.

Pozměňovací návrh 115
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Složky GALILEO a EGNOS
a služby, které poskytují, jsou v souladu
s některými přijímači v rámci dopravní 
infrastruktury, a to rovněž s ohledem na 
budoucí strategická odvětví, jako jsou 
samořiditelné vozy a propojená vozidla
a bezpilotní letecké prostředky.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Copernicus je složkou civilního 
programu pro pozorování Země, jejíž 
hybnou silou jsou klíčoví uživatelé. Zajistí 
autonomní přístup k environmentálním 
poznatkům a klíčovým technologiím pro 
data a informace o pozorování Země 
poskytované službami, díky čemuž může 
Unie nezávisle rozhodovat a jednat mimo 
jiné v oblastech životního prostředí, změny 
klimatu, civilní ochrany, bezpečnosti
a zabezpečení, například v odvětví 
dopravy.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– monitorování pevniny
a zemědělství za účelem poskytování 
informací o krajinném pokryvu, využívání 
půdy a změnách využívání půdy, 
městských oblastech, kvantitě a kvalitě 
vnitrozemské vody, lesích, zemědělských

– monitorování pevniny, budování 
infrastruktury a zemědělství za účelem 
poskytování informací o krajinném 
pokryvu, využívání půdy a změnách 
využívání půdy, městských oblastech, 
kvantitě a kvalitě vnitrozemské vody, 
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a jiných přírodních zdrojích, biologické 
rozmanitosti a kryosféře,

lesích, zemědělských a jiných přírodních 
zdrojích, biologické rozmanitosti
a kryosféře,

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a – odrážka 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– dopravní služby, díky nimž je 
pozemní, námořní, letecká a kosmická 
doprava inteligentnější, účinnější, 
bezpečnější, zabezpečenější, udržitelnější
a integrovanější.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) mechanismus k rozšíření služeb 
složky Copernicus, tak aby podporovala 
další činnosti Unie.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) další služby monitorování, 
podávání zpráv a zajišťování souladu, 
které pokrývají další tematické oblasti 
regulované Evropskou unií. 

Pozměňovací návrh 121
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Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složka Copernicus zahrnuje opatření 
na podporu služeb navazujících na 
Copernicus a prosazuje:

a) používání institucionálních údajů
a informací pro účely monitorování, 
podávání zpráv a zajištění souladu 
vnitrostátních služeb na podporu
veřejných orgánů;

b) služby nabízené komerčně;

c) služby mapování za účelem 
monitorování a ochrany kulturního 
dědictví.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvoření, rozvoj a provoz sítě 
pozemních a/nebo kosmických senzorů 
členských států, včetně senzorů vyvinutých 
Evropskou kosmickou agenturou a senzorů 
Unie provozovaných na vnitrostátní úrovni 
za účelem průzkumu a sledování objektů
a vytvoření evropského katalogu 
kosmických objektů přizpůsobeného 
potřebám uživatelů podle článku 55;

a) vytvoření, rozvoj a provoz sítě 
pozemních a/nebo kosmických senzorů 
členských států, včetně senzorů vyvinutých 
Evropskou kosmickou agenturou a senzorů 
Unie provozovaných na vnitrostátní úrovni 
za účelem průzkumu a sledování objektů
a vytvoření evropského katalogu 
kosmických objektů přizpůsobeného 
potřebám uživatelů podle článku 55 do 
konce roku 2023;

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Článek 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 58a



AD\1165367CS.docx 53/62 PE626.706v02-00

CS

Monitorování nabídky a poptávky týkající 
se SST

Do 31. prosince 2024 vyhodnotí Komise 
provádění složky SST, zejména pokud jde
o vývoj potřeb uživatelů v souvislosti
s kapacitou pozemních a kosmických 
senzorů. Hodnocení se zaměří zejména na 
potřebu další kosmické a pozemní 
infrastruktury. Hodnocení je v případě 
potřeby doprovázeno vhodným návrhem 
vývoje další kosmické a pozemské 
infrastruktury v rámci složky SST.

Odůvodnění

Evropská unie by měla mít v souvislosti se dvěma novými iniciativami SSA a GOVSATCOM 
větší ambice. Jelikož žádáme o navýšení rozpočtu, můžeme začlenit více činností.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce kosmického počasí může 
podporovat tyto činnosti:

1. Funkce kosmického počasí 
podporuje tyto činnosti:

Odůvodnění

Evropská unie by měla mít v souvislosti se dvěma novými iniciativami SSA a GOVSATCOM 
větší ambice. Jelikož žádáme o navýšení rozpočtu, můžeme začlenit více činností.

Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce týkající se blízkozemních 
těles může podporovat tyto činnosti:

1. Funkce týkající se blízkozemních 
těles podporuje tyto činnosti:

Pozměňovací návrh 126
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Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může koordinovat opatření 
Unie a vnitrostátních veřejných orgánů 
zabývajících se civilní ochranou v případě, 
že je zjištěno blízkozemní těleso, které se 
blíží k Zemi.

2. Komise koordinuje opatření Unie
a vnitrostátních veřejných orgánů 
zabývajících se civilní ochranou v případě, 
že je zjištěno blízkozemní těleso, které se 
blíží k Zemi.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vývoj, vybudování a provozní 
činnosti infrastruktury pozemního 
segmentu;

a) vývoj, vybudování a provozní 
činnosti infrastruktury pozemního
a kosmického segmentu;

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme provozní 
požadavky na služby poskytované v rámci 
GOSSATCOM v podobě technických 
specifikací pro případy použití týkající se 
krizového řízení, dohledu a řízení klíčové 
infrastruktury, včetně diplomatických 
komunikačních sítí. Uvedené provozní 
požadavky vycházejí z podrobné analýzy 
požadavků uživatelů a zohledňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
uživatelských zařízení a sítí. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 107 odst. 3.

2. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme provozní 
požadavky na služby poskytované v rámci 
GOSSATCOM v podobě technických 
specifikací pro případy použití týkající se 
krizového řízení, dohledu a řízení klíčové 
infrastruktury, včetně diplomatických 
komunikačních sítí. Uvedené provozní 
požadavky vycházejí z podrobné analýzy 
požadavků uživatelů a zohledňují 
požadavky vyplývající ze stávajících 
uživatelských zařízení a sítí. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 107 odst. 3. Další 
případy využití mohou být případně 
kdykoliv doplněny na základě skutečné 
poptávky uživatelů v členských státech
a následovány příslušnými technickými 



AD\1165367CS.docx 55/62 PE626.706v02-00

CS

specifikacemi.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme portfolio služeb 
pro služby poskytované v rámci 
GOVSATCOM v podobě seznamu 
kategorií kapacit a služeb družicové 
komunikace a jejich atributů, včetně 
zeměpisného pokrytí, kmitočtu, šířky 
pásma, uživatelského zařízení
a bezpečnostních prvků. Tato opatření 
musí být založena na provozních
a bezpečnostních požadavcích uvedených
v odstavci 1 a musí upřednostňovat služby 
poskytované uživatelům na úrovni Unie. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 107 odst. 
3.

3. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme portfolio služeb 
pro služby poskytované v rámci 
GOVSATCOM v podobě seznamu 
kategorií kapacit a služeb družicové 
komunikace a jejich atributů, včetně 
zeměpisného pokrytí, kmitočtu, šířky 
pásma, uživatelského zařízení
a bezpečnostních prvků. Tato opatření 
musí být založena na provozních
a bezpečnostních požadavcích uvedených
v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
107 odst. 3.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Portfolio služeb uvedené v odstavci 
3 zohlední stávající komerčně dostupné 
služby, aby nedošlo k narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právnické osoby, které jsou řádně b) právnické osoby, které jsou řádně 



PE626.706v02-00 56/62 AD\1165367CS.docx

CS

akreditovány k poskytování satelitních 
kapacit nebo služeb v souladu s postupem 
bezpečnostní akreditace podle článku 36
na základě specifických bezpečnostních 
požadavků na GOVSATCOM podle čl. 34 
odst. 1.

akreditovány k poskytování satelitních 
kapacit nebo služeb v souladu s postupem 
bezpečnostní akreditace podle článku 36.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Poskytovatelé kapacit či služeb 
družicové komunikace jednají v rámci této 
složky v souladu se zvláštními 
bezpečnostními požadavky pro složku 
GOVSATCOM, které se určí v souladu
s čl. 34 odst. 1.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sdružené kapacity, služby
a uživatelská zařízení družicové 
komunikace se sdílí a prioritizují mezi 
účastníky GOVSATCOM na základě 
analýzy bezpečnostních rizik prováděné 
uživateli na úrovni Unie a členských států. 
Při tomto sdílení a prioritizaci jsou 
upřednostňováni uživatelé na úrovni 
Unie.

1. Sdružené kapacity, služby
a uživatelská zařízení družicové 
komunikace se sdílí a prioritizují mezi 
účastníky GOVSATCOM na základě 
analýzy bezpečnostních rizik prováděné 
uživateli na úrovni Unie a členských států.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Centra GOVSATCOM zohlední 
stávající komerčně dostupné služby, aby 
nedošlo k narušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise do konce roku 2021 přijme 
akt v přenesené pravomoci v souladu 
článkem 105 ohledně ustanovení 
týkajících se řízení složky GOVSATCOM.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před koncem roku 2024 vyhodnotí Komise 
provádění složky GOVSATCOM, zejména 
pokud jde o vývoj potřeb uživatelů
v souvislosti s kapacitou družicové 
komunikace. Hodnocení se zaměří zejména 
na potřebu další kosmické infrastruktury. 
Hodnocení je v případě potřeby 
doprovázeno vhodným návrhem vývoje 
další kosmické infrastruktury v rámci 
složky GOVSATCOM.

Složka GOVSATCOM bude zprovozněna 
do konce roku 2023. Před koncem roku 
2024 vyhodnotí Komise provádění složky 
GOVSATCOM, zejména pokud jde
o vývoj potřeb uživatelů v souvislosti
s kapacitou družicové komunikace. 
Hodnocení se zaměří zejména na potřebu 
další kosmické infrastruktury. Hodnocení 
je v případě potřeby doprovázeno vhodným 
návrhem vývoje další kosmické 
infrastruktury v rámci složky 
GOVSATCOM.

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členové správní rady a jejich 
náhradníci jsou jmenováni na základě 
svých znalostí v oblasti hlavních úkolů 
agentury, přičemž se přihlédne
k relevantním dovednostem v oblasti 
řízení, správy a rozpočtu. Evropský
parlament, Komise a členské státy usilují
o omezení obměny svých zástupců ve 
správní radě, aby byla zajištěna kontinuita 
činnosti správní rady. Všechny strany 
usilují o dosažení vyváženého zastoupení 
žen a mužů ve správní radě.

4. Členové správní rady a jejich 
náhradníci jsou jmenováni na základě 
svých znalostí v oblasti úkolů agentury, 
přičemž se přihlédne k relevantním 
dovednostem v oblasti řízení, správy
a rozpočtu. Evropský parlament, Komise
a členské státy usilují o omezení obměny 
svých zástupců ve správní radě, aby byla 
zajištěna kontinuita činnosti správní rady. 
Všechny strany usilují o dosažení 
vyváženého zastoupení žen a mužů ve 
správní radě.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise stanoví metodologii pro 
zajištění kvalitativních ukazatelů pro 
přesné posouzení pokroku směrem
k plnění obecných cílů stanovených v čl. 4 
písm. a), b) a c). Na základě této 
metodologie Komise doplní přílohu, a to 
nejpozději do 1. ledna 2021.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby data pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie a případně členským 
státům uloží přiměřené požadavky na 
vykazování.

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby data pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byla 
vhodná pro hloubkovou analýzu 
dosaženého pokroku a vzniklých obtíží
a aby byla shromažďována účinně, 
efektivně a včas. Za tímto účelem se 
příjemcům finančních prostředků Unie
a případně členským státům uloží 
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přiměřené požadavky na vykazování.

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí hodnocení 
programu včas tak, aby je bylo možné 
promítnout do rozhodovacího procesu.

1. Komise provádí hodnocení 
programu včas tak, aby je bylo možné 
promítnout do rozhodovacího procesu. 
Tato hodnocení rovněž poskytnou 
kvalitativní posouzení pokroku směrem
k plnění obecných cílů stanovených
v článku 4.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do tří let od začátku provádění 
programu.

Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2024 a poté každých pět let
posoudí Komise na základě svých vlastních 
pokynů výsledky agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění. 
Hodnocení se zejména zabývá případnou 
potřebou upravit mandát agentury
a finančními dopady jakékoli takové 
úpravy. Zaměří se také na uplatňování 
politiky agentury v oblasti střetu zájmů
a na nezávislost a samostatnost rady pro 

Do 30. června 2024 a poté každé tři roky
posoudí Komise na základě svých vlastních 
pokynů výsledky agentury s ohledem na 
její cíle, mandát, úkoly a umístění. 
Hodnocení se zabývá především případnou 
potřebou upravit mandát agentury –
zejména s ohledem na možnost svěřit 
agentuře další úkoly v souladu s článkem 
30 – a finančními dopady jakékoli takové 
úpravy. Zaměří se také na uplatňování 
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bezpečnostní akreditaci. politiky agentury v oblasti střetu zájmů
a na nezávislost a samostatnost rady pro 
bezpečnostní akreditaci.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise ve spolupráci s agenturou 
vypracuje plán přechodu pro zajištění 
příslušných finančních prostředků
a zaměstnanců, aby byla agentura 
schopna plnit úkoly stanovené v tomto 
nařízení. Komise definuje opatření pro 
zajištění toho, aby úkoly, pro něž agentura
v tuto chvíli nemá potřebné prostředky
a zaměstnance, byly dostatečně plněny 
během přechodného období, které nebude 
delší než 2 roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost.
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