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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a 
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a ktorá bola podpísaná v Lisabone 13. 
decembra 2007 a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 306 dňa 17. decembra 
2007, ktorou sa do hlavy Výskum a technologický rozvoj vložil nový článok 172a, a tak 
Únii poskytol právny základ pre vypracovanie európskej vesmírnej politiky,

Všeobecné úvahy

1. vyjadruje spokojnosť so začlenením ustanovenia o európskej vesmírnej politike (článok 
172a) do hlavy Výskum a technologický rozvoj Lisabonskej zmluvy a víta skutočnosť, že 
Parlamentu a Rade bola poskytnutá príležitosť prijať v rámci riadneho legislatívneho 
postupu opatrenia potrebné na vytvorenie európskeho vesmírneho programu;

2. žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predložila vhodný návrh takýchto opatrení, spolu 
s oznámením týkajúcim sa nadviazania náležitých vzťahov s Európskou vesmírnou 
agentúrou;

Navigácia – určovanie polohy

3. vyjadruje potešenie nad tým, že v prvom čítaní bola medzi Parlamentom a Radou 
dosiahnutá dohoda o vykonávaní európskych programov satelitnej rádiovej navigácie 
(EGNOS a Galileo) a zdôrazňuje dva podstatné aspekty, a to skutočnosť, že Spoločenstvo 
bude vlastníkom systému a že fáza jeho zavádzania bude financovaná z rozpočtu 
Spoločenstva;

4. upozorňuje na svoje stanovisko, ktoré prijal 23. apríla 2008, a najmä na skutočnosť, že 
programy EGNOS a Galileo by sa mali považovať za jeden z úspechov budúceho 
európskeho vesmírneho programu, ako aj na riadenie programov spolu s 
medziinštitucionálnym výborom programu Galileo (GIP), ktoré môže slúžiť ako vzor pri 
vývoji európskej vesmírnej politiky.
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