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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise ze dne 28. února 2013 nazvané „Kosmická průmyslová politika EU, 
uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví“ (COM(2013)0108) jako 
důležitý krok směrem ke strategické nezávislosti EU v oblasti kosmické technologie; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí v oblasti budování kapacit, 
které by zaručily autonomní přístup do vesmíru pomocí evropských nosných raket 
a satelitů; zdůrazňuje, že je zapotřebí podporovat snahy o posílení evropské spolupráce 
v tomto odvětví s cílem překonat vysokou míru roztříštěnosti, zejména pokud jde o otázku 
institucionálních požadavků; je přesvědčen, že jedině nákladově efektivnější 
a konsolidovanější evropský kosmický průmysl může být konkurenceschopný na 
mezinárodní úrovni; zdůrazňuje, že evropskou koncepci kosmického průmyslu je 
za účelem zajištění doplňkovosti nutné dále vypracovat ve spolupráci s Evropskou 
kosmickou agenturou (ESA);

2. zdůrazňuje, že předtím, než se bude rozhodovat o nových iniciativách a jejich podpoře 
z rozpočtu EU, je nejprve třeba vyjasnit úroveň ambicí EU, zejména s ohledem na její 
strategické a geopolitické cíle; bere na vědomí skutečnost, že sdělení nevymezuje vztah 
mezi kosmickou průmyslovou politikou EU a společnou bezpečnostní a obrannou 
politikou (SBOP); je přesvědčen, že kosmická politika EU by měla být považována 
za přínos pro SBOP, protože zajišťuje větší součinnost mezi kosmickými civilními 
prostředky a kosmickými vojenskými prostředky, což je odrazem dvojí civilní a vojenské 
úlohy, kterou má právě SBOP; vyzývá Komisi, členské státy a vysokou představitelku, 
místopředsedkyni, aby jasně vymezily potenciální přispění tohoto odvětví k SBOP, 
povahu a stupeň civilně-vojenských synergií, úlohu těchto technologií při účinném 
zajišťování operací humanitární pomoci a při předpovídání migračních toků a vzorců 
v návaznosti na konflikty a přírodní katastrofy a dále význam pro mise a operace v rámci 
SBOP a pro další činnosti EU v oblasti předcházení konfliktu, kontroly zbrojení, nešíření 
technologií zbraní hromadného ničení, boje proti terorismu, migrace a ochrany hranic; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby informovaly Parlament o plánech na využívání 
programu Copernicus a veřejných regulovaných služeb v rámci programu Galileo 
na podporu misí a operací SBOP;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby informovaly Parlament, jakým způsobem by se mohla 
v rámci trvalé strukturované spolupráce rozvíjet vojenská spolupráce v oblasti vesmíru; 
doporučuje, aby při budování a společném využívání kosmických kapacit EU na podporu 
mísí a operací SBOP došlo ke zvýšení míry spolupráce mezi Komisí, ESA, Evropskou 
obrannou agenturou (EDA) a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ);

4. vítá prohlášení Komise o tom, že telekomunikace, navigace a pozorování Země z vesmíru 
poskytuje EU strategicky významné poznatky, o něž se opírají vnější vztahy EU v oblasti 
rozvojové a humanitární pomoci;

5. zdůrazňuje bezpečnostní rozměr programu Copernicus (dříve program Globální 
monitoring životního prostředí a bezpečnosti – GMES), zejména jeho aplikace určené 



PE514.674v02-00 4/6 AD\1002805CS.doc

CS

k prevenci krizí a k reakci na ně, k zajištění humanitární pomoci a spolupráce, k prevenci 
konfliktů, která s sebou nese sledování dodržování mezinárodních smluv, a ke sledování 
moří;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby dodržela časový harmonogram a finanční rámec týkající se 
programu Galileo; poukazuje na dvojí využívání jeho radionavigační a polohové funkce, 
včetně příslušných aplikací pro civilní i vojenskou činnost, zejména možnost, aby členské 
státy využívaly veřejnou regulovanou službu (PRS) pro vojenské účely; zdůrazňuje, že je 
nutné jasně stanovit, do jaké míry se budou PRS a další služby používat v rámci SBOP 
nebo jako součást vojenských misí členských států mimo rámec EU;

7. bere na vědomí skutečnost zmíněnou v uvedeném sdělení, že 60 % elektroniky na 
evropských satelitech je v současné době dováženo ze Spojených států; volá po iniciativě 
týkající se ochrany citlivých nebo osobních údajů v této souvislosti a také používání 
současných postupů zadávání veřejných zakázek, aby bylo pokud možno zaručeno, že se 
nákupy kosmické infrastruktury od členských států budou používat jako další motor růstu 
v tomto odvětví; uznává, že zaměstnanci v odvětví kosmického průmyslu mají nejvyšší 
stupeň vzdělání a technické erudice; poznamenává však, že se toto odvětví i nadále potýká 
s nedostatkem klíčových zvláštních dovedností, od inženýrských oborů po vysokoškolské 
vzdělání ve fyzikálních oborech, což je nutné vyřešit; rovněž naléhavě vyzývá Komisi, 
ESA, EDA a členské státy, aby v kontextu společného úsilí o nezávislost evropského 
kosmického průmyslu určily rozhodující technologie a vypracovaly alternativy, které by 
byly méně závislé na třetích zemích; připomíná nebezpečí, že Spojené státy mohou 
v případě sporu zrušit nebo zablokovat evropskou kosmickou infrastrukturu;

8. podporuje názor Komise, že mnoho komponentů kosmických systémů má dvojí užití nebo 
je vojenské povahy, a tudíž podléhá směrnici 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství1  ve 
znění směrnice 2012/47/EU ze dne 14. prosince 2012, pokud jde o seznam produktů pro 
obranné účely, nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží 
dvojího užití2, nebo společnému postoji k vývozu zbraní; vítá návrh uvedený ve sdělení, 
který hovoří o tom, že Parlament by měl do konce roku 2013 obdržet formální zprávu 
o systému kontroly vývozu zboží dvojího užití; vyzývá Komisi, členské státy a pracovní 
skupinu Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní (CORAM), aby ujasnily, který regulační 
rámec se má vztahovat na kterou kategorii výrobků a technologií;

9. vítá skutečnost, že se pozornost v rámci rámcového programu č. 7 a iniciativy 
Horizont 2020 zaměřuje na podporu vesmírného výzkumu a inovací, což musí být 
základním předpokladem dalšího vývoje v této oblasti, a že v rámci víceletého finančního 
rámce (VFR) bylo vyčleněno 3,786 miliard EUR na globální monitorování životního 
prostředí a bezpečnosti (program Copernicus), což poskytne spolehlivé, včasné a přesné 
služby nutné k řízení životního prostředí v globálním měřítku a také přispěje k pochopení 
a zmírňování vlivu změny klimatu a umožní reakce na krize;

10. poznamenává, že žádný nárůst využívání kosmických kapacit pro vojenské účely nesmí 
                                               
1 Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.
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snížit ani omezit jejich civilní využití a jejich případné budoucí civilní uplatnění; vyzývá 
členské státy a vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby daly podnět k přezkumu 
zastaralé Smlouvy o využívání kosmického prostoru z roku 1967 nebo k novému 
regulačnímu rámci, který by zohlednil technický pokrok od šedesátých let 20. století; 
zdůrazňuje také naléhavou potřebu omezit riziko srážek vzhledem k rostoucímu počtu 
satelitů a odpadu ve vesmíru; vítá iniciativu Komise týkající se navržení organizačního 
rámce na vytvoření a provozování evropského systému pozorování a sledování vesmíru; 
vítá rovněž mnohostrannou iniciativu k vytvoření mezinárodního kodexu chování 
pro činnost ve vesmíru, kterou finančně podporuje EU, jakožto způsob, kterým by bylo 
možné zavést normy chování ve vesmíru, neboť tento kodex se snaží dosáhnout zvýšené 
ochrany, bezpečnosti a udržitelnosti ve vesmíru tím, že klade důraz na to, že by kosmická 
činnost měla probíhat na základě velké míry opatrnosti, náležité svědomitosti 
a transparentnosti s cílem vytvořit mezi subjekty působícími v kosmických odvětvích 
na celém světě důvěru; domnívá se, že jakýkoli nový rámec musí přihlížet k názoru všech 
členských států a musí být koncipován strategicky, tak aby se zaměřil na budoucnost 
tohoto průmyslu z dlouhodobého hlediska, aby účinným způsobem zamezil závodům ve 
zbrojení v kosmickém prostoru a zajistil zákaz škodlivé interference s kosmickými tělesy;

11. připomíná Komisi a členským státům, že je v záležitostech vesmíru nutné zajistit hlubší 
mezinárodní spolupráci; vyzývá k větší míře spolupráce s partnery, jako jsou USA, Rusko 
a Čína, aby bylo možné upevnit mírovou spolupráci ve vesmíru;
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