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NÁVRHY

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

1. víta oznámenie Komisie z 28.februára 2013 s názvom Priemyselná politika EÚ v oblasti 
kozmického priestoru: uvoľnenie potenciálu pre hospodársky rast v kozmickom sektore 
(COM(2013)0108) ako dôležitý krok smerom k strategickej nezávislosti EÚ v oblasti 
vesmírnych technológií; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili snahu o vybudovanie 
spôsobilostí, ktorými sa zaručí autonómny prístup do kozmického priestoru 
prostredníctvom európskych nosných rakiet a satelitov; zdôrazňuje, že je potrebné 
podporiť úsilie o posilnenie európskej spolupráce v tomto sektore, aby sa prekonala 
vysoká úroveň fragmentácie, najmä pokiaľ ide o inštitucionálnu stranu dopytu; vyjadruje 
presvedčenie o tom, že len nákladovo efektívnejší a jednotnejší európsky kozmický 
priemysel môže byť konkurencieschopný v medzinárodnom meradle; zdôrazňuje, že 
európska priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru sa musí ďalej rozvíjať 
v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), aby sa zabezpečila 
komplementárnosť;

2. zdôrazňuje, že pred rozhodnutím o nových iniciatívach a rozpočtových príspevkoch EÚ 
treba najskôr objasniť mieru ambícií EÚ, najmä pokiaľ ide o jej strategické a geopolitické 
ciele; berie na vedomie skutočnosť, že oznámenie nevymedzuje vzťah medzi 
priemyselnou politikou EÚ v oblasti kozmického priestoru a spoločnou bezpečnostnou 
a obrannou politikou (SBOP); je presvedčený o tom, že vesmírna politika EÚ by sa mala 
vnímať ako prínos pre SBOP, keďže sa ňou môže zabezpečiť lepšia súčinnosť medzi 
civilnými vesmírnymi prostriedkami a vojenskými vesmírnymi prostriedkami, čo odráža 
dvojakú civilnú aj vojenskú úlohu SBOP; vyzýva Komisiu, členské štáty a PK/VP, aby 
jasne stanovili potenciálny prínos tohto sektora pre SBOP, povahu a stupeň súčinnosti 
civilnej a vojenskej sféry a úlohu takýchto technológií pri účinnom zavádzaní operácií 
humanitárnej pomoci a pri predvídaní migračných tokov a modelov v dôsledku konfliktov 
alebo prírodných katastrof, a dôležitosť tohto sektora z hľadiska operácií v oblasti SBOP 
a iných akcií a misií EÚ v oblasti predchádzania konfliktom, kontroly zbrojenia, nešírenia 
technológií zbraní hromadného ničenia, boja proti terorizmu, migrácie a kontroly hraníc; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby informovali Parlament o plánoch využiť program 
Copernicus a verejne regulovanú službu programu Galileo na podporu misií a operácií 
v rámci SBOP;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby informovali Parlament o tom, ako by mohla 
prebiehať vojenská spolupráca v oblasti kozmického priestoru podľa stálej štruktúrovanej 
spolupráce; odporúča zvýšiť úroveň spolupráce medzi Komisiou, ESA, Európskou 
obrannou agentúrou (EDA) a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pri vývoji 
a spoločnom využívaní kozmických prostriedkov EÚ na podporu misií a operácií v rámci 
SBOP;

4. víta vyhlásenie Komisie, že vesmírne telekomunikácie, navigácia a monitorovanie Zeme 
poskytujú EÚ strategicky dôležité znalosti podporujúce vonkajšie vzťahy EÚ v oblasti 
rozvojovej a humanitárnej pomoci;
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5. zdôrazňuje bezpečnostný rozmer programu Copernicus (predtým Globálneho 
monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť, GMES), najmä jeho aplikácie určené 
na prevenciu krízových situácii a reakciu na ne, na humanitárnu pomoc a spoluprácu, na 
predchádzanie konfliktom, čo zahŕňa monitorovanie súladu s medzinárodnými zmluvami, 
a na námorný dohľad;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby dodržala harmonogram a finančný rámec, pokiaľ ide 
o program Galileo; zdôrazňuje jeho funkcie dvojakého použitia rádiovej navigácie 
a určovania polohy vrátane príslušných aplikácií pre civilné aj vojenské činnosti, najmä 
možnosť členských štátov využívať verejne regulovanú službu (PRS) na vojenské účely; 
zdôrazňuje, že je potrebné objasniť, do akej miery sa verejne regulovaná služba a iné 
služby využijú na účely SBOP alebo vnútroštátnych vojenských misií mimo rámca EÚ;

7. berie na vedomie fakt uvedený v oznámení, t. j. že 60 % elektronických prístrojov 
na palubách európskych satelitov sa v súčasnosti dováža z USA; žiada o vypracovanie 
iniciatívy zameriavajúcej sa na možnosti ochrany citlivých alebo osobných údajov v tejto 
súvislosti a takisto na využitie súčasného procesu verejného obstarávania, aby sa, ak je to 
možné, nákup kozmickej infraštruktúry od členských štátov využil ako hnacia sila rastu 
v tomto sektore; uznáva, že zamestnanci kozmického sektora majú najvyššiu vzdelanostnú 
a technologickú kvalifikáciu; konštatuje však, že v tomto sektore je aj naďalej nedostatok 
pracovníkov so špecifickými kľúčovými kvalifikáciami, od technických inžinierov 
po fyzikov, čo je potrebné riešiť; naliehavo vyzýva Komisiu, ESA, EDA a členské štáty, 
aby určili technológie, ktoré sú nevyhnutné s ohľadom na spoločné európske úsilie 
o sebestačnosť, a aby vypracovali alternatívy, ktoré sú menej závislé od tretích krajín; 
pripomína riziko, že USA môžu v prípade sporu zastaviť alebo znemožniť prevádzku 
európskej kozmickej infraštruktúry;

8. súhlasí s tvrdením Komisie, že mnohé komponenty kozmických systémov majú dvojaké 
použitie alebo slúžia na vojenské účely, a teda sa na ne vzťahuje smernica 2009/43/ES 
zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu 
v rámci Spoločenstva1, zmenená a doplnená smernicou 2012/47/EÚ zo 14. decembra 
2012, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu, nariadenie (ES) č. 428/2009 
z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, 
sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím2 či spoločná pozícia o vývoze 
zbraní; víta návrh uvedený v oznámení o predložení formálnej správy Parlamentu 
o systéme kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím do konca roka 2013; vyzýva 
Komisiu, členské štáty a pracovnú skupinu EÚ pre vývoz konvenčných zbraní (COARM), 
aby objasnili, ktorý regulačný rámec by sa mal vzťahovať na jednotlivé kategórie tovaru 
a technológií;

9. podporuje zameranie na podporu vesmírneho výskumu a inovácií v rámci 7. rámcového 
programu a programu Horizont 2020, ktorá musí byť podmienkou budúceho rozvoja 
v tejto oblasti, a poskytnutie 3 786 miliónov EUR z viacročného finančného rámca (VRF) 
na program Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (Copernicus), 
ktorým sa zabezpečia spoľahlivé, včasné a presné služby na riadenie globálneho 
prostredia, pochopia a zmiernia vplyvy zmeny klímy a poskytne pomoc pri reakcii 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
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na krízy;

10. poznamenáva, že akýkoľvek nárast vo využívaní kozmických prostriedkov armádou 
nesmie znížiť a obmedziť ich používanie a možné budúce využívanie na civilné účely; 
vyzýva členské štáty a PK/VP, aby dali podnet na revíziu zastaranej Zmluvy o vesmíre 
z roku 1967 alebo na prijatie nového regulačného rámca, ktorý zohľadní technologický 
pokrok dosiahnutý od 60-tych rokov; zdôrazňuje tiež naliehavú potrebu znižovať riziko 
zrážok z dôvodu rastúceho počtu satelitov či množstva kozmických úlomkov; víta 
iniciatívu Komisie navrhnúť organizačný rámec na zriadenie a prevádzku európskej 
služby dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST); víta 
viacstrannú iniciatívu sponzorovanú EÚ smerom k dosiahnutiu Medzinárodného kódexu 
správania pre činnosti v kozmickom priestore ako spôsob zavádzania noriem správania 
v kozmickom priestore, keďže jeho cieľom je zaistiť bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť 
v kozmickom priestore tým, že kladie dôraz na to, aby sa činnostiam v kozmickom 
priestore venovala vysoká úroveň starostlivosti, náležitá pozornosť a transparentnosť 
s cieľom budovať dôveru medzi subjektmi v oblasti kozmického priestoru na celom svete; 
je presvedčený, že akýkoľvek nový rámec musí zohľadňovať názory všetkých členských 
štátov a musí byť strategicky navrhnutý tak, aby sa zameriaval na dlhodobú budúcnosť 
tohto sektora a účinne zabraňoval pretekom v zbrojení vo vesmíre a zabezpečil zákaz 
škodlivého zasahovania do vesmírnych objektov;

11. pripomína Komisii a členským štátom, že je potrebná užšia medzinárodná spolupráca, 
pokiaľ ide o záležitosti kozmického priestoru; žiada zvýšiť úroveň spolupráce s partnermi, 
ako je USA, Rusko a Čína, s cieľom posilniť mierovú spoluprácu v kozmickom priestore.
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