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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje svou podporu evropskému globálnímu družicovému navigačnímu programu 
Galileo jako užitečnému nástroji, který podpoří hospodářský růst, bezpečnost 
a strategickou nezávislost EU, i když uznává, že z povahy věci nemůže být žádná politika 
pro oblast vesmíru realizována izolovaně od ostatních relevantních aktérů v kosmickém 
prostoru;

2. poznamenává, že Komise a Evropská kosmická agentura (ESA) jsou zapojeny do dialogu 
a spolupracují s poskytovateli ostatních globálních družicových navigačních systémů 
(GNSS), jmenovitě s USA, Ruskem, Čínou, Indií a Japonskem, za účelem zajistit 
vzájemnou slučitelnost a, kde je to možné, i interoperabilitu systémů GNSS; 

3. bere na vědomí reakci předsedy Státní rady Čínské lidové republiky na dopis zaslaný 
předsedou Komise týkající se frekvenčních pásem a vyzývá k nalezení řešení, které 
umožní slučitelnost systémů Compass a Galileo;

4. trvá na tom, že poskytování služeb Galileo musí odpovídat civilní povaze systému, který 
je pod kontrolou civilních složek; uznává však možnost jeho vojenského využití 
a zdůrazňuje, že veškeré využití systému Galileo musí být v souladu s mezinárodním 
právem, Chartou OSN a Smlouvami EU;

5. vyzývá Komisi jako správkyni programu ke stanovení nezbytných kritérií v oblasti 
technického zabezpečení a zvláštních postupů opravňujících k přístupu k veřejným 
řízeným službám tak, aby se minimalizovala možnost nepovoleného využívání programu 
Galileo, a vyzývá ji rovněž k vypracování monitorovacího systému pro přenos citlivých 
prvků a technologií tohoto programu;

6. trvá na tom, aby si členské státy EU při zvažování žádostí o vývozní kontroly jejich 
průmyslového zboží souvisejícího s GNSS plně uvědomovaly citlivou povahu systémů 
GNSS, jmenovitě jejich dopad na bezpečnost EU a jejích občanů a na evropské programy 
GNSS, a to zejména pokud se na toto zboží vztahuje mezinárodní režim vývozních 
kontrol, jako například Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní 
a zboží a technologií dvojího použití;

7. opakuje nicméně znovu své stanovisko, že s ohledem na značné investice vynaložené 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by systém Galileo měl být použitelný na podporu 
politik SZBP/SBOP, včetně operací na řešení krizí, a při provádění doložek EU 
o solidaritě a vzájemné pomoci; poté, co byla mezi Komisí, Evropskou obrannou 
agenturou (EDA) a agenturou ESA aktivována evropská rámcová spolupráce zaměřená na 
výzkum v oblasti bezpečnosti a obrany (EFC), vyzývá k rozšíření této spolupráce na 
systém Galileo;

8. zdůrazňuje, že za žádných okolností by se evropská politika pro oblast vesmíru, která 
měla původně sloužit mírovým cílům, neměla podílet na všeobecné militarizaci a zbrojení 
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v kosmickém prostoru, a znovu potvrzuje své odhodlání dodržovat zásady uvedené ve 
smlouvě Organizace spojených národů o kosmickém prostoru, a to zejména:

– zásadu využití kosmického prostoru výlučně pro mírové účely,

– zásadu podpory mezinárodní spolupráce při průzkumu a využívání kosmického 
prostoru,

– zásadu odpovědnosti vysílajícího orgánu v případě, že vznikne škoda třetímu státu, tak 
jak je dále upřesněno v Úmluvě Organizace spojených národů o mezinárodní 
odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty;

9. podporuje úsilí OSN o zavedení pravidel pro řízení činností v kosmickém prostoru a další 
rozvoj kodifikace mezinárodního kosmického práva; vítá v této souvislosti přijetí kodexu 
chování EU pro činnosti v kosmickém prostoru, který rovněž zohledňuje potřebu snížit 
množství kosmického odpadu a je nadále připraven k podpisu pro všechny nečlenské 
země EU; znovu žádá, aby byl z tohoto kodexu chování vytvořen právně závazný nástroj; 

10. podporuje co nejrychlejší vytvoření evropských kapacit pro získávání poznatků o situaci 
ve vesmíru, aby mohla být ve vesmíru chráněna klíčová evropská infrastruktura; v této 
souvislosti vyslovuje plnou podporu vzájemně se doplňující činnosti agentur ESA a EDA 
v této oblasti.
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