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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. zdôrazňuje svoju podporu európskemu globálnemu satelitnému rádionavigačnému 
programu Galileo ako užitočnému nástroju, ktorý posilní hospodársky rozvoj, bezpečnosť 
a strategickú nezávislosť EÚ, pričom zároveň uznáva, že vesmírnu politiku pre jej 
podstatu nemožno realizovať nezávisle od ďalších relevantných aktérov vo vesmíre;

2. berie na vedomie, že Komisia a Európska vesmírna agentúra sa zapájajú do dialógu 
a spolupráce s prevádzkovateľmi iných globálnych navigačných satelitných systémov 
(GNSS), konkrétne s USA, Čínou, Indiou a Japonskom, s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu a podľa možností interoperabilitu so systémami GNSS;

3. berie na vedomie odpoveď predsedu štátnej rady Čínskej ľudovej republiky na list 
predsedu Komisie o otázke frekvenčných pásiem a vyzýva na nájdenie riešenia, ktoré 
umožní kompatibilitu systémov Compass a Galileo;

4. trvá na tom, že poskytovanie služieb systému Galileo musí byť v súlade so zásadou, že 
Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou; uznáva však jeho možné využívanie na 
vojenské účely, zdôrazňuje, že všetky jeho použitia musia dodržiavať medzinárodné 
právo, chartu OSN a zmluvy EÚ;

5. vyzýva Komisiu ako správkyňu programu, aby stanovila nevyhnutné požiadavky 
na kritériá technického zabezpečenia a osobitné postupy upravujúce prístup k verejne 
regulovanej službe, s cieľom minimalizovať priestor na nepovolené použitia systému 
Galileo, a rovnako ju vyzýva, aby navrhla monitorovací režim na prenos citlivých prvkov 
a technológií súvisiacich so systémom GALILEO;

6. trvá na tom, aby si členské štáty EÚ v plnej miere uvedomovali citlivú povahu GNSS, a to 
ich dosah na bezpečnosť EÚ a jej občanov a dôsledky pre európske programy GNSS, 
pri posudzovaní žiadostí o vývozné kontroly výrobkov súvisiacich s GNSS podaných 
priemyselnými odvetviami, najmä ak sa na ne vzťahuje medzinárodný režim kontroly 
vývozu, ako je Wassenaarske usporiadanie o kontrolách vývozu konvenčných zbraní 
a tovaru a technológií dvojakého použitia;

7. opakuje však svoje stanovisko, že vzhľadom na obrovské investície zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie by mala existovať možnosť využitia systému Galileo na podporu 
SZBP/SBOP vrátane operácií krízového riadenia a na vykonávanie doložiek EÚ 
o solidarite a vzájomnej pomoci; požaduje, aby sa po aktivácii európskej rámcovej 
spolupráce pre bezpečnosť a obranu (ERS) medzi Komisiou, EDA a ESA táto spolupráca 
rozšírila na systém Galileo;

8. zdôrazňuje, že európska vesmírna politika, ktorá bola určená na mierové účely, by 
za žiadnych okolností nemala prispievať k zbrojeniu vo vesmíre, a znovu potvrdzuje svoj 
záväzok dodržiavať zásady stanovené v zmluve OSN o vesmíre, a to najmä tieto:
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využívanie kozmického priestoru výlučne na mierové účely,

podpora medzinárodnej spolupráce pri výskume a využití vesmíru,

zodpovednosť vysielacieho orgánu v prípade, že vznikne škoda tretiemu štátu, ako je 
ďalej spresnené v Dohovore OSN o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené 
kozmickými objektmi;

9. podporuje úsilie OSN o zavedenie predpisov upravujúcich činnosti vo vesmíre a o ďalšiu 
kodifikáciu medzinárodného kozmického práva; víta v tejto súvislosti prijatie kódexu 
správania EÚ pre činnosti v kozmickom priestore, ktorý zohľadňuje aj potrebu znížiť 
množstvo odpadu a je naďalej otvorený na podpísanie všetkými nečlenskými štátmi EÚ; 
opätovne žiada, aby sa z tohto kódexu správania stal právne záväzný nástroj;

10. podporuje čo najskoršie vytvorenie európskej kapacity pre získavanie informácií o 
situácii vo vesmíre na ochranu kľúčovej európskej infraštruktúry vo vesmíre; v tejto 
súvislosti plne podporuje doplňujúcu prácu, ktorú v tejto oblasti vykonáva Európska 
vesmírna agentúra a Európska obranná agentúra.
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