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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem navrhovaného programu je přispět k dosažení nezávislé schopnosti Evropy pozorovat a 
sledovat vesmír (Space Surveillance and Tracking – dále jen „SST“), a to v zájmu prevence a 
monitorování rostoucího rizika kolize vesmírných infrastruktur a jiných kosmických lodí či 
vesmírného odpadu. Členské státy by přispěly svými vlastními monitorovacími kapacitami, 
zatímco Unie by poskytla rámec a finanční příspěvky, čímž by byly zajištěny tři hlavní 
funkce: vytvoření sítě snímačů, zpracování údajů a služby pro uživatele. Zejména vzhledem 
k bezpečnostnímu rozměru systému SST by tento program vedla EU, a nikoli Evropská 
kosmická agentura.

Navrhovatelka navrhuje podpořit tento strategický projekt, který je zásadní pro nezávislost a 
bezpečnost velkých evropských prostředků, v neposlední řadě v rámci obou velkých projektů 
EU – EGNOS/Galileo a Copernicus.

Za hlavní téma však navrhovatelka označila financování programu na podporu SST. Návrh 
nařízení stanoví, že financování musí být zajištěno z jiných relevantních programů, a to plně 
v souladu s jejich právním základem. Ačkoli však byly za zdroje financování označeny 
programy Galileo, Horizont 2020, Fond pro vnitřní bezpečnost a Copernicus, návrh právního 
aktu jako takový dosud program Copernicus nezahrnuje a nevyjasňuje ani rozsah jednotlivých 
příspěvků. Návrh právního aktu dokonce ani nezmiňuje částku uvedenou v důvodové zprávě 
Komise, tj. 70 milionů EUR během sedmi let. Tento návrh konečně přesně neuvádí ani 
rozdělení finančních prostředků EU pro očekávané hlavní úkoly.

Navrhovatelka se pokouší tyto nedostatky odstranit stanovením maximální částky a ujištěním, 
že jak program EGNOS/Galileo, tak program Copernicus, které budou patřit k hlavním 
uživatelům kapacity SST, budou také hlavními přispěvateli, zatímco další programy by měly 
být pouze přispěvateli podpůrnými. Zejména použití finančních prostředků programu 
Horizont 2020 by mělo být přísně omezeno na jeho vlastní působnost, tedy výzkum vesmíru a 
výzkum v oblasti bezpečnosti. Navrhovatelka rovněž navrhuje stanovit rozdělení finančních 
prostředků pro tři hlavní funkce, jež bude program SST zajišťovat. Komise by kromě toho 
měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci s cílem vyjasnit podmínky 
financování a priority a k zásadnějšímu odchýlení od stanoveného rozdělení prostředků, bude-
li to nezbytné.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 
bezpečnost Evropské unie nebo jejích 
členských států. Při zřizování a provozu 
sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC a příjemci služeb 
SST. Kromě toho by Evropská komise a 
Evropská služba pro vnější činnost měly 
definovat koordinační mechanismy nutné 
k řešení záležitostí týkajících se 
bezpečnosti programu na podporu SST.

(12) Přesné informace o charakteru, 
specifikacích a poloze některých 
vesmírných objektů mohou mít dopad na 
bezpečnost Evropské unie nebo jejích 
členských států. Při zřizování a provozu 
sítě snímačů SST – kapacity pro 
zpracování a analýzu údajů SST a 
poskytování služeb SST – by proto měly 
být přiměřeným způsobem zohledněny 
bezpečnostní aspekty. Z toho důvodu je 
nezbytné v tomto rozhodnutí stanovit 
obecná ustanovení o používání a bezpečné 
výměně údajů SST a informací mezi 
členskými státy, EUSC a příjemci služeb 
SST. Proto je třeba využívat stávající 
infrastrukturu a odborné zkušenosti, aby 
nedocházelo ke zdvojování úsilí a byly 
vytvářeny úspory a součinnost. Kromě 
toho by Evropská komise a Evropská 
služba pro vnější činnost měly definovat 
koordinační mechanismy nutné k řešení 
záležitostí týkajících se bezpečnosti 
programu na podporu SST.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Finanční 
prostředky Unie na financování programu 
na podporu SST by měly být čerpány 
z příslušných programů stanovených ve 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020.

(15) Program na podporu SST by měl být 
financován Unií v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie18. Na 
financování programu na podporu SST by 
měly být vyčleněny finanční prostředky 
Unie ve výši 70 milionů EUR v běžných 
cenách. Tyto prostředky by měly být 
čerpány z programů, jež byly ve víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 
určeny pro vesmírnou politiku, tj. 
programy EGNOS/Galileo a Copernicus, 
a to nejlépe prostřednictvím zvláštních 
rozpočtových linií v rámci těchto 
programů, přičemž je nutno zajistit, aby 
nebyly ohroženy vlastní cíle těchto 
programů. V některých případech by mělo 
být rovněž možné čerpat příspěvky 
z Fondu pro vnitřní bezpečnost a 
programu Horizont 2020, avšak tyto 
příspěvky by měly být přísně omezeny na 
opatření stanovená v jejich základních 
aktech, tedy v souvislosti s ochranou 
kritické infrastruktury a s výzkumem 
vesmíru a výzkumem v oblasti 
bezpečnosti. Jakékoli zvyšování příspěvků 
Unie by mělo být zajišťováno z programů 
Galileo a Copernicus. 

______________ ________________
18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1. 18 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s.1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pro větší přehlednost a odpovědnost 
by maximální částky měly být rozděleny 
do různých kategorií podle specifických 
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cílů stanovených v tomto nařízení. Komise 
by měla mít možnost přesouvat finanční 
prostředky z jednoho cíle do jiného, a 
pokud tato odchylka přesáhne pět 
procentních bodů, měla by tak učinit 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Komise by měla rovněž 
přijmout akty v přenesené pravomoci, 
v nichž konkretizuje podmínky 
financování a priority, jež mají být 
zohledněny v pracovním programu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise: 1. Komise:

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 
pro účely programu na podporu SST a 
zajišťuje provádění programu na podporu 
SST;

a) spravuje finanční prostředky poskytnuté 
pro účely programu na podporu SST a 
zajišťuje provádění programu na podporu 
SST, přičemž zajistí transparentnost a 
jasnost, pokud jde o různé zdroje 
financování;

b) přijímá opatření nezbytná k identifikaci, 
řízení, zmírňování a sledování rizik 
spojených s programem;

b) přijímá opatření nezbytná k identifikaci, 
řízení, zmírňování a sledování rizik 
spojených s programem;

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 
pro vnější činnost nezbytné koordinační 
mechanismy k zajištění bezpečnosti 
programu.

c) zřídí ve spolupráci s Evropskou službou 
pro vnější činnost nezbytné koordinační 
mechanismy k zajištění bezpečnosti 
programu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí doplňkovost mezi 
programem na podporu SST a 
výzkumnými činnostmi v souvislosti 
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s ochranou vesmírné infrastruktury, které 
jsou vykonávány v rámci programu 
Horizont 2020 vytvořeného [odkaz na 
nařízení o programu Horizont 2020 bude 
doplněn po jeho přijetí]. Usnadní rovněž 
jeho doplňkovost s dalšími evropskými a 
mezinárodními aktivitami v této oblasti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vkládá do právního textu ustanovení, která jsou v současné době 
zmíněna pouze v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Satelitní středisko Evropské unie 
(EUSC) se podílí na provádění cíle 
stanoveného v čl. 3 písm. c) a je způsobilé 
pro finanční příspěvek z programu na 
podporu SST s výhradou uzavření dohody 
podle článku 10.

1. Satelitní středisko Evropské unie 
(EUSC) se – s výhradou změny jeho 
základního aktu – podílí na provádění cíle 
stanoveného v čl. 3 písm. c) a je způsobilé 
pro finanční příspěvek z programu na 
podporu SST s výhradou uzavření dohody 
podle článku 10.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky Unie na 
financování programu na podporu SST se 
přesunou z ostatních programů 
stanovených ve víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020, v plném 
souladu s jejich právním základem. Mezi 
příslušné programy, z nichž mohou být 
finanční prostředky čerpány, patří 
programy zřízené podle těchto předpisů:

1. Příspěvek Unie pro program na podporu 
SST činí 70 milionů EUR pro období 
2014–2020 v běžných cenách a bude 
čerpán zejména z programů vytvořených 
následujícími akty, a to ve stejných 
podílech:
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a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 
družicové navigace a jejich provozu, 
článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4;

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o zřízení evropských systémů 
družicové navigace a jejich provozu, 
článek 1, čl. 3 písm. c) a d) a článek 4; 

aa) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. […] o zřízení programu 
Copernicus, čl. 5 písm. c).

b) rozhodnutí Rady č. […] o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 písm. b) a c), 
příloha část II bod 1.6.2 písm. d) a příloha 
část III bod 6.3.4;

Část příspěvků může být také v omezeném 
rozsahu a v souladu s příslušnými 
základními akty čerpán z programů 
vytvořených nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) č. […], kterým 
se jako součást Fondu pro vnitřní 
bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 
podporu policejní spolupráce, 
předcházení trestné činnosti, boje proti 
trestné činnosti a řešení krizí, čl. 3 odst. 2 
písm. b) a odst. 3 písm. e), a rozhodnutím
Rady č. […] o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020, čl. 2 odst. 2 
písm. b) a c), příloha část II bod 1.6.2 
písm. d) a příloha část III bod 6.3.4.

c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. […], kterým se jako součást 
Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu policejní 
spolupráce, předcházení trestné činnosti, 
boje proti trestné činnosti a řešení krizí, 
čl. 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. e).

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční prostředky kryjí cíle 
stanovené v článku 3 takto:
a) monitorovací funkce [X %];
b) vyhodnocovací funkce [X %];
c) servisní funkce [X %].
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Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 14a, kterými toto rozdělení 
změní, pokud považuje za nezbytné 
odchýlit se o více než o 5 procentních 
bodů od finančních prostředků 
přidělených pro specifický cíl.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V případě potřeby je Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 14a, aby tak mohla 
konkretizovat podmínky a priority 
financování, jež mají být zohledněny 
v rámci pracovních programů podle 
článku 6. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci v průběhu prvního roku od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 
orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 
činnost v rámci programů, z nichž byly 
finanční prostředky přesunuty.

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový 
orgán v rámci limitů stanovených pro tuto 
činnost v rámci programů, z nichž byly 
finanční prostředky přesunuty. Jakékoli 
zvyšování příspěvků Unie je zajišťováno 
z programů Galileo a Copernicus.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění programu na 
podporu SST. 

1. Komise sleduje provádění programu na 
podporu SST a každoročně informuje 
Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 11 se na 
Komisi přenáší od data vstupu tohoto 
nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedených v článku 
11 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 11 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
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dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Odůvodnění

Obsahuje příslušná ustanovení o aktech v přenesené pravomoci.



PE519.703v02-00 12/12 AD\1009831CS.doc

CS

POSTUP

Název Program na podporu pozorování a sledování vesmíru

Referenční údaje COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ITRE
14.3.2013

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

BUDG
4.7.2013

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Maria Da Graça Carvalho
10.6.2013

Datum přijetí 14.11.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

31
1
3

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Marta Andreasen, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej 
Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, 
Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit 
Herczog, Paul Rübig, Alda Sousa, Peter Šťastný

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, 
Tadeusz Zwiefka


