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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom navrhovaného programu je prispieť k vybudovaniu nezávislej európskej spôsobilosti 
na účely dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST), ktorá by 
bola zameraná na predchádzanie rastúcemu riziku zrážky medzi kozmickými infraštruktúrami 
a inými kozmickými loďami alebo vesmírnymi úlomkami a na jeho monitorovanie. Členské 
štáty by prispeli vlastnými snímačmi, zatiaľ čo Únia by poskytla rámec a finančný príspevok, 
čím by sa zabezpečili tri hlavné funkcie: vytvorenie siete snímačov, spracúvanie údajov a 
služba pre užívateľov. Predovšetkým kvôli bezpečnostnému rozmeru systému SST by 
program viedla EÚ, a nie Európska vesmírna agentúra.

Spravodajkyňa navrhuje podporiť tento strategický projekt, ktorý napomáha nezávislosť a 
bezpečnosť významných európskych aktív, v neposlednom rade v rámci dvoch veľkých 
projektov EÚ – EGNOS/Galileo a Kopernikus.

Hlavnou otázkou je však podľa spravodajkyne financovanie programu na podporu SST. 
Návrh nariadenia skutočne stanovuje, že finančné prostriedky na uvedený program by sa mali 
čerpať z iných príslušných programov v plnom súlade s ich právnym základom. Ale hoci 
Galileo, Horizont 2020, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Kopernikus boli uvedené ako 
programy, ktoré majú poskytnúť príspevok, samotný návrh právneho aktu ešte nezahŕňa 
program Kopernikus ani neobjasňuje objem týchto príspevkov. Neobsahuje ani sumu, ktorá sa 
spomína v dôvodovej správe Komisie, t. j. 70 miliónov EUR na sedem rokov. Napokon 
presne nestanovuje rozčlenenie finančných prostriedkov EÚ na hlavné očakávané úlohy.

Spravodajkyňa sa snaží napraviť tieto nedostatky vložením maximálnej sumy a zabezpečením 
toho, aby tak EGNOS/Galileo, ako aj Kopernikus, ktoré budú patriť k hlavným užívateľom 
spôsobilosti na účely SST, boli aj jej najdôležitejšími prispievateľmi, zatiaľ čo iné programy 
by mali mať len vedľajšiu úlohu. Najmä využívanie prostriedkov programu Horizont 2020 by 
sa malo obmedzovať výhradne na jeho vlastnú náplň – výskum v oblasti vesmíru a 
bezpečnosti. Spravodajkyňa tiež navrhuje vložiť rozčlenenie prostriedkov medzi tri hlavné 
funkcie, ktoré má program SST zabezpečovať. Nakoniec by Komisia mala byť splnomocnená 
prijať delegované akty s cieľom objasniť opatrenia a priority súvisiace s financovaním 
a výrazne sa odchýliť od stanoveného rozčlenenia, ak to bude nevyhnutné.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Presné informácie o charaktere, 
špecifikáciách a umiestnení určitých 
vesmírnych objektov môžu ovplyvniť 
bezpečnosť Európskej únie alebo jej 
členských štátov. Pri zriadení 
a prevádzkovaní siete snímačov SST, 
kapacít na spracovanie a analýzu údajov 
SST a poskytovania služieb SST by preto 
mali byť zohľadnené primerané 
bezpečnostné hľadiská. V tomto 
rozhodnutí je preto potrebné stanoviť 
všeobecné ustanovenia o používaní 
a bezpečnej výmene údajov a informácií 
SST medzi členskými štátmi, EUSC 
a príjemcami služieb SST. Európska 
komisia a Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť by okrem toho mali vymedziť 
koordinačné mechanizmy potrebné na 
riešenie otázok týkajúcich sa bezpečnosti 
programu na podporu SST.

(12) Presné informácie o charaktere, 
špecifikáciách a umiestnení určitých 
vesmírnych objektov môžu ovplyvniť 
bezpečnosť Európskej únie alebo jej 
členských štátov. Pri zriadení 
a prevádzkovaní siete snímačov SST, 
kapacít na spracovanie a analýzu údajov 
SST a poskytovania služieb SST by preto 
mali byť zohľadnené primerané 
bezpečnostné hľadiská. V tomto 
rozhodnutí je preto potrebné stanoviť 
všeobecné ustanovenia o používaní 
a bezpečnej výmene údajov a informácií 
SST medzi členskými štátmi, EUSC 
a príjemcami služieb SST. V tejto 
súvislosti by sa mala využívať existujúca 
infraštruktúra a odborné znalosti, aby sa 
predišlo zdvojovaniu a dosiahli sa úspory 
a synergie. Európska komisia a Európska 
služba pre vonkajšiu činnosť by okrem 
toho mali vymedziť koordinačné 
mechanizmy potrebné na riešenie otázok 
týkajúcich sa bezpečnosti programu na 
podporu SST.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Program na podporu SST by mal byť 
financovaný Úniou v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie1. 
Finančné prostriedky Únie určené na 
program na podporu SST by sa mali čerpať 
z príslušných programov stanovených vo 
viacročnom finančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020. 

(15) Program na podporu SST by mal byť 
financovaný Úniou v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 
Suma finančných prostriedkov Únie 
určených na program na podporu SST by 
mala byť vo výške 70 miliónov EUR v 
súčasných cenách. Mala by sa čerpať v 
prvom rade z programov zameraných na 
politiku v oblasti kozmického priestoru vo 
viacročnom finančnom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020, t. j. EGNOS/Galileo a 
Kopernikus, pokiaľ možno 
prostredníctvom osobitných rozpočtových 
riadkov v rámci týchto programov a tak, 
aby to neohrozilo ich vlastné ciele. V 
určitých prípadoch by malo byť možné 
získať aj príspevky z Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť a programu Horizont 2020, 
ale mali by sa obmedzovať výlučne na 
opatrenia, ktoré sú stanovené v ich
základných aktoch a týkajú sa ochrany 
kritickej infraštruktúry a výskumu 
v oblasti vesmíru a bezpečnosti. 
Akékoľvek zvýšenie príspevku Únie by sa 
malo požadovať z programov Galileo a 
Kopernikus. 

______________ ________________
18 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 18 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V záujme jasnosti a zodpovednosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
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by sa uvedená maximálna suma mala 
rozčleniť do rôznych kategórií podľa 
cieľov stanovených v tomto nariadení. 
Komisia by mala mať možnosť presunúť 
prostriedky z jedného cieľa na iný a mala 
by tak urobiť prostredníctvom 
delegovaného aktu, ak odchýlka prekročí 
päť percentuálnych bodov. Mala by tiež 
prijať delegované akty podrobne 
uvádzajúce opatrenia a priority súvisiace s 
financovaním, ktoré sa majú premietnuť 
do pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia: 1. Komisia:

(a) bude spravovať finančné prostriedky 
čerpané na program na podporu SST 
a zabezpečuje vykonávanie programu na 
podporu SST,

(a) spravuje finančné prostriedky čerpané 
na program na podporu SST a zabezpečuje 
vykonávanie programu na podporu SST, 
pričom zaisťuje transparentnosť a 
jasnosť s ohľadom na rôzne zdroje 
financovania,

(b) prijme potrebné opatrenia na 
identifikáciu, kontrolu, zmierňovanie 
a monitorovanie rizík spojených s týmto 
programom,

(b) prijme potrebné opatrenia na 
identifikáciu, kontrolu, zmierňovanie 
a monitorovanie rizík spojených s týmto 
programom,

(c) v spolupráci s Európskou službou pre 
vonkajšiu činnosť vytvorí potrebné 
koordinačné mechanizmy na zaistenie 
bezpečnosti programu.

(c) v spolupráci s Európskou službou pre 
vonkajšiu činnosť vytvorí potrebné 
koordinačné mechanizmy na zaistenie 
bezpečnosti programu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia zabezpečuje, aby sa program 
na podporu SST a výskumné činnosti 
týkajúce sa ochrany kozmickej 
infraštruktúry vykonávanej v rámci 
programu Horizont 2020, ktorý bol 
zriadený [odkaz na nariadenie o programe 
Horizont 2020 bude pridaný po jeho 
prijatí], vzájomne dopĺňali. Uľahčuje tiež 
jeho doplnkovosť s inými európskymi a 
medzinárodnými činnosťami v tejto 
oblasti.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom by sa do právneho textu začlenilo to, čo sa v súčasnosti 
spomína len v odôvodneniach.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Satelitné stredisko Európskej únie 
(EUSC) sa podieľa na vykonávaní cieľa 
uvedeného v článku 3 písm. c) a je 
oprávnené na finančný príspevok z 
programu na podporu SST, s výhradou 
uzavretia dohody uvedenej v článku 10.

1. Pod podmienkou zmeny príslušného 
základného aktu sa Satelitné stredisko 
Európskej únie (EUSC) podieľa na 
vykonávaní cieľa uvedeného v článku 3 
písm. c) a je oprávnené na finančný 
príspevok z programu na podporu SST, 
s výhradou uzavretia dohody uvedenej 
v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Financovanie programu na podporu 
SST zo strany Únie je čerpané z iných 
programov stanovených vo viacročnom 
finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 
v úplnom súlade s ich právnym základom.
Príslušné programy, z ktorých by sa mohli 
čerpať finančné prostriedky, zahŕňajú 
programy zriadené týmito aktmi:

1. Príspevok Únie na program na podporu 
SST je vo výške 70 miliónov EUR v 
súčasných cenách na roky 2014 – 2020 a 
mal by sa čerpať v prvom rade 
proporčným spôsobom z programov 
zriadených týmito aktmi:

(a) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...] o zriadení a prevádzke 
európskych systémov satelitnej navigácie, 
článok 1, článok 3 písm. c) a d) a článok 4;

(a) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...] o zriadení a prevádzke 
európskych systémov satelitnej navigácie, 
článok 1, článok 3 písm. c) a d) a článok 4; 

(aa) nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. […], ktorým sa zriaďuje 
program Kopernikus, článok 5 písm. c).

(b) rozhodnutie Rady č. [...], ktorým sa 
zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020, 
článok 2 ods. 2 písm. b) a c), príloha časť 
II bod 1.6.2 písm. d) a príloha časť III bod 
6.3.4;

Časť príspevku sa tiež môže v 
obmedzenom rozsahu a v súlade so 
základnými aktmi príslušných programov 
čerpať z programov vytvorených 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. […], ktorým sa ako súčasť 
Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania 
trestnej činnosti, boja proti trestnej 
činnosti a krízového riadenia – článok 3 
ods. 2 písm. b) a článok 3 ods. 3 písm. e) –
, a rozhodnutím Rady č. [...], ktorým sa 
zriaďuje špecifický program na 
vykonávanie programu Horizont 2020, 
článok 2 ods. 2 písm. b) a c) – príloha časť 
II bod 1.6.2 písm. d) a príloha časť III bod 
6.3.4.

(c) nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [...], ktorým sa ako súčasť 
Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje 
nástroj pre finančnú podporu v oblasti 
policajnej spolupráce, predchádzania 
trestnej činnosti, boja proti trestnej 
činnosti a krízového riadenia, článok 3 
ods. 2 písm. b) a článok 3 písm. e).
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozpočtové prostriedky 
pokrývajú ciele vymedzené v článku 3 
takto:
(a) funkcia snímania [X] %;
(b) funkcia spracovania [X] %;
(c) funkcia služieb [X] %.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V prípade, že sa ukáže nevyhnutné 
odchýliť sa od sumy pridelenej na 
konkrétny cieľ o viac ako 5 
percentuálnych bodov, Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 14a s cieľom zmeniť 
toto rozdelenie.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Komisia je splnomocnená prijať v 
súlade s článkom 14a delegované akty 
podrobne uvádzajúce opatrenia a priority 
súvisiace s financovaním, ktoré sa majú 
premietnuť do pracovných programov 
podľa článku 6. Komisia prijme 
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delegovaný akt do jedného roka po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 
rozpočtový orgán v medziach stanovených 
pre túto činnosť v rámci programov, z 
ktorých boli finančné prostriedky čerpané.

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje
rozpočtový orgán v medziach stanovených 
pre túto činnosť v rámci programov, z 
ktorých boli finančné prostriedky čerpané. 
Akékoľvek zvýšenie príspevku Únie sa 
bude požadovať z programov Galileo a 
Kopernikus.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia monitoruje vykonávanie 
programu na podporu SST. 

1. Komisia monitoruje vykonávanie 
programu na podporu SST a každoročne 
informuje Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
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stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 11 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh zahŕňa príslušné ustanovenia o delegovaných aktoch.
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