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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, který vytváří nový právní základ pro oblast 
„vesmír“, a po předložení politických priorit nové Komise, které předseda Barroso přednesl 
před Evropským parlamentem, se politika v oblastí vesmíru stává jedním z klíčových odvětví
v budoucnosti Evropské unie. 

Z politického hlediska program GMES přináší Evropské unii trojí výhodu.

Za prvé by mohl sloužit jako vzor pro vůli zavést skutečnou evropskou průmyslovou strategii 
na základě konkrétních projektů. GMES totiž ukazuje přidanou hodnotu, již může EU přinést 
do řízení rozsáhlých projektů, které mají být světové a jejichž cílem je učinit z Unie jednoho
z vedoucích subjektů v oblasti kosmického průmyslu. 

Dále, vzhledem k tomu, že je symbolem proaktivní průmyslové politiky, může GMES 
přinášet hmatatelné výhody pro evropské občany, ať již v oblasti zaměstnanosti, odborných 
znalostí, bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí. Mimoto plně odpovídá strategii „EU 
2020“ a vývoji po summitu v Kodani. 

A konečně bude program znamenat potenciální součinnost ve prospěch dalších odvětví 
hospodářství, jako jsou například služby, neboť vytvoří značné možnosti pro vstup 
významného počtu malých a středních podniků na trh. 

Otázka financování programu, která je klíčová pro zajištění jeho stability a kontinuity, musí 
být pojata na dvou úrovních: 

1) Krátkodobé hledisko: zajistit zahájení provádění programu

Návrh nařízení stanoví vytvoření právního základu, který zajistí kontinuitu přípravných akcí 
uskutečňovaných z iniciativy Evropského parlamentu. Hlavní otázkou z krátkodobého 
hlediska je podle názoru navrhovatele zajištění minimálního financování pro zahájení fáze 
provádění programu. 

Připomínáme, že program GMES, který běží již deset let, dosud probíhal v rámci 
7. rámcového programu pro výzkum a vývoj (PCRD) a je financován ve výši 1,2 miliardy 
EUR na období 2007–2013. Evropská kosmická agentura se na rozvoji programu podílí 
částkou 1,6 miliard EUR. Rozvojová fáze skončí v roce 2011 (u většiny složek programu), 
proto musí být nalezen jiný zdroj financování ze strany Společenství pro zajištění fáze 
provádění. Proto Komise navrhuje, aby bylo nalezeno dodatečné finanční krytí, mimo PCRD, 
ve výši 107 milionů EUR, s cílem financovat některé úkoly provádění programu (zejména 
financování služeb GMES řízených soukromými strukturami, části operací SENTINELS
A a nákupu údajů nezbytných pro tyto služby).

Tato druhá fáze však nebyla předmětem finančního plánování ve víceletém finančním rámci 
na období 2007–2013 a zdroje tohoto financování budou muset být podrobně přezkoumány. 
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Komise ve svém návrhu konstatuje, že nařízení „vyžaduje změnu plánu a úpravu příslušného 
okruhu finančního rámce“. Pokud se ukáže jako nezbytné přerozdělení finančních prostředků, 
zejména prostředků, které nebyly využity, musíme vytvořit podmínky pro další financování. 
Navíc, podle odhadů Komise, bude v uvedeném období rezerva okruhu 1a velmi omezená. 
Ačkoli se zdá, že rok 2011 nepřinese zvláštní problémy, situace je jiná, pokud jde o roky 2012
a 2013. Položky závazků by se totiž měly zvýšit o 41 milionů EUR, respektive o 56 milionů 
EUR, což pro již přetíženou kapitolu znamená významný nárůst. 

Je také důležité jasně identifikovat nepokryté potřeby, zejména pokud jde o vesmírnou složku 
programu, které nejsou předmětem návrhů financování ze strany Komise a jejichž náklady by 
mohly narůstat, pokud by včas nedošlo k přijetí rozhodnutí. Jedná se zejména o zbývající část 
provádění operací SENTINEL A (již Evropská vesmírná agentura odhaduje na 30 milionů 
EUR), vypuštění družic SENTINEL B (165 milionů EUR) a předběžné zajištění pro 
SENTINEL C (140 milionů EUR).

2) Střednědobé a dlouhodobé hledisko: stanovit rozpočtovou strategii programu po roce 
2013

Plnohodnotný program GMES (a tudíž vlastní rozpočtová položka) by měl být realizován
v příštím víceletém finančním rámci. Všichni se shodují na tom, že potřeby financování 
programu přesahují finanční prostředky poskytované v současné době. Zdá se vhodnější 
přezkoumat nezbytné částky v rámci tří hlavních oblastí jednání v roce 2010, tj. strategie „EU 
2020“; revize 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj v polovině období; přezkoumání 
finančního rámce v polovině období zahrnující zejména financování nových politik 
stanovených Lisabonskou smlouvou. Významné nástroje představuje také využití nástroje 
pružnosti a využití legislativní flexibility, jak je stanoveno v článku 37 interinstitucionální 
dohody. 

Navrhovatel by rád zdůraznil, že krátkodobý a střednědobý až dlouhodobý charakter se 
vzájemně překrývají. Silná finanční strategie na období 2014–2020 totiž z velké části závisí 
na tom, co bude rozhodnuto na období 2011–2013. V tomto návrhu jsou zahrnuty všechny
prvky nezbytné pro vytvoření programu Společenství: cíle, řízení, financování, účast třetích 
států. 

Tato strategie by se měla týkat následujících otázek: vlastnictví infrastruktury a politika
v oblasti správy údajů; politika nákupů pro vesmírnou infrastrukturu GMES; politika v oblasti 
mezinárodní spolupráce s třetími zeměmi; závazek členských států dále plnit úkoly. 

Spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropskou vesmírnou agenturou ESA fungovala během 
výzkumné a rozvojové fáze, u fáze provádění se však zdá nezbytné rozšířit postup konzultace.
V tomto smyslu vytvoření rady partnerů, jejíž pravomoci by doplňovaly pravomoci výboru 
GMES stanoveného v návrhu nařízení, představuje vhodné řešení, aby se jednak zajistila 
celková konzistentnost řízení programu a za druhé realizovala rozpočtová strategie sladěná na 
několika úrovních. 

Závěrem se tudíž jeví jako nezbytné poskytnout další finanční prostředky prostřednictvím 
revize víceletého finančního rámce, aby byl potenciál programu GMES využit, což vyžaduje 
skutečný závazek Komise a členských států. Rozpočtový výbor vyzývá Komisi, aby 
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předložila návrhy na patřičné úrovni, a to v rámci ambiciózního přezkumu finančního rámce
v polovině období, jak jej stanoví prohlášení č. 1 v příloze interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a )Domnívá se, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je
v souladu se stropem stanoveným pro 
podokruh 1a finančního rámce na období 
2007–2013, avšak rozpětí v okruhu 1a na 
období 2011–2013 je velmi malé; 
zdůrazňuje, že o roční částce bude 
rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového 
procesu v souladu s ustanoveními bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006. 
Zdůrazňuje, že je třeba nalézt vhodné 
financování nových pravomocí EU podle 
Lisabonské smlouvy, jako např. politiky
v oblasti vesmíru; měly by být zajištěny 
nezbytné finanční prostředky pro 
programy GMES a zejména pro jejich 
vesmírnou složku; 
Komise by měla pro GMES předložit 
střednědobou finanční strategii
v souvislosti se střednědobým 
přezkoumáním současného víceletého 
finančního rámce včetně konkrétních 
návrhů na jeho úpravy a přezkoumání do 
konce prvního pololetí, a to s využitím 
všech mechanismů dostupných
v interinstitucionální dohodě ze dne 
17. května 2006, zejména v bodech 21 až 
23. Komise by také měla do 31. prosince 
2010 předložit strategii dlouhodobého 
financování pro budoucí víceletý finanční 
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rámec.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro celou dobu trvání počátečních 
provozních činností GMES by mělo být 
stanoveno finanční krytí ve výši 107 
milionů EUR, které je hlavní referenční 
hodnotou ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení. Předpokládá se, že toto finanční 
krytí bude doplňovat částka 43 milionů 
EUR z tématu „vesmír“ sedmého 
rámcového programu pro výzkumné 
činnosti doprovázející počáteční provozní 
činnosti GMES.

(16) Pro celou dobu trvání počátečních 
provozních činností GMES by mělo být 
stanoveno finanční krytí ve výši 107 
milionů EUR, které je hlavní referenční 
hodnotou ve smyslu bodu 37 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení. Předpokládá se, že toto finanční 
krytí bude doplňovat částka 209 000 000 
EUR z tématu „vesmír“ sedmého 
rámcového programu pro výzkumné 
činnosti doprovázející počáteční provozní 
činnosti GMES. Tyto dva zdroje 
financování by měly být spravovány 
koordinovaně, s cílem zajistit
v poskytování služeb GMES skutečný 
pokrok. Finanční prostředky ze Sedmého 
rámcového programu by měly být využity 
plně v souladu s cíli a kritérii stanovenými
v Rámcovém programu. 

Odůvodnění

Je důležité zmínit celkové finanční krytí, které je pro GMES k dispozici v 7. rámcovém 
programu pro výzkum a vývoj, tj. 43 milionů EUR spadajících pod téma „Vesmír“, které mají 
být přerozděleny, a také 166 milionů EUR, které jsou již k dispozici v položce GMES 
rámcového programu pro výzkum a vývoj. Zdá se, že je také nezbytné zdůraznit význam 
koordinovaného řízení těchto dvou druhů rozpočtového krytí.

Pozměňovací návrh 3
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 Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Komise by při finančním plánování 
měla dbát na to, aby byla během období 
počátečních provozních činností GMES 
(2011–2013) a také po jeho skončení 
zajištěna kontinuita údajů a aby služby 
mohly být využívány nepřetržitě a bez 
omezení.

Odůvodnění

Je třeba bezpodmínečně zabránit narušení kontinuity údajů, aby uživatelé mohli spolehlivě 
využívat služeb.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla předložit strategii 
střednědobého a dlouhodobého 
financování programu GMES, zejména 
jeho vesmírné složky, tj. zbývající části 
provádění operací Sentinel A, vypuštění 
družic Sentinel B a předběžné zajištění 
pro Sentinel C. Strategie by měla 
přezkoumat a zhodnotit všechny možnosti 
financování GMES. Je nezbytné, aby 
Komise konzultovala s radou partnerů, 
než předloží konečnou strategii.

Odůvodnění

Je nezbytné zhodnotit prostředky, které jsou k dispozici pro financování GMES v rámci a po 
vypršení finančního rámce na období 2007–2013, a po konzultaci s radou partnerů vytvořit 
dlouhodobou strategii. Je také důležité konkretizovat nepokryté potřeby, zejména pokud jde
o vesmírnou složku, tak jak je uvádí KOM(2009)0589 „Globální monitoring životního 
prostředí a bezpečnosti (GMES): úkoly a další kroky v oblasti vesmírné složky“, které nejsou 
předmětem návrhu financování ze strany Komise.



PE431.174v02-00 8/11 AD\806649CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komisi je nápomocna rada partnerů.

Rada partnerů je hlavním koordinačním 
subjektem mezi členskými státy a Komisí. 
Doplňuje pravomoci výboru GMES 
uvedeného v článku 11 a zaručuje 
všeobecnou konzistentnost programu 
GMES. 

Další příslušné subjekty mohou být 
přizvány jako pozorovatelé.

Rada partnerů má zejména tyto úkoly:

– stanovovat obecný rámec GMES
a zajišťovat jeho rozvoj, 

– zaznamenávat příspěvky partnerů za 
účelem poskytování jejich údajů, 
produktů nebo infrastruktur, 

– být nápomocna Komisi při stanovování 
strategie střednědobého a dlouhodobého 
financování programu GMES, jak je 
uvedena v čl. 9 písm. a. 
Rada partnerů přijme svůj jednací řád.

Odůvodnění

Úloha výboru GMES uvedeného v článku 11 návrhu nařízení je omezena na plnění rozpočtu 
GIO. Bylo by vhodné vytvořit trvalé koordinační fórum zejména, ovšem nikoli výhradně, mezi 
Evropskou komisí a členskými státy, a to na vysoké reprezentativní úrovni. Řádné fungování 
GMES závisí na jasném řízení, na dobře definované střednědobé a dlouhodobé strategii a na 
dobré spolupráci všech zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 6
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 Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Granty Společenství lze poskytovat
v určitých formách, včetně rámcové 
dohody o partnerství nebo 
spolufinancování provozních či akčních 
grantů. Granty na provozní náklady 
udělené subjektům uskutečňujícím cíle 
obecného evropského zájmu nepodléhají 
ustanovením finančního nařízení
o postupném snižování. U grantů se 
maximální výše spolufinancování stanoví 
postupem podle čl. 11 odst. 3.

2. Upřednostňovaným finančním 
nástrojem pro provádění programu 
GMES by mělo být zadávání veřejných 
zakázek. Tam, kde je to odůvodněné, lze 
granty Společenství poskytovat v určitých 
formách, včetně rámcové dohody
o partnerství nebo spolufinancování 
provozních či akčních grantů. Granty na 
provozní náklady udělené subjektům 
uskutečňujícím cíle obecného evropského 
zájmu nepodléhají ustanovením finančního 
nařízení o postupném snižování. U grantů 
se maximální výše spolufinancování 
stanoví postupem podle čl. 11 odst. 3.

Odůvodnění

Běžnou metodou financování by měly být veřejné zakázky. V oprávněných případech by mělo 
být financování zajištěno z dotací s použitím veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení 
Článek 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Komise v souvislosti se střednědobým 
přezkoumáním stávajícího víceletého 
finančního rámce a s jeho úpravou
a revizí předloží návrh budoucího 
financování programu GMES, zejména 
jeho vesmírné složky, a to do konce 
prvního pololetí roku 2010. 
Komise také po konzultaci s radou 
partnerů do 31. prosince 2010 stanoví 
dlouhodobou finanční strategii pro 
program GMES pro příští víceletý 
finanční rámec. 



PE431.174v02-00 10/11 AD\806649CS.doc

CS



AD\806649CS.doc 11/11 PE431.174v02-00

CS

POSTUP

Název Evropský program sledování Země (GMES) (2011–2013)

Referenční údaje KOM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD)

Příslušný výbor ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

BUDG
14.7.2009

Navrhovatel
       Datum jmenování

Damien Abad
21.10.2009

Datum přijetí 17.3.2010

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

32
1
0

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, 
Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens 
Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, 
Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, 
Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, 
Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, 
Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Edit Herczog, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis


