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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy spolu s vytvorením nového právneho základu 
„vesmír“, ako aj prezentáciou politických priorít novej Komisie, ktoré pred Európskym 
parlamentom predstavil predseda Barosso, sa v budúcnosti Európskej únie stane vesmírna 
politika jednou z kľúčových oblastí.

Z politického hľadiska program GMES predstavuje pre Európsku úniu tri príležitosti zároveň.

Po prvé by mohol slúžiť ako príklad vôle vytvoriť z konkrétnych projektov skutočnú 
európsku priemyselnú stratégiu. GMES naozaj predstavuje pridanú hodnotu, ktorú môže EÚ 
priniesť do riadenia rozsiahlych projektov s celosvetovými ambíciami vytvoriť z Únie lídra v 
oblasti vesmírneho priemyslu.

Ďalej, vzhľadom na to, že je symbolom voluntaristickej priemyselnej politiky, môže GMES 
priniesť európskym občanom hmatateľné výhody, či už ide o pracovné príležitosti, know-
how, bezpečnosť alebo ochranu životného prostredia. Napokon je plne súčasťou stratégie „EU 
2020“ a obdobia po samite v Kodani.

Nakoniec bude mať program pozitívny vplyv na ostatné oblasti hospodárstva, napríklad na 
služby, čím vytvorí značné príležitosti na vstup významného množstva stredných a malých 
podnikov na trh.

K otázke financovania programu, ktorá je kľúčovou pre zabezpečenie jeho stability a 
udržateľnosti, je treba pristupovať v dvoch rovinách:

1) Z krátkodobého hľadiska zabezpečiť začiatok uplatňovania programu

Návrh nariadenia predpokladá vytvorenie právneho základu, ktorý zabezpečí kontinuitu 
prípravných aktivít vykonaných na základe iniciatívy Európskeho parlamentu. Spravodajca sa 
domnieva, že z krátkodobého hľadiska ide hlavne o zabezpečenie financovanie a minima na 
začatie operatívnej fázy programu.

Na pripomenutie, program GMES, ktorý už existuje desať rokov, patril až doteraz do 7.
rámcového programu pre výskum a vývoj (PCRD) a v období rokov 2007 – 2013 boli naň 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1,2 miliardy EUR. Európska vesmírna agentúra 
prispieva k rozvoju programu sumou 1,6 miliardy EUR. Keďže rozvojová fáza končí v roku 
2011 (pokiaľ ide o väčšinu zložiek programu), na zabezpečenie operačnej fázy je treba nájsť 
iný zdroj financovania Spoločenstva. Komisia preto navrhuje, aby sa na financovanie 
niektorých operatívnych misií programu (najmä na financovanie služieb GMES riadených 
súkromnými štruktúrami, časť operácií SENTINELOV A a na nákup údajov potrebných pre 
služby) našlo dodatočné financovanie vo výške 107 miliónov EUR bez PCRD.

Táto druhá fáza však nebola predmetom finančného plánovania vo viacročnom finančnom 
rámci 2007 – 2013 a zdroje financovania by sa mali hlbšie preskúmať.
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Komisia vo svojom návrhu uvádza, že nariadenie „si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušnej 
výdavkovej kapitoly vo finančnom rámci“. Ak sa ukáže prerozdelenie rozpočtových 
prostriedkov, najmä nepoužitých rozpočtových prostriedkov, ako nevyhnutné, musíme 
vytvoriť podmienky na dodatočné financovanie. Okrem toho bude podľa odhadov Komisie 
rezerva výdavkovej kapitoly 1a počas tohto obdobia veľmi obmedzená. Pokiaľ sa zdá, že rok 
2011 nebude zvlášť problematický, v prípade rokov 2012 a 2013 je tomu inak. Viazané 
rozpočtové prostriedky by sa totiž mali zvýšiť o 41 miliónov EUR v roku 2012 a o 56 
miliónov EUR v roku 2013, čo znamená značné dodatočné náklady pre už preťaženú 
výdavkovú kapitolu.

Na záver tiež treba jasne uviesť nekryté potreby, najmä pokiaľ ide o vesmírnu zložku 
programu, ktoré nie sú predmetom návrhu financovania Komisie a ktorých náklady by mohli 
rásť, ak by sa rozhodnutia neprijali včas. Ide konkrétne o zvyšnú časť operácií SENTINEL A 
(ktorú ESA odhaduje na 30 miliónov EUR), vypustenie satelitov SENTINEL B (165 miliónov 
EUR) a predbežné zásobovanie SENTINELU C (140 miliónov EUR).

2) Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska určiť rozpočtovú stratégiu programu po 
roku 2013

V budúcom viacročnom finančnom rámci by sa mal uviesť celý program GMES (teda s 
vlastnou rozpočtovou položkou). Všetci sa súhlasne domnievajú, že finančné potreby 
programu prevyšujú v súčasnosti pridelené rozpočtové prostriedky. Zdá sa vhodnejšie 
opätovne preskúmať potrebné sumy pri troch hlavných príležitostiach v roku 2010: stratégii 
„EÚ 2020“; preskúmaní 7. PCRD v polovici obdobia;  preskúmaní finančného rámca v 
polovici obdobia, ktorý zahrnie najmä financovania nových politík uvedených v Lisabonskej 
zmluve. Dôležitými prostriedkami sú aj použitie nástroja flexibility a použitie legislatívnej 
flexibility, ako sa uvádza v článku 37 medziinštitucionálnej dohody (AII).

Spravodajca zdôrazňuje, že krátkodobé a strednodobé hľadisko spolu úzko súvisia. Stabilná 
finančná stratégia na obdobie 2014 – 2020 totiž vo veľkej miere závisí od toho, ako sa 
rozhodne na obdobie 2011 – 2013. V tomto návrhu sa nachádzajú všetky prvky potrebné na 
vytvorenie programu Spoločenstva: ciele, správa, financovanie, účasť tretích krajín.

Táto stratégia by mala vychádzať z týchto bodov: charakteru infraštruktúr a politiky v oblasti 
spravovania údajov, verejného obstarávania pre vesmírnu infraštruktúru GMES, politiky v 
oblasti medzinárodnej spolupráce s tretími krajinami, záväzku členských štátov pokračovať v 
misiách.

Spolupráca Európskej komisie a ESA fungovala počas výskumnej a vývojovej fázy, v 
operatívnej fáze sa však rozšírenie konzultačného postupu ukazuje ako nevyhnutné. V tomto 
zmysle je zriadenie rady partnerov, ktorej právomoci by boli doplňujúce k právomociam 
výboru GMES uvedeným v návrhu nariadenia, riešením, ktorým sa zabezpečí na jednej strane 
celková súdržnosť správy programu a na druhej strane zavedenie rozpočtovej stratégie 
dohodnutej na viacerých úrovniach.

Zdá sa teda, že je nevyhnutné prideliť prostredníctvom preskúmania viacročného finančného 
rámca dodatočné prostriedky s cieľom využiť potenciál programu GMES, čo si vyžaduje 
skutočné angažovanie sa Komisie a členských štátov. Rozpočtový výbor žiada Komisiu, aby 
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predložila primerané návrhy, v rámci ambiciózneho preskúmania finančného rámca v polovici 
obdobia, ako sa uvádza vo vyhlásení č. 1, ktoré je prílohou k AII zo 17. mája 2006.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

(15a )domnieva sa, že finančné krytie 
uvedené v legislatívnom návrhu je 
zlučiteľné so stropom podokruhu 1a 
finančného rámca 2007 – 2013, ale 
zostávajúca rezerva okruhu 1a na obdobie 
2011 – 2013 je veľmi malá; zdôrazňuje, že 
o ročnej sume sa rozhodne v rámci 
každoročného rozpočtového postupu v 
súlade s bodom 37 medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006; zdôrazňuje, že 
je potrebné nájsť primerané financovanie 
nových právomocí EÚ podľa Lisabonskej 
zmluvy, ako napríklad politiky v oblasti 
vesmíru; malo by sa zabezpečiť potrebné 
financovanie programov GMES a najmä 
ich zložky vesmír; Komisia by mala 
predložiť strednodobú stratégiu 
financovania pre GMES v kontexte 
hodnotenia súčasného VFR v polovici 
trvania spolu s konkrétnymi návrhmi na 
jeho úpravu a revíziu do konca prvého 
polroku, a to prostredníctvom 
mechanizmov dostupných podľa 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006, najmä bodov 21 až 23. Komisia by 
tiež mala do 31. decembra 2010 predložiť 
stratégiu dlhodobého financovania 
budúceho VFR.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

(16) Na celé obdobie trvania počiatočnej 
prevádzky GMES by sa malo stanoviť 
finančné krytie vo výške 107 mil. EUR 
predstavujúce základnú referenčnú sumu 
v zmysle bodu 37 medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006 medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení. Toto 
finančné krytie sa má zvýšiť o 43 mil. 
EUR z tematickej oblasti „vesmír“ 
siedmeho rámcového programu pre 
výskumné činnosti, ktoré sprevádzajú 
počiatočnú prevádzku GMES.

(16) Na celé obdobie trvania počiatočnej 
prevádzky GMES by sa malo stanoviť 
finančné krytie vo výške 107 mil. EUR 
predstavujúce základnú referenčnú sumu 
v zmysle bodu 37 medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006 medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o rozpočtovej disciplíne
a riadnom finančnom hospodárení. Toto 
finančné krytie sa má zvýšiť o 209 000 000 
EUR z tematickej oblasti „vesmír“ 
siedmeho rámcového programu pre 
výskumné činnosti, ktoré sprevádzajú 
počiatočnú prevádzku GMES. Tieto dva 
zdroje financovania by sa mali riadiť 
koordinovaným spôsobom, aby sa 
zabezpečil skutočný pokrok v prevádzke 
služieb GMES. Fondy zo siedmeho 
rámcového programu by sa mali použiť v 
plnom súlade s cieľmi a kritériami 
stanovenými v rámcovom programe. 

Odôvodnenie

Je potrebné spomenúť celé finančné krytie disponibilné pre GMES v rámci 7. PCRD, teda 43 
miliónov EUR z tematickej oblasti „vesmír“, ktoré sa majú prerozdeliť, ako aj 166 miliónov 
EUR, ktoré už sú k dispozícii v rozpočtovej položke GMES. Je tiež zrejme potrebné zdôrazniť 
význam koordinovaného riadenia týchto dvoch rozpočtových položiek.

Amendment 3

Proposal for a regulation
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

(16a) Komisia by pri finančnom 
plánovaní mala dbať na to, aby počas 
obdobia počiatočnej prevádzky GMES 
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(2011 – 2013), ako aj po jej ukončení bola 
zaistená kontinuita údajov a aby bolo 
možné tieto služby využívať nepretržite 
a bez obmedzení.

Odôvodnenie

Je potrebné bezpodmienečne zabrániť prerušeniu kontinuity údajov, aby užívatelia mohli 
využívať služby na spoľahlivom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

(19a) Komisia by mala predložiť stratégiu 
strednodobého a dlhodobého 
financovania programu GMES, najmä 
jeho zložky vesmír, teda zostávajúcej časti 
operácií Sentinely A, vypustenia satelitov 
Sentinely B a predbežného zásobovania 
Sentinelov C. Stratégia by mala 
preskúmať a vyhodnotiť všetky možnosti 
financovania GMES. Je potrebné, aby 
Komisia pred predložením konečnej 
stratégie konzultovala radu partnerov.

Odôvodnenie

Je treba vyhodnotiť disponibilné prostriedky na financovanie GMES vo finančnom rámci 
2007 – 2013 a po jeho skončení a po konzultáciách s radou partnerov zaviesť dlhodobú 
stratégiu. Je tiež dôležité špecifikovať nekryté potreby, najmä pokiaľ ide o zložku vesmír, ako 
sa uvádza v KOM(2009)0589 Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti 
(GMES):  Výzvy a ďalšie kroky v oblasti zložky „vesmír“, ktoré nie sú predmetom finančných 
návrhov zo strany Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh
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2a. Komisii pomáha rada partnerov.

Rada partnerov je inštanciou prednostnej 
dohody medzi členskými štátmi a 
Komisiou. Dopĺňa úlohy výboru GMES 
uvedené v článku 11 a zaručuje 
všeobecnú ucelenosť programu GMES. 

Ako pozorovatelia sa môžu prizvať aj iní 
kompetentní účastníci. 

Rada partnerov má najmä tieto úlohy:  

— vymedziť všeobecný rámec GMES a 
zabezpečiť jeho vývoj, 

— zaznamenávať príspevky partnerov s 
cieľom poskytovať ich údaje, produkty 
alebo infraštruktúru,  

— pomáhať Komisii pri vymedzení 
stratégie strednodobého a dlhodobého 
financovania programu GMES, ako sa 
uvádza v článku 9a. 
Rada partnerov prijme svoj vnútorný 
poriadok.

Odôvodnenie

Úloha výboru GMES podľa článku 11 návrhu nariadenia sa obmedzuje na plnenie rozpočtu 
GIO (GMES Initial Operations – počiatočnej prevádzky GMES). Malo by sa vytvoriť stále 
poradné fórum na vyššej úrovni, najmä medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, ale nie 
len medzi nimi. Správne fungovanie GMES závisí od jasnej štruktúry správy, riadne 
definovanej strednodobej a dlhodobej stratégie a od dobrej spolupráce medzi všetkými 
zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

2. Granty Spoločenstva sa môžu 
poskytovať v osobitných formách, napr. vo 
forme rámcovej dohody o partnerstve alebo 
spolufinancovania prevádzkových grantov 

2. Na účely vykonávania programu 
GMES by sa malo ako nástroj 
financovania uprednostňovať verejné 
obstarávanie. V odôvodnených prípadoch 
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alebo grantov na činnosť. Prevádzkové 
granty udelené subjektom v súlade s cieľmi 
všeobecných európskych záujmov nemôžu 
podliehať degresívnym ustanoveniam 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. V 
prípade grantov sa maximálna výška 
spolufinancovania stanovuje v súlade s 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

sa granty Spoločenstva môžu poskytovať v 
osobitných formách, napr. vo forme 
rámcovej dohody o partnerstve alebo 
spolufinancovania prevádzkových grantov 
alebo grantov na činnosť. Prevádzkové 
granty udelené subjektom v súlade s cieľmi 
všeobecných európskych záujmov nemôžu 
podliehať degresívnym ustanoveniam 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. V 
prípade grantov sa maximálna výška 
spolufinancovania stanovuje v súlade s 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3.

Odôvodnenie

Verejné obstarávanie by malo byť bežnou metódou financovania. V odôvodnených prípadoch 
by sa financovanie malo zabezpečovať formou grantov prostredníctvom verejných súťaží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujú návrh

Článok 9a
Do konca prvého polroka 2010 Komisia 
predloží v kontexte hodnotenia súčasného 
viacročného finančného rámca (VFR) v 
polovici trvania a jeho úpravy a revízie 
návrh ďalšieho financovania programu 
GMES, najmä jeho zložky vesmír. 
Komisia tiež po konzultácii s radou 
partnerov do 31. decembra 2010 
vypracuje stratégiu dlhodobého 
financovania programu GMES pre ďalší 
viacročný finančný rámec. 
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