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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Smerom k stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov
(2011/2148(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu XIX Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej článok 189, ktorý sa 
týka politiky výskumu a technologického vývoja a politiky v oblasti kozmického priestoru 
a ktorý sa osobitne zmieňuje o vypracovaní európskej politiky v oblasti kozmického 
priestoru s cieľom presadzovať vedecký a technický pokrok, priemyselnú 
konkurencieschopnosť a uskutočňovanie politík Únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o stratégii Európa 20201,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2010 s názvom Integrovaná priemyselná 
politika vo veku globalizácie: konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu 
(KOM(2010)0614),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. apríla 2011 s názvom Smerom k stratégii 
Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov (KOM(2011)0152),

– so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2011 s názvom Smerom k stratégii Európskej únie 
v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 11. novembra 2003 s názvom Vesmír: nová 
európska hranica rozširujúcej sa Únie – Akčný plán uplatňovania európskej politiky v 
oblasti kozmického priestoru [KOM(2003)0673)],

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/578/ES z 29. apríla 2004 o uzavretí rámcovej 
dohody medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou3,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Strednodobé preskúmanie európskych 
programov satelitnej navigácie (KOM(2011)0005),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o hodnotení európskych programov 
satelitnej navigácie v polovici trvania: hodnotenie vykonávania, budúce výzvy 
a perspektívy financovania4,

                                               
1 P7_TA(2010)0224.
2 P7_TA(2011)0093.
3 Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 63.
4 P7_TA(2011)0265.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o financovaní európskeho programu 
satelitnej rádionavigácie (Galileo) v rámci Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 
a viacročného finančného rámca na roky 2007 až 20131,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 
2020 (KOM(2010)0500),

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 683/2008 o pokračovaní v implementácii európskych 
programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Globálne monitorovanie životného 
prostredia a bezpečnosti (GMES): záleží nám na väčšej bezpečnosti našej planéty 
(KOM(2008)0748),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Globálne monitorovanie životného 
prostredia a bezpečnosti (GMES): výzvy a ďalšie kroky v oblasti zložky „vesmír“ 
(KOM(2009)0589),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o počiatočnej 
prevádzke programu GMES3,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky globálny 
navigačný satelitný systém (GNSS)4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán pre aplikácie globálneho 
navigačného satelitného systému (GNSS) (KOM(2010)0308),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7–0000/2011),

A. keďže v článku 189 Zmluvy o fungovaní EÚ sa Európskej únii výslovne zveruje úloha 
spočívajúca vo vypracovaní politiky v oblasti kozmického priestoru na presadzovanie 
vedeckého a technického pokroku, priemyselnej konkurencieschopnosti a 
na uskutočňovanie jej politík;

B. keďže politika v oblasti kozmického priestoru je zásadným prvkom stratégie Európa 2020 
a tvorí neoddeliteľnú súčasť hlavnej iniciatívy týkajúcej sa priemyselnej politiky;

C. keďže táto stratégia podporuje ciele inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
hospodárstva tým, že ponúka obchodné príležitosti, stimuluje inovácie a zvyšuje blahobyt 
a bezpečnosť občanov;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 226.
2 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 176, 20.10.2010, s. 11.
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D. keďže európsky  priemysel v oblasti kozmického priestoru vytvára konsolidovaný obrat 
vo výške 5,4 mld. EUR a zamestnáva viac ako 31 000 osôb s vysokou odbornosťou;

E. keďže Európsky parlament nepretržite poskytoval úplnú podporu európskemu systému 
GNSS zavádzanému prostredníctvom programov Galileo a EGNOS, ktorého cieľom je 
zlepšiť každodenný život európskych občanov, zabezpečiť samostatnosť a nezávislosť 
Európy a získať významný podiel na celosvetovom trhu so špičkovými technológiami, 
ktorý súvisí so satelitnou navigáciou;

F. keďže od systému Galileo sa očakáva, že v porovnaní s GPS poskytne zjavné výhody, 
napr. väčšiu presnosť, globálnu integritu, autentifikáciu a záruku služby, a Európskej únii 
poskytne aj strategickú samostatnosť;

G. keďže v dôsledku zvýšených nákladov programu, ktoré vyplývajú predovšetkým 
z nepresných odhadov nákladov a nevhodných stratégií riadenia nákladov, možno 
zo súčasného rozpočtu financovať len zavedenie počiatočnej prevádzkovej spôsobilosti 
(IOC);

H. keďže Komisia predložila návrh na financovanie programu Galileo vo viacročnom 
finančnom rámci na roky 2014 – 2020, keďže však tento rámec nezahŕňa financovanie 
programu GMES;

I. keďže pred prijatím rozhodnutia o zvýšení finančného záväzku z rozpočtu Únie 
v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci je potrebné, aby Komisia predložila 
podrobné posúdenie všetkých prípadných technických možností a s nimi súvisiacich 
nákladov a prínosov;

J. keďže program GMES musí zaručiť kontinuitu prístupu k informáciám o životnom 
prostredí a zaistiť bezpečnosť založenú na stálych kozmických a lokálnych pozorovacích 
infraštruktúrach;

K. keďže prieskum kozmického priestoru, zaistenie kozmických infraštruktúr 
a medzinárodná spolupráca sú rozhodujúcimi prvkami úspešnej politiky v oblasti 
kozmického priestoru;

Ciele európskej stratégie v oblasti kozmického priestoru

1. víta európsku stratégiu v oblasti kozmického priestoru, ktorú vypracovala Komisia, ako 
prvý etapu zavedenia globálnej politiky Európskej únie v oblasti kozmického priestoru 
v prospech občana;

2. považuje za dôležité, aby politika v oblasti kozmického priestoru bola realistická a 
zameriavala sa na zlepšenie každodenného života európskych občanov; zdôrazňuje, že 
kozmické technológie sú nevyhnutné s cieľom identifikovať prírodné katastrofy, prispieť 
k rozvoju odvetvia telekomunikácií a určiť príslušné aplikácie v oblasti 
poľnohospodárstva, námornej bezpečnosti, rybného hospodárstva, dopravy atď.;

3. nazdáva sa, že Európska únia nesie zodpovednosť za koordináciu a konsolidáciu 
vnútroštátnych politík a programov v oblasti kozmického priestoru s cieľom zabezpečiť 



PE467.225v02-00 6/12 PR\877835SK.doc

SK

súdržný európsky prístup v spolupráci s priemyselným odvetvím a v strednodobom či 
dlhodobom horizonte zaviesť finančné a legislatívne mechanizmy, ktoré budú stimulovať 
európsky priemysel a umožnia nevyhnutnú kontinuitu na podporu ambicióznych 
a konkurencieschopných projektov v medzinárodnom rámci;

4. víta ciele stratégie v záujme posilnenia kozmickej infraštruktúry v Európe a podpory 
výskumu s cieľom zvýšiť európsku technologickú nezávislosť, podporiť výmenu 
prospešnú pre oblasť kozmického priestoru i pre ostatné priemyselné odvetvia a 
stimulovať inovácie ako hnaciu silu európskej konkurencieschopnosti;

5. konštatuje však, že zatiaľ čo sú prioritné kroky v stratégii Komisie dobre stanovené, 
zostávajú čiastočne nejasné; zdôrazňuje, že by sa mali spresniť a zahrnúť pritom 
posúdenie všetkých technických možností a s nimi súvisiacich nákladov a prínosov;

6. zdôrazňuje nevyhnutnosť jasného riadenia, pokiaľ ide o politiku v oblasti kozmického 
priestoru, spolu s účinnými mechanizmami dohľadu a koordinácie s cieľom harmonizovať 
priority a zdroje pochádzajúce z vnútroštátnych prostriedkov a z prostriedkov Európskej 
únie, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Európskej obrannej agentúry (EDA);

Hlavné projekty Galileo a GMES

7. domnieva sa, že Galileo je hlavný program Európskej únie a prvý globálny systém 
satelitnej navigácie navrhnutý na civilné účely, ktorý jej poskytne v strategickej oblasti 
nezávislosť;

8. žiada Komisiu, aby náležitým spôsobom doplnila legislatívny a finančný rámec, obzvlášť 
vzhľadom na stanovenie finančného rámca na roky 2014 – 2020, prístup k účinnému 
riadeniu, služby Galileo a pravidlá o zodpovednosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že 
v záujme prevádzkyschopnosti programu Galileo a v záujme prípravy na jeho úplné 
využívanie je nevyhnutné:

- vymedziť zásady riadenia budúcich činností programu Galileo,

- celkovo racionalizovať organizačnú štruktúru programu;

9. domnieva sa, že IOC, ktorá umožní poskytovať počiatočné služby, by sa mala dokončiť 
najneskôr do roku 2014 s cieľom zabezpečiť, aby sa zo systému Galileo skutočne stal 
druhý referenčný súbor GNSS, najmä pre výrobcov prijímačov; víta, že 20. októbra boli 
v Kourou do obežnej dráhy vypustené dva satelity;

10. vyjadruje presvedčenie, že dosiahnutie plnej prevádzkovej spôsobilosti (FOC – Full 
Operating Capacity) založenej na sústave 27 satelitov a vhodného počtu záložných 
satelitov a na primeranej pozemnej infraštruktúre je nevyhnutným predpokladom 
dosiahnutia pridanej hodnoty systému Galileo z hľadiska autentifikácie, vysokej presnosti 
a nepretržitej služby a na dosiahnutie prínosu z hospodárskeho a spoločenského hľadiska; 
vyjadruje obavy, aby Galileo nestratil svoje vedúce postavenie, ak sa systém nedokončí 
včas a ak sa komercializácia a internacionalizácia služieb neuskutoční náležitým 
spôsobom; domnieva sa, že v záujme presvedčenia používateľov a investorov 
o dlhodobom záväzku Európskej únie je potrebná jasná a jednoznačná podpora 
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dosiahnutia FOC zo strany všetkých európskych inštitúcií;

11. nazdáva sa, že finančný plán, ktorý sa má pre Galileo prijať, sa musí zostaviť tak, aby sa 
zabezpečilo dlhodobé plnenie požiadaviek a kontinuita, a to aj so zreteľom na náklady 
na prevádzku a údržbu;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila žiaden návrh na dodatočné 
financovanie tohto programu prostredníctvom úpravy viacročného finančného rámca 
na roky 2014 – 2020; vyjadruje obavy, že celkové náklady na projekt prevýšia sumu 
7 mld. EUR, ktorú navrhuje Komisia;

13. vyjadruje pevné presvedčenie, že dodatočné financovanie GNSS je možné zabezpečiť iba 
vtedy, ak sa u osôb s rozhodovacími právomocami a širšej verejnosti výrazne zvýši 
povedomie o hospodárskych a spoločenských prínosoch GNSS pre EÚ; víta realizáciu 
konkrétnych iniciatív, ako je súťaž nápadov Galileo Masters;

14. pripomína, že EGNOS je reálnym a fungujúcim programom; vyjadruje presvedčenie, že je 
nevyhnutné, aby sa tento program využíval v plnej miere a aby sa konkrétnym spôsobom 
využívali aj jeho aplikácie, pričom treba zaručiť pokrytie Európy, ale aj Afriky;

15. zdôrazňuje zásadnú úlohu programu GMES pre pozorovanie Zeme; domnieva sa, že 
program GMES by mal zaručiť kontinuitu prístupu k informačným službám v oblasti 
životného prostredia a zaistiť bezpečnosť založenú na stálych kozmických a lokálnych 
pozorovacích infraštruktúrach;

16. žiada Komisiu, aby doplnila legislatívny rámec a vyjasnila prístup k účinnému riadeniu; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla zahrnutie financovania programu 
GMES do viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020; vyjadruje však zároveň 
obavy, aby sa doterajšie investície nestali v dôsledku absencie finančného plánu 
týkajúceho sa ekonomickej podpory zbytočnými;

17. vyzýva Komisiu, aby navrhla dlhodobý finančný plán a určila operačnú organizáciu 
poverenú riadením a poskytovaním údajov s cieľom zabezpečiť skutočný úspech 
programu; považuje za dôležité, aby sa stanovili dohody, ktoré treba uzavrieť s 
vnútroštátnymi agentúrami s cieľom maximalizovať interoperabilitu a riadenie systému;
považuje za nevyhnutné zabezpečiť, aby sa rozlišovalo medzi vedeckým a komerčným 
používaním, ktoré si vyžaduje osobitné štruktúry a právomoci; vyjadruje želanie, aby sa 
od roku 2014 v plnej miere realizoval cieľ programu;

Bezpečný kozmický priestor v prospech cieľov bezpečnosti a obrany

18. podporuje úvahy Komisie, pokiaľ ide o posilnenie bezpečnostnej zložky programu GMES 
v súvislosti s kontrolou hraníc, podporou vonkajšej činnosti Únie, námorným dohľadom, 
mimoriadnymi zložitými situáciami, humanitárnou pomocou a civilnou ochranou atď., 
pričom treba mať na zreteli citlivosť spracúvaných údajov;

19. domnieva sa, že vytvorenie európskeho systému dohľadu nad situáciou v kozmickom 
priestore (Space Situation Awareness) by mohlo prispieť k ochrane kozmických 
infraštruktúr pred vesmírnym odpadom, slnečným žiarením a asteroidmi; zastáva názor, 
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že vytvorenie nového programu by sa malo zakladať na existujúcich kapacitách 
a infraštruktúrach, ktoré si vyžiadali investície od každého z členských štátov, a že by sa 
mali rozvinúť súčasné nedostačujúce kapacity;

Podporiť výskum a inovácie

20. domnieva sa, že ak chce Európska únia konať nezávisle a mať k dispozícii 
konkurencieschopný kozmický priemysel, potrebuje pevnú technologickú základňu;
zdôrazňuje, že legislatívny, administratívny a finančný rámec má rozhodujúci význam 
z hľadiska investícií priemyslu do výskumu a inovácií;

21. zdôrazňuje význam budúcej stratégie v oblasti výskumu a inovácie; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala strategický harmonogram a zabezpečila tak ucelenosť medzi úsilím 
Európskej únie a úsilím agentúry ESA a členských štátov v oblasti výskumu a vývoja;

22. považuje za nevyhnutné zaviesť mechanizmy a programy, prostredníctvom ktorých sa 
bude stimulovať trh v oblasti aplikácií a služieb odvodených od programov 
Galileo/EGNOS a GMES, ako aj v oblasti telekomunikácií a služieb, v ktorých sa 
spoločne využívajú rozličné kozmické služby, s cieľom účinne reagovať na požiadavky 
občanov;

23. považuje rovnako za nevyhnutné zachovať nezávislosť, pokiaľ ide o prístup do 
kozmického priestoru, s cieľom posilniť európsku konkurencieschopnosť, pričom treba 
uprednostňovať európske nosné štruktúry a overovať spôsobilosť prevádzkovej a 
priemyselnej organizácie vzhľadom na plnenie spoločných požiadaviek;

24. vyzýva Komisiu, aby sa v budúcich rámcových programoch výskumu náležite venovala 
finančným a praktickým požiadavkám;

25. žiada Komisiu, aby v spolupráci s agentúrou ESA preskúmala možnosti prieskumu 
kozmického priestoru a určila pritom prípadné náklady a prínosy; považuje v tejto 
súvislosti za vhodné, aby sa vypracovala spoločná stratégia so Spojenými štátmi, a to 
prostredníctvom dohody o spolupráci založenej na skutočných možnostiach;

Medzinárodná spolupráca

26. domnieva sa, že v rámci medzinárodnej spolupráce by sa mali podporovať európske 
technológie a služby v oblasti kozmického priestoru, čím by sa posilnilo toto strategické 
priemyselné odvetvie; zdôrazňuje, že úsilie vyvíjané v rámci politiky v oblasti 
kozmického priestoru sa môže zefektívniť prostredníctvom priemyselnej spolupráce 
a spoločným vynakladaním investícií vo veľkých programoch;

27. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a agentúrou ESA vypracovala 
medzinárodnú stratégiu spolupráce s cieľom posilniť dialóg so strategickými partnermi 
(Spojené štáty a Ruská federácia) v rámci politiky v oblasti kozmického priestoru 
a preskúmala možnosť nadviazania podobného dialógu a ostatnými rozvíjajúcimi sa 
mocnosťami, ako je Čína;

Vzťahy medzi Európskou úniou a agentúrou ESA
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28. pripomína, že Európska únia má podľa článku 189 Zmluvy o fungovaní EÚ nadviazať 
náležité vzťahy s agentúrou ESA s cieľom vymedziť vzájomné oblasti zodpovednosti, a to 
bez toho, aby došlo k prekrývaniu úloh a investícií;

29. domnieva sa, že intenzívnejšie zapájanie sa Únie v oblasti kozmického priestoru si 
vyžaduje, aby sa nanovo vymedzili jej vzťahy s agentúrou ESA, pričom treba zohľadniť, 
že technické a plánovacie kompetencie agentúry ESA majú rozhodujúci význam pre 
zachovanie technologických kapacít a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

V článku 189 Lisabonskej zmluvy sa Európskej únii explicitne zveruje úloha, ktorá spočíva 
vo vypracovaní politiky v oblasti prieskumu a využívania kozmického priestoru s cieľom 
presadzovať vedecký a technický pokrok, priemyselnú konkurencieschopnosť a 
uskutočňovanie jej politík. Politika v oblasti kozmického priestoru predstavuje kľúčový prvok 
stratégie Európa 2020 a je neoddeliteľnou súčasťou hlavnej iniciatívy týkajúcej sa 
priemyselnej politiky. Podporuje pritom ciele inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
hospodárstva tým, že vytvára pracovné miesta s vysokou odbornosťou, ponúka obchodné 
odbytiská, stimuluje inovácie a zlepšuje blahobyt a bezpečnosť občanov.

Návrhy, ktoré predložila Komisia v dokumente KOM(2011)0152, sú prvou etapou smerom 
ku globálnej stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru. V spolupráci s 
priemyselným odvetvím však treba zabezpečiť súdržný európsky prístup a v strednodobom i 
dlhodobom horizonte zaviesť finančné a legislatívne mechanizmy, ktoré budú stimulovať 
európsky priemysel a umožnia nevyhnutnú kontinuitu na podporu ambicióznych a 
konkurencieschopných projektov v medzinárodnom rámci.

Prioritné kroky sú v stratégii Komisie dobre stanovené, zostávajú však čiastočne nejasné. 
Mali by sa spresniť a zahrnúť posúdenie všetkých technických možností a s nimi súvisiacich 
nákladov a prínosov. Rovnako je nevyhnutné zaviesť jasné riadenie, pokiaľ ide o politiku v 
oblasti kozmického priestoru, spolu s účinnými mechanizmami dohľadu a koordinácie s 
cieľom harmonizovať priority a zdroje pochádzajúce z vnútroštátnych prostriedkov a z 
prostriedkov Európskej únie, agentúry ESA a agentúry EDA.

2. Hlavné projekty Galileo a GMES

a) Galileo

Program Galileo je iniciatíva Európy pre vyspelý globálny systém satelitnej navigácie, ktorý 
poskytuje veľmi presnú a spoľahlivú službu určovania polohy pod civilnou kontrolou. 
Diskusie o európskom systéme sa začali koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia a 
v roku 1999 Rada vyzvala Komisiu, aby vytvorila globálny systém riadený verejnými 
civilnými orgánmi1. Po neúspechu rokovaní o verejno-súkromnom partnerstve sa Parlament a 
Rada v roku 2008 rozhodli, že sústava sa dokončí s použitím prostriedkov rozpočtu EÚ2.

Zatiaľ čo systém zriadený v rámci programu Galileo bude poskytovať nezávislé služby 
navigácie a určovania polohy, bude zároveň interoperabilný s ďalšími dvoma globálnymi 
systémami satelitnej navigácie GPS a GLONASS. Plne prevádzkyschopný systém bude 
pozostávať z 30 satelitov a súvisiacej pozemnej infraštruktúry.

Európska komisia na základe zadania zákaziek na prvý rad satelitov, nosných služieb a 
služieb a operácií systémovej podpory oznámila, že od roku 2014 sa budú poskytovať tri 
                                               
1 Rozhodnutie Rady z 19. júla 1999 o účasti Európy na novej generácii služieb satelitnej navigácie – Galileo –
fáza definície, Ú. v. ES C221 z 3.8.1999.
2 Nariadenie (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej 
navigácie (EGNOS a Galileo), Ú. v. EÚ L196 z 24.7.2008.
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počiatočné služby: počiatočná verejná otvorená služba, počiatočná verejná regulovaná služba 
a počiatočná pátracia a záchranná služba. Služba ochrany života a komerčná služba sa budú 
testovať od roku 2014 a podľa plánu sa majú začať poskytovať, keď systém dosiahne úplnú 
prevádzkovú spôsobilosť.

Spravodajca žiada Komisiu, aby náležite doplnila legislatívny a finančný rámec až do konca 
roka 2011, predovšetkým vzhľadom na zostavenie finančného rámca na roky 2014 – 2020. 
Vyjadruje pritom obavy, že celkové náklady na projekt prevýšia sumu 7 mld. EUR, ktorú
navrhuje Komisia1, a to na základe výpočtov uskutočnených v rámci hodnotenia programov 
satelitnej navigácie v polovici trvania2.

b) GMES

V roku 2001 začala EÚ program GMES. Tento program bude prostredníctvom satelitov typu 
Sentinel poskytovať údaje z pozorovania Zeme na monitorovanie zmeny klímy a globálnej 
bezpečnosti. Aplikácie v oblasti pozorovania Zeme slúžia na mnohé účely v oblastiach, ako sú 
riadenie prírodných zdrojov, energetika, monitorovanie krajiny, životné prostredie, 
kartografia, predchádzanie prírodným nebezpečenstvám, poľnohospodárstvo a potravinová 
bezpečnosť, meteorológia a vnútorná bezpečnosť.

Spravodajca žiada Komisiu, aby doplnila legislatívny rámec a vyjasnila prístup k účinnému 
riadeniu. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla zahrnutie financovania 
programu GMES do viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Zároveň vyjadruje 
obavy, že v dôsledku absencie finančného plánu týkajúceho sa ekonomickej podpory by sa 
investície, ktoré boli doteraz vynaložené, mohli stať zbytočnými.

3. Medzinárodná spolupráca

S vypustením prvého čínskeho satelitu COMPASS v roku 2007 môžeme čoskoro na obežnej 
dráhe očakávať nový satelitný navigačný systém (štvrtý globálny systém po GPS, GLONASS 
a Galileo). India vyvíja svoj regionálny systém – Indický regionálny navigačný satelitný 
systém (Indian Regional Navigation Satellite System – IRNSS) a Japonsko svoj Quasi-Zenith 
System – QZSS. Naši konkurenti sa stali silnejšími a môžeme predpokladať, že budú 
dynamicky napredovať. Aby sa Galileo stal druhým globálnym GNSS v poradí, ktorý si 
výrobcovia čipov zvolia, je kľúčové, aby sa čím skôr sprístupnili počiatočné služby a aby 
jestvovali dlhodobé záväzky týkajúce sa budúceho financovania systému Galileo.

Hlavnou výzvou medzinárodných činností programov GNSS bude zaručenie kompatibility 
a interoperability so systémom Galileo, zaistenie prístupu ku globálnym zdrojom súvisiacim 
s GNSS a stanovenie celosvetových noriem, zaručenie bezpečnosti vesmírneho segmentu 
a siete pozemných staníc, pričom bude treba zaručiť prísnejšiu kontrolu citlivých technológií 
GNSS vyvíjaných za európskej finančnej podpory, a spojenie medzinárodného úsilia pri 
vývoji inovačných aplikácií v nadnárodnom záujme. Dôležitým cieľom bude vytvorenie 
trhových príležitostí pre európsky priemysel v oblasti technológií a aplikácií GNSS.

Spravodajca vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi a po konzultácii s 

                                               
1 KOM(2011)0500 v konečnom znení, Časť I, s. 26.
2 Uznesenie z 8. júna 2011.
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agentúrou ESA vypracovala medzinárodnú stratégiu spolupráce s cieľom posilniť dialóg so 
strategickými partnermi (Spojené štáty a Ruská federácia) v rámci politiky v oblasti 
kozmického priestoru a preskúmala možnosť nadviazania podobného dialógu s ostatnými 
existujúcimi a rozvíjajúcimi sa mocnosťami, ako sú Čína, Japonsko, Kórejská republika, 
Brazília, India a Juhoafrická republika.

4. Hospodársky význam európskeho priemyslu v oblasti kozmického priestoru

Európsky priemysel v oblasti kozmického priestoru vytvára konsolidovaný obrat vo výške 
5,4 mld. EUR a zamestnáva viac ako 31 000 osôb s vysokou odbornosťou. Jedenásť hlavných
satelitných prevádzkovateľov v Európe využíva 153 komunikačných satelitov, zamestnáva 
6 000 osôb a ročne dosahuje obrat 6 mld. EUR; ich činnosť zároveň nepriamo vytvára 30 000 
pracovných miest. Odhaduje sa, že v súčasnosti závisí od satelitnej rádiovej navigácie 6 až 
7 % HDP západných krajín, t. j. v EÚ 800 mld. EUR.

Trhy so službami v oblasti kozmického priestoru zaznamenávajú rýchly rast. Napríklad 
celosvetový ročný obrat, pokiaľ ide o aplikácie GNSS, by mal v roku 2020 dosahovať 
približne 240 mld. EUR. Okrem toho by mali programy Galileo a EGNOS vďaka výhodám, 
ktoré majú v porovnaní s ostatnými konkurenčnými systémami, v priebehu nasledujúcich 
20 rokov priniesť hospodársky a sociálny úžitok rádovo vo výške 60 až 90 mld. EUR.

Podľa OECD by mohol svetový trh s komerčnými údajmi v oblasti pozorovania Zeme, ktorý 
v roku 2007 predstavoval 735 milión dolárov, v roku 2017 dosiahnuť približne 3 mld. EUR.

Systém dohľadu nad situáciou v kozmickom priestore (SSA ) by pomohol znížiť odhadované 
vyčísliteľné straty, ktoré v prípade európskych kozmických prostriedkov spôsobujú zrážky 
s vesmírnym odpadom a vesmírne búrky, čo na základe dostupných údajov každoročne 
predstavuje v priemere približne 332 miliónov EUR.

Je takmer isté, že tieto náklady predstavujú len malý zlomok nevyčíslených následkov a 
nákladov, ktoré môžu vyplynúť z neexistencie európskeho systému dohľadu nad situáciou v 
kozmickom priestore. Strata satelitu by v mimoriadnej situácii napríklad mohla znamenať 
stratu rozhodujúcej kapacity satelitnej komunikácie, ktorá môže viesť ku strate na ľudských 
životoch. Úplné zničenie satelitu alebo jeho porucha môže spôsobiť vážne narušenie 
hospodárskej činnosti (bankový sektor využíva satelitnú komunikáciu stále viac) a strata tejto 
služby by mala následky na činnosť klientov tohto odvetvia. V súčasnosti nemáme k 
dispozícii spoľahlivé údaje, na základe ktorých by bolo možné posúdiť hodnotu týchto strát. 
Rovnako je nemožné vyčísliť následky pádu a dopadu objektov, ktoré krúžia v blízkosti 
Zeme.


