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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o kosmické průmyslové politice EU – uvolnění potenciálu pro hospodářský růst 
v kosmickém odvětví
(2013/2092(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na znění hlavy XIX článku 189 Smlouvy o fungování Evropské unie o politice 
výzkumu a technologického rozvoje a o politice v oblasti vesmíru, který zmiňuje zejména 
vypracování evropské politiky pro oblast vesmíru k podpoře vědeckého a technického 
pokroku, průmyslové konkurenceschopnosti a provádění politik Unie,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. února 2013 nazvané „Kosmická průmyslová 
politika EU“ (COM(2013)0108),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2010 nazvané „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace – konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“ 
(COM(2010)0614),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl 
pro růst a hospodářskou obnovu“ (COM(2012)0582),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. dubna 2011 nazvané „Na cestě ke kosmické 
strategii Evropské unie sloužící občanům“ (COM(2011)0152),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2012 nazvané „Navazování účelných 
vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou“ (KOM(2012)0671),

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/578/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření rámcové 
dohody mezi Evropským společenstvím a Evropskou kosmickou agenturou,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 11. října 2010, 31. května 2011, 2. prosince 2011 a 
30. května 2013, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2012 o kosmické strategii Evropské unie 
sloužící občanům1, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro zahraniční věci (A7–0000/2013),

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0013.
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A. vzhledem k tomu, že článek 189 SFEU výslovně svěřuje Evropské unii úlohu vypracovat 
politiku pro oblast vesmíru za účelem podpory vědeckého a technického pokroku, 
průmyslové konkurenceschopnosti a provádění jejích politik;

B. vzhledem k narůstající konkurenci ze strany nově se rozvíjejících vesmírných velmocí, 
jako jsou Čína a Indie, již politický význam jednotlivých členských států nestačí k tomu, 
aby bylo možné vypořádat se s budoucími výzvami tohoto odvětví;

C. vzhledem k tomu, že vesmírná politika je klíčovou součástí strategie Evropa 2020;

D. vzhledem k tomu, že bezpočet služeb, jichž občané využívají ve svém každodenním 
životě, například televize, vysokorychlostní internet, navigační systémy nebo 
celoevropský automatický systém tísňového volání eCall, přímo nebo nepřímo závisí na 
fungování kosmonautiky;

E. vzhledem k tomu, že evropský vesmírný sektor vytváří konsolidovaný roční obrat ve výši 
6,5 miliardy EUR a zaměstnává v přepočtu na plné úvazky více než 34 500 vysoce 
kvalifikovaných pracovníků;

F. vzhledem k tomu, že stále ještě nefunguje dostatečná koordinace opatření, která v oblasti 
vesmíru přijímají EU, členské státy a ESA, a že proto dochází ke zdvojování struktur 
a k tomu, že nemohou být využívány synergické účinky;

G. vzhledem k tomu, že ESA nemá k Evropskému parlamentu žádný formální vztah, a chybí 
jí tudíž zpětná vazba na občany, která je jinak přítomná ve všech ostatních oblastech 
politiky Unie;

H. vzhledem k tomu, že kosmický průmysl je investičně náročné odvětví s mimořádně 
dlouhými vývojovými cykly, a rozhodující úlohu má pro něj proto jistota plánování;

I. vzhledem k tomu, že provozování evropského systému nosných raket může přispět 
k zajištění samostatného přístupu do vesmíru; 

J. vzhledem k tomu, že pro evropské kosmické odvětví má oproti jeho hlavním 
mezinárodním konkurentům podstatně větší význam komerční prodej;

K. vzhledem k tomu, že služby využívající družicové systémy plní významnou úlohu 
v souvislosti s poskytováním informací pro rostoucí odvětví digitální společnosti;

L. vzhledem k tomu, že podle odhadů odborníků by trh se službami družicové navigace 
a pozorování Země mohl během deseti let dosáhnout objemu 300 miliard USD a že 
v západních zemích EU závisí již dnes 6 % – 7 % HDP na družicové navigaci;

M. vzhledem k tomu, že stále důležitější je mezinárodní harmonizace využívání vlnového 
spektra z důvodu rostoucí poptávky po možnostech bezdrátové komunikace a fyzikálních 
vlastností šíření vln, a tedy i s ohledem na zvyšující se nedostatek radiového spektra, která 
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s tím souvisí;

Evropské směřování vesmírné politiky

1. vítá sdělení Komise o politice EU týkající se kosmického průmyslu; je toho názoru, že 
má-li dosáhnout skutečného uvolnění růstového potenciálu kosmického odvětví, měla by 
se Komise zaměřit na několik málo opatření na podporu kosmické průmyslové politiky, 
která v tomto sdělení zmiňuje; 

2. podporuje Komisi v jejím záměru přijmout opatření, která povedou k vytvoření 
soudržného evropského regulačního rámce pro oblast vesmíru; vyslovuje se ve prospěch 
vytvoření skutečného vnitřního trhu EU s produkty kosmického průmyslu a služby 
v oblasti vesmíru; 

3. konstatuje, že Komise dosud nevypracovala žádný horizontální přístup, který by 
umožňoval zakotvit vesmírnou politiku a její cíle a užitek v různých oblastech politiky 
Unie; vyzývá Komisi, aby vesmírnou politiku brala do budoucna v úvahu i v jiných 
oblastech politiky, jako jsou například telekomunikace, doprava, zemědělství či kultura; 

4. vyzývá Komisi, aby mezi své priority zařadila následující tematické oblasti; 
institucionální otázky, projekty Galileo a Copernicus, kosmický průmysl jako hnací síla 
růstu a nástroj zaměstnanosti, přístup do vesmíru, úloha výzkumu a vývoje, družicová 
komunikace a kosmický odpad; 

Institucionální otázky

5. oceňuje úspěchy, jichž ESA v předešlých desetiletích pro Evropu dosáhla v oblasti 
vesmíru; konstatuje nicméně, že efektivnějšího fungování a politické koordinace 
a odpovědnosti lze v dlouhodobém výhledu dosáhnout jedině posílením vazby ESA na 
EU; vyzývá Komisi, aby se co nejdůkladněji zabývala například otázkou, zda by se ESA 
do budoucna mohla stát jako mezistátní organizace součástí správní struktury Unie, aniž 
by to bylo pociťováno jako proces vedoucí k přeměně ESA na evropskou agenturu; 

6. vyjadřuje svou podporu názoru, že Evropská unie by se do té doby měla v těsné 
spolupráci s ESA zasazovat větší měrou o koordinaci vesmírné politiky a programů 
členských států s cílem dospět ke skutečně evropskému přístupu; konstatuje, že jedině na 
základě takového evropského přístupu lze uvést kosmický průmysl do stavu, kdy bude 
konkurenceschopný a kdy si svou konkurenceschopnost také uchová; 

7. vyzývá Komisi, členské státy a ESA, aby zřídily určitou koordinační skupinu, jejíž 
členové se budou na pravidelných setkáních snažit o vzájemné slaďování svých strategií 
a opatření v oblasti vesmíru, aby nedocházelo k vytváření duplicitních struktur;

Galileo a Copernicus (GMES)

8. zdůrazňuje, že zprovoznění systému Galileo a další pokračování projektu Copernicus jako 
vlajkových lodí evropské vesmírné politiky musí mít nejvyšší prioritu, tak aby první 
služby systému Galileo bylo možné fakticky zpřístupnit v roce 2014 také občanům;
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9. vyjadřuje své politování nad tím, že v minulosti došlo při uskutečňování evropského 
programu družicové navigace Galileo ke zpožděním; vítá skutečnost, že mezitím byly na 
oběžnou dráhu Země vyneseny 4 družice; zdůrazňuje, že zvláště co se týče programu 
Galileo, ale i evropského kosmického průmyslu obecně, je třeba dbát o to, aby o jejich 
výhodách a užitku byla lépe informována společnost; 

10. je přesvědčen, že dosažení plné operační schopnosti, vyžadující rozmístění 
27 družic, přiměřený počet náhradních družic a odpovídající pozemní infrastrukturu, je 
základní podmínkou pro dosažení přidané hodnoty programu Galileo, a to zejména 
z hlediska jeho vysoké přesnosti a nepřetržitého fungování, a tedy i mnohých 
hospodářských a společenských přínosů;

Kosmický průmysl jako hnací síla růstu a nástroj zaměstnanosti

11. konstatuje, že především malé a střední podniky, ale nejen ony, potřebují ze strany 
veřejných orgánů určité počáteční financování, které by jim zajistilo dostatečné finanční 
prostředky na dlouhodobé investice do výzkumu a vývoje; je přesvědčen, že 
prostřednictvím financování z veřejných zdrojů a poptávky po produktech a službách 
kosmického průmyslu ze strany subjektů veřejné sféry lze dosáhnout toho, že budou 
vznikat inovace, které pak s sebou přinesou i hospodářský růst a vytvoří nová pracovní 
místa; 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro evropský kosmický průmysl vytvářely pobídky, 
které by jej motivovaly k vyvíjení konstrukčních dílů pro kosmonautiku na evropské 
úrovni, a snižovaly tak závislost na dovozu ze třetích zemí; 

13. konstatuje, že z výsledků kosmického výzkumu mohou mít v podobě mnoha různých 
produktů užitek i podniky z jiných průmyslových odvětví; vyzývá proto všechny 
zúčastněné strany, aby rozvíjely plodnou spolupráci mezi subjekty působícími v oblasti 
kosmického průmyslu a subjekty z jiných průmyslových odvětví a aby se v rámci 
partnerství společně podílely na technologickém vývoji, který umožní vznik 
průkopnických, společensky prospěšných inovací; 

14. zdůrazňuje, že zejména hospodářské odvětví služeb v oblasti vesmíru a robotiky otevírá 
z hlediska trhu velké množství rozmanitých tržních příležitostí, především pro malé 
a střední podniky; 

15. zdůrazňuje, že autonomní a inteligentní robotické systémy představují oblast technologií, 
které mají klíčový význam pro další zkoumání vesmíru; znovu v této souvislosti 
upozorňuje na potřebu účinného využití evropských finančních prostředků z programu 
Horizont 2020, především na činnosti, které mají tržní význam; 

16. zdůrazňuje, že pouze za předpokladu, že bude k dispozici dostatečné množství vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, může být zajištěno, aby si evropský kosmický průmysl 
uchoval svou konkurenceschopnost; apeluje proto na všech zúčastněné strany, aby 
prohlubovaly spolupráci mezi univerzitami a hospodářstvím; poukazuje také na 
nezbytnost získávání talentů ze třetích zemí;
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Přístup do vesmíru

17. podtrhuje význam komerčního prodeje pro evropský kosmický průmysl; poukazuje 
současně na to, že evropské hospodářství má i nadále na institucionální trhy třetích zemí 
částečně uzavřený přístup; podtrhuje význam rovných podmínek pro evropské 
hospodářství na mezinárodní úrovni; vyzývá z tohoto důvodu Komisi, aby v rámci 
obchodních dohod, např. transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), 
zajistila rovné příležitosti a spravedlivé podmínky hospodářské soutěže;

18. zdůrazňuje význam vývoje a provozování evropských nosných raket pro nezávislý přístup 
do vesmíru; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby spolu s ESA dlouhodobě usilovaly 
o zachování a rozvoj evropského systému nosných raket i služeb zajišťujících jejich start;

19. je toho názoru, že evropský kosmický průmysl by měl využívat stávající evropské 
kosmické infrastruktury, která byla částečně financována z veřejných evropských 
prostředků;

Úloha výzkumu a vývoje

20. je toho názoru, že zejména v oblasti výzkumné činnosti je nutno posílit koordinaci mezi 
EU, ESA a členskými státy; vyzývá tyto tři strany k tomu, aby s ohledem na zajištění 
jistoty plánování pro zúčastněné subjekty, zejména subjekty hospodářské, vypracovaly 
společný „plán výzkumu“ pro období do roku 2020 a aby stanovily priority a cíle 
vesmírné politiky, jichž mají společně dosáhnout;

21. konstatuje, že vlivem nejrůznějších překážek je v Evropě brzděn rozvoj inovativních 
aplikací; Komisi v této souvislosti připomíná, že existuje dosud nerozvinutý trh pro 
komerční využití údajů získaných prostřednictvím kosmické techniky v rámci 
družicových programů a programů pozorování Země; vyzývá Komisi, aby provedla studii, 
v níž tyto překážky (jako je např. nejistota ohledně použitelnosti služeb, pochybnosti 
týkající se bezpečnosti a ochrany údajů, nedostatečné povědomí o jejich potenciálu) 
odhalí a předloží návrhy možných způsobů, jak docílit rozvinutí tohoto trhu;

Družicová komunikace

22. zdůrazňuje, že družicová komunikace zaujímá v rámci evropského kosmického průmyslu 
významnou úlohu, protože zakázky z tohoto odvětví zajišťují neustálé vytížení 
kosmických lodí a nosných raket a přispívají tak k dosažení cíle, jímž je nezávislý přístup 
EU do kosmického prostoru; poukazuje v této souvislosti rovněž na význam nezávislých 
kapacit užitečného nákladu (tzv. „hosted payloads“), které při startu komerčních družic 
vznikají a které lze využít k vesmírnému testování nových produktů a technologií;

23. zdůrazňuje, že družicová komunikace představuje účinnou možnost, jak zajistit fungování 
multimediálních služeb využívaných hospodářstvím a společností, jejichž zajištění za 
pomoci pozemních technologií nebylo dosud možné;

24. konstatuje, že družicové sítě umožňující úplné pokrytí EU širokopásmovým internetovým 
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připojením, zejména v odlehlých oblastech, přispívají k plnění cílů digitální agendy EU;

25. konstatuje, že družicová komunikace plní stále důležitější logistickou funkci v krizových 
situacích, jako jsou například přírodní katastrofy, či v souvislosti se zajišťováním vnitřní 
bezpečnosti, protože v situacích, kdy veškerá pozemní infrastruktura chybí nebo byla 
zničena, je družicové datové a komunikační spojení zcela nepostradatelné;

26. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu nynější dostupnosti radiových frekvencí pro 
družicovou komunikaci a jejich budoucí potřeby a aby se na příští Světové 
radiokomunikační konferenci zasadila o to, aby zájmy EU, pokud jde o přidělení 
celosvětových i regionálních radiových frekvencí, byly patřičným způsobem hájeny;

27. je toho názoru, že inovační potenciál v oblasti družicové komunikace není ještě ani 
zdaleka vyčerpán; poukazuje na možnosti nejnovějších technologií, mezi něž patří 
například „Laser Communication Terminals“ (LCT) či „High Throughput Satellites“ 
(HTS), uspokojovat poptávku po stále rozsáhlejší výměně údajů při stále vyšší rychlosti 
jejich přenosu;

28. zdůrazňuje, že Evropa si svůj technologický náskok v družicové komunikaci může udržet 
pouze tehdy, bude-li její výzkum v této oblasti pokračovat se stejným úsilím i na evropské 
úrovni; vítá skutečnost, že také v novém rámcovém programu výzkumu Horizont 2020 má 
být do výzkumu a inovací v oblasti vesmíru investováno 1,7 miliardy EUR; vyzývá 
rovněž Komisi, aby v rámci programu Horizont 2020 vyčlenila část rozpočtu na výzkum 
a vývoj aplikací v oblasti družicové komunikace;

Kosmický odpad

29. zdůrazňuje, že kosmické infrastruktury jsou páteří nejrůznějších služeb, které ke svému 
každodennímu životu potřebuje hospodářství i společnost; poukazuje na to, že pokud by 
tyto infrastruktury přestaly fungovat, například v důsledku srážky družice a kosmického 
odpadu, mohla by tím být narušena bezpečnost hospodářských subjektů i občanů;

30. konstatuje, že kosmický odpad se stává stále větším problémem; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby spolupracovaly na vytvoření celosvětové správy vesmíru; zároveň vyzývá 
Komisi i členské státy, aby uspíšily podepsání „kodexu chování ve vesmíru“, který 
vypracovala Evropská unie, třetími zeměmi;

31. vyzývá Komisi, aby na evropské úrovni co nejrychleji zavedla program na podporu 
pozorování a sledování vesmíru, který byl navržen začátkem tohoto roku, a zajistila tak 
větší nezávislost na institucích v USA, které vydávají varování před možnými srážkami;

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kosmický průmysl představuje sice vysoce specializované odvětví, ve kterém pracuje jen 
necelých 35 000 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, přesto však toto odvětví generuje 
konsolidovaný roční obrat ve výši přesahující 6,5 miliardy EUR. Na kosmické technice závisí, 
ať už přímo či nepřímo, velký počet služeb. Kosmonautika je současně také hnací silou růstu 
a inovací. Z technických výdobytků kosmického průmyslu těží i řada jiných odvětví. 
V mnoha oblastech, jako jsou například služby družicové komunikace, zaujímá evropské 
hospodářství čelní místo.

Největší vesmírnou velmocí jsou nicméně i nadále Spojené státy, což je dáno v neposlední 
řadě výší rozpočtových prostředků, které jsou do civilní i vojenské kosmonautiky 
investovány. Vzestup však nyní v oblasti vesmíru vykazují také některé další národy, jako je 
Čína či Indie. V této situaci si my Evropané musíme klást otázku, zda si své čelní místo 
v některých oblastech chceme i do budoucna udržet, nebo se v ideálním případě posunout 
dále, anebo se naopak spokojíme s tím, že budeme zaostávat za ostatními národy.

Evropský parlament se vždy velmi zasazoval o to, aby Evropa měla ambiciózní kosmickou 
politiku, a stejně je tomu i v této zprávě z vlastního podnětu.

Ve svém sdělení ze dne 28. února 2013 navrhla Komise značné množství různých opatření, 
která by měla vést k „uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví“. Také 
Evropský parlament je toho názoru, že kosmický průmysl nabízí značný potenciál, pokud jde 
o generování růstu a tvorbu pracovních míst, a tedy i plnění cílů strategie Evropa 2020.

V tomto ohledu mají ovšem velký význam některá zásadní rozhodnutí, k nimž dojde 
v nadcházejících měsících a letech. Důležitá je především větší koordinace činností, které 
v oblasti vesmíru vyvíjejí EU, ESA a členské státy, protože umožňuje předcházet vytváření 
duplicitních struktur a spojit síly. Dále pak EU potřebuje skutečně fungující vnitřní trh pro 
kosmický průmysl se soudržným právním rámcem, který ovšem nebude usilovat o důslednou 
harmonizaci právních předpisů členských států. Tato linie představuje jednu z největších 
výzev budoucnosti.

Kromě toho by se také evropské hospodářství mělo zaměřit s podporou evropské politiky na 
oblasti, které již dnes nabízejí značný potenciál růstu a inovací. Mezi ně bezpochyby patří 
evropský program družicové navigace Galileo, program pozorování Země Copernicus 
(GMES) a družicová komunikace vůbec.


