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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že v průběhu sedmi zasedání Rady pro vesmír, jež se doposud konala, byla 
doprava v Evropě zmíněna pouze jednou a to jen letmo že význam kosmické politiky pro 
dopravu nebyl v jednáních Rady pro vesmír podrobněji zohledněn, jak ukazují výsledky 
těchto jednání;

2. zdůrazňuje, že je třeba lépe chápat závislost zásadních odvětví na kosmickém výzkumu,
a vybízí členské státy a Komisi, aby propagovaly význam kosmického odvětví;

3. připomíná, že odvětví dopravy hraje klíčovou úlohu při dosahování cílů EU 20-20-20
v oblasti emisí CO2 a spotřeby energie, jakož i cílů strategie Evropa 2020, a že bez 
účinnosti v odvětví dopravy nelze dosáhnout udržitelného růstu;

4. je přesvědčen, že kosmická strategie Evropské unie je nezbytná, má-li být zaručeno, že 
kosmická technologie plně podpoří bezpečnější a účinnější řízení dopravy a její kontrolu,
a to ve všech druzích dopravy;

5. zdůrazňuje, že programy Galileo a EGNOS jsou důležité pro budování jednotného 
evropského nebe a další rozvoj bezpečného a nákladově efektivního řízení letecké 
dopravy v Evropě, a za účelem uplatňování obou programů tudíž vyzývá k vypracování 
ctižádostivého a pevně stanoveného harmonogramu a k zavedení stabilního financování 
výzkumu a inovací, což zajistí technologický pokrok a růst průmyslové kapacity a usnadní 
přístup MSP k financování, neboť se jedná o nezbytné podmínky pro včasné zahájení 
fungování jednotného evropského nebe, které představuje zásadní strategický krok na 
cestě směrem k další evropské integraci a k posílení evropského společného trhu;

6. upozorňuje, že pro účely posílení jednotného leteckého trhu je důležité, aby program 
EGNOS pokrýval celou EU, obzvláště pak ty oblasti Unie, ve kterých tento systém 
funguje neuspokojivě, a zdůrazňuje, že je třeba dále tento systém rozšířit směrem na jih, 
východ a jihovýchod Evropy;

7. je přesvědčen, že k realizaci programu výzkumu uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe (SESAR) je strategicky nezbytné propagovat uplatňování programů 
EGNOS a Galileo v civilním letectví, zejména během přistávacích manévrů a na malých 
letištích;

8. vyzývá členské státy, aby opětovně potvrdily své závazky vůči kosmickým projektům EU, 
jako je SESAR, které se ukáží životně důležitými pro budoucí růst a pracovní místa
v několika různých odvětvích;

9. žádá, aby Komise a členské státy zaručily transparentnost financování a spolupráce mezi 
strategiemi vojenského a civilního využívání vesmíru;

10. zdůrazňuje, že programy Galileo a EGNOS jsou zásadní pro účinné a ekologicky 
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udržitelné řízení silniční dopravy, systémy výběru poplatků za užívání silnic, systém eCall 
(automatického tísňového volání z vozidla) a systémy sledování v reálném čase a pro 
budoucí digitální tachografy;

11. zdůrazňuje, že v rámci systémů družicového pozorování a navigace by měl být prioritou 
dohled nad přepravou nebezpečného a znečišťujícího zboží;

12. připomíná význam programu GMES pro udržitelný rozvoj dopravy a její bezpečnost, 
obzvláště v souvislosti s námořní dopravou a monitorováním moří; je přesvědčen, že 
Evropská unie musí hrát i nadále aktivní úlohu ve financování a v rozvoji programu 
GMES, a vyjadřuje proto politování nad skutečností, že jeho financování již není součástí 
příštího víceletého finančního rámce pro období 2014–2020; vyzývá Komisi a Radu, aby 
zachovaly finanční podporu EU uvnitř víceletého finančního rámce a aby společně
s Radou a Parlamentem nalezly inovativní cesty, jak GMES financovat, a to i za použití 
tzv. projektových dluhopisů;

13. vyzývá k tomu, aby bylo zaručeno financování, rozvoj, zavádění a životaschopnost 
dopravních prostředků a služeb založených na kosmické technologii s cílem 
maximalizovat návratnost evropských investic do technologického potenciálu vesmíru
a uspokojit potřeby uživatelů a široké veřejnosti;

14. vyzdvihuje význam posilování průmyslové spolupráce s třetími zeměmi v oblasti 
kosmické politiky, a to zejména s USA, Japonskem, Ruskem, Čínou, Indií, Brazílií, 
Argentinou a Chile, s africkými zeměmi a se zeměmi Blízkého východu;

15. je přesvědčen, že EU by měla být průkopníkem v kosmickém odvětví a měla by i nadále 
hrát strategickou úlohu na mezinárodní scéně, a žádá tudíž, aby byla dále rozvíjena její 
koordinační kapacita v oblasti průzkumu vesmíru a aby byl více podporován výzkum
a rozvoj technologie s cílem učinit Evropu nezávislejší v oblasti technologií a zaručit, aby 
veřejnost a hospodářská odvětví mimo odvětví kosmické těžily z přínosů inovací v této 
oblasti;

16. souhlasí s Komisí, že Evropa si potřebuje udržet nezávislý přístup k vesmíru, má-li být 
schopna dosáhnout cílů své kosmické politiky a získat trvalý prospěch z uplatňování 
kosmických technologií v oblastech, jako je např. dopravní politika; vybízí tudíž Komisi, 
aby předložila konkrétní návrhy pro odvětví strategických nosných raket, které je
v kritické situaci, a věnovala této otázce zvláštní pozornost v rámci navrhované kosmické 
průmyslové politiky;

17. zdůrazňuje význam evropského zapojení do zajišťování bezpečnosti ve vesmíru 
prostřednictvím evropského systému situační orientace ve vesmíru (Space Situational 
Awareness, SSA) a průzkumu vesmíru prostřednictvím mezinárodní vesmírné stanice 
(International Space Station, ISS), neboť oba tyto prvky chrání životně důležitou 
evropskou kosmickou infrastrukturu před rizikem srážky s kosmickou lodí či vesmírným 
odpadem a technologie rozvíjená v rámci průzkumu vesmíru může být následně využita i 
v jiných oblastech, a oba tyto vesmírné programy tak mohou být přínosem pro odvětví 
dopravy na Zemi, obzvláště v oblasti letecké dopravy.
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