SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
528.
USNESENÍ SENÁTU
z 18. schůze, konané dne 17. října 2018
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický
program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení
(EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
/senátní tisk č. N 170/11/
Senát
I.
1. považuje
kosmické programy EU za strategické činnosti se značným hospodářským,
společenským, bezpečnostním a politickým dopadem;
2. souhlasí
s rámcovou pozicí vlády České republiky k tomuto návrhu;
II.
1. podporuje
zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program se sídlem v Praze (dále jen
Agentura) a doporučuje svěřit ji dostatečné kompetence i organizační a finanční
zajištění, aby mohla nejen řádně administrovat kosmický program EU, ale také
zajistit bezpečnost programu a adekvátní rozvoj všech jeho složek
a maximalizovat přínosy a uplatnění kosmických systémů EU v praxi; v tomto
ohledu Senát oceňuje, že návrh v souladu s usnesením Senátu č. 353 ze dne
15. února 2018 směřuje k posílení role Agentury GSA v řízení programů družicové
navigace EU, využití její expertízy a zkušeností při řízení dalších kosmických
programů EU a podpoře větší provázanosti kosmických programů EU;
2. zdůrazňuje,
že pro efektivní řízení kosmického programu EU je třeba vybudovat Agenturu jako
silné centrum s úzkými vazbami na lokální infrastruktury, vhodně rozdělit role
mezi Agenturu a Komisi, nastavit spolupráci mezi Agenturou, Evropskou
kosmickou agenturou a členskými státy a minimalizovat administrativní zátěž;

3. považuje za důležité
zajistit provoz klíčových kosmických programů, tedy Galileo, EGNOS, Copernicus,
a rozvoj nových programů GOVSATCOM a SST, vč. jejich dostatečného
financování, civilního řízení a politiky otevřeného přístupu k poskytovaným datům
a službám, s přihlédnutím k veškerým bezpečnostním rizikům a povaze konkrétní
služby;
4. oceňuje,
že návrh integruje řízení stávajících programů Galileo, EGNOS, Copernicus
a rozvoj nových programů GOVSATCOM a SST, což usnadní synergii mezi
jednotlivými částmi těchto programů, povede k eliminaci paralelních, obsahově
podobných aktivit a zvýší návratnost finančních prostředků vložených do výstavby
systémů;
III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím,
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
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