
 
Európa vo vesmíre: Infografika
 
Pozrite si našu infografiku o tom, koľko investuje EÚ do vesmírnych technológií a kde
všade sa tieto technológie využívajú v každodennom živote.
 
Začiatkom novembra 2020 Európsky parlament, Komisia aj Rada odobrili plány na zriadenie
Európskeho vesmírneho programu na roky 2021-2027 ako aj vytvorenie agentúry EÚ pre tento
program. V apríli Parlament prijal jeho rozpočet vo výške 14,8 miliardy eur. Európsky vesmírny
program zastreľuje všetky aktivity týkajúce sa vesmíru a doterajšie programy ako napríklad
Galileo, Copernicus a Iniciatívu na monitorovanie vesmíru Space Situational Awareness.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus/
https://www.satcen.europa.eu/page/ssa


„Ambiciózny rozpočet je kľúčom k úspechu vesmírneho programu EÚ. Navigačný systém a
pozorovanie Zeme z vesmíru zvyšujú výkon dopravných služieb, čo prináša mnoho výhod ako
na globálnej, tak i európskej úrovni,“ vysvetľuje význam vesmírneho programu parlamentný
spravodajca Massimiliano Salini (EPP). Program Galileo napríklad nepretržite poskytuje

Vesmírne programy majú veľmi široké využitie
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/125670/MASSIMILIANO_SALINI/home


prevádzkové služby  takmer 1,3 miliónu používateľov.
 
 „Efektívnym riadením dopravy znižujeme emisie a prispievame k riešeniu klimatickým zmien.
Väčšie nasadenie dronov posunie vpred doručovacie a poštové služby, lepšie plánovanie
leteckých trás zníži počet zrušených letov a hluk,“ vyratúva výhody taliansky poslanec.
 
Vesmírne technológie sú potrebné pre celú škálu dôležitých služieb, na ktorých sú Európania
závislí. Môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri účinnom riešení nových výziev, ako sú zmeny
podnebia, hraničné kontroly a pomôcť pri udržiavaní bezpečnosti ľudí žijúcich v EÚ. Žiadna s
členských krajín si však nemôže dovoliť vesmírny program sama.
 
„Vesmírny sektor je tiež dôležitý na podporu strategickej autonómie EÚ a na podporu
konkurencieschopnosti európskeho priemyslu,“ uvádza Salini. „Toto je veľmi dôležité najmä
súčasnom kontexte, kedy tradičné vesmírne sily zostávajú veľmi aktívne, a zároveň prichádzajú
noví hráči, ktorí čoraz viac spochybňujú konkurencieschopnosť európskeho vesmírneho
sektora.“
 
Článok sme pôvodne publikovali v roku 2018 a aktualizovali v apríli 2021.
 
Ďalšie informácie (anglicky)
Legislatívny postup
Európska vesmírna politika: história, špecifiká a kľúčové výzvy
Legislatívny postup: Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje vesmírny program EÚ a Agentúra
EÚ pre vesmírny program
Otázky a odpovede o novom vesmírnom programe EÚ
Rozpočet EÚ: 16 miliardový vesmírny program na podporu vedúcej pozícii EÚ vo vesmíre po
roku 2020
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0236(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)595917
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_sk.htm
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_en
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_en

