
 
UE w kosmosie: jak UE wspiera programy
kosmiczne (infografika)
 
Z naszej infografiki dowiesz się, w jaki sposób UE finansuje przemysł kosmiczny i jak
wykorzystywane są technologie kosmiczne.
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10 listopada 2020 r., Parlament, Rada i Komisja zatwierdziły plany ustanowienia programu
kosmicznego UE na lata 2021-2027 i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.
Parlament zatwierdził warty 14,8 mld euro program kosmiczny w kwietniu 2021 roku. Program
łączy wszystkie działania związane z przestrzenią kosmiczną i obejmuje Galileo, Copernicus i

UE w przestrzeni kosmicznej
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210427IPR02929/meps-approve-update-of-the-eu-s-space-programme
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_pl
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_pl


inicjatywę na rzecz orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej.
 
„Ambitny budżet jest z pewnością kluczem do sukcesu programu kosmicznego UE. Systemy
nawigacji i obserwacja Ziemi poprawiają wydajność usług transportowych, co przyniesie wiele
korzyści w wymiarze globalnym i europejskim” wyjaśnił Massimiliano Salini (EPL, Włochy). Np.
Galileo świadczy usługi operacyjne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, dla prawie 1,3 mld
użytkowników.
 
„Efektywniejsze zarządzanie ruchem obniży emisje i będzie przeciwdziałać zmianie klimatu,
większe wykorzystanie dronów poprawi jakość dostaw i usług pocztowych, a lepsze systemy
śledzenia lotów zmniejszą liczbę odwołanych lotów i obniżą poziom hałasu” powiedział poseł
Salini.
 
Technologia kosmiczna jest niezbędna dla szeregu kluczowych dla Europejczyków usług i
może odegrać istotną rolę w skutecznym stawianiu czoła nowym wyzwaniom, takim jak zmiana
klimatu, kontrola granic i bezpieczeństwo unijnych obywateli. Jednak żadne z państw
członkowskich nie sięgnie gwiazd w pojedynkę.
 
„Sektor kosmiczny ma również zasadnicze znaczenie dla promowania strategicznej autonomii
UE i wspierania konkurencyjności przemysłu europejskiego" stwierdził Massimiliano Salini.
„Staje się to niezwykle istotne w sytuacji, gdy tradycyjne potęgi kosmiczne nadal są bardzo
aktywne, a jednocześnie do gry wkraczają nowe podmioty, które w coraz większym stopniu
zagrażają konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego.”
 
Ten artykuł został opublikowany w 2018 r. i uaktualniony w kwietniu 2021 r.
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https://www.satcen.europa.eu/page/ssa


©ESA–Stephane Corvaja, 2017

Więcej informacji
Procedura
Europejska polityka kosmiczna: perspektywa historyczna, szczególne aspekty i najważniejsze
wyzwania
Legislacyjny rozkład jazdy: WRF – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds.
Programu Kosmicznego
Komisja Europejska: Pytania i odpowiedzi na temat nowego programu kosmicznego UE
 Budżet UE: 16 mld euro na program kosmiczny, by wesprzeć wiodącą pozycję UE w sektorze
kosmicznym po 2020 r.
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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/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595917
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://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_pl.htm
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_pl
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-budget-%E2%82%AC16-billion-space-programme-boost-eu-space-leadership-beyond-2020_pl

