EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 2.6.2017
C(20I7) 3318 final

Vážený pane předsedo,
Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho usnesení ke sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu (COM(2016) 705final).
Vesmír je pro vlády, podniky a moderní společnost strategickým odvětvím. Skýtá rozsáhlé
technologické přínosy, vytváří vysoce kvalifikovaná pracovní místa a je příspěvkem pro další
odvětví a politiky, zejména pro digitální agendu, telekomunikace, energetiku, dopravu, změnu
klimatu, bezpečnost a obranu. Evropa je v kosmickém odvětví Udrem na celosvětové úrovni,
je sídlem některých elitních specializovaných společností a špičkových výzkumných center,
kde se rodí klíčové objevy.
Hospodářská soutěž se však dále zintenzívňuje, objevují se noví hráči v této oblasti, jak z
veřejného, tak i soukromého sektoru, inovativni technologie a nové obchodní modely, které
jsou pro tradiční pracovní postupy výzvou.
V rámci kosmické strategie pro Evropu Komise navrhuje ambiciózní a společný evropský
přístup k vesmírné oblasti na následujících patnáct let. Evropa by měla zůstat špičkovým
aktérem v celosvětovém měřítku a vyhledávaným partnerem na mezinárodní scéně. Cílem této
strategie je zajistit, aby kosmická řešení a služby přinášely výhody evropskému hospodářství
a celé společnosti.
Jako hostitelská země Agentury pro evropský globální navigační družicový systém hraje
Česká republika klíčovou úlohu v rozvoji a provádění evropské politiky pro oblast vesmíru a
Komise vítá tento příspěvek.
Komise vyjadřuje Senátu poděkování za jeho podporu kosmické strategii pro Evropu a
potvrzuje, že zcela sdílí postoj vyjádřený Senátem týkající se včasného provádění dvou
klíčových programů Evropské unie a nutnosti zaručit v případě využití systémů duálním
způsobem nepřetržitou dostupnost služeb kosmických systémů civilnímu sektoru. Bere plně na
vědomí doporučení, pokud jde o posílení kompetencí Agentwy pro evropský globální
navigační družicový systém.
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Komise vítá skutečnost, že se Senát v této fázi provádění kosmické strategie angažuje, a
zohlední jeho usnesení a doporučení v něm obsažená, jakož i další obdržené příspěvky během
jejího provádění. Se členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami budou ve věci
navrhovaných opatření vedeny konzultace.
Rok 2017 bude pro činnosti Evropské unie v kosmické oblasti dalším významným rokem.
Bude proveden přezkum dvou klíčových programů - evropského globálního navigačního
družicového systému a programu Copernicus v polovině období, připravuje se iniciativa v
oblasti družicové komunikace v rámci státní správy a případné rozpracování rámce na
podporu pozorování a sledování vesmíru.
Těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.
S úctou
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