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Auditoři kontrolují využití kosmických
zařízení EU
Evropský účetní dvůr kontroluje, nakolik účinně Evropská komise podporuje využívání služeb
poskytovaných hlavními kosmickými programy EU, jimiž je Copernicus a Galileo. Na tyto
činnosti v období 2014–2020 bylo z rozpočtu EU vyčleněno přibližně 260 milionů EUR.
EU má v současné době tři kosmické programy: Copernicus, který poskytuje údaje družic pro
pozorování Země; Galileo, globální družicový navigační a polohový systém, a EGNOS, což je
evropský regionální rozšiřující družicový systém, používaný pro zlepšení výkonnosti globálních
navigačních družicových systémů. Celkové výdaje EU na zřízení infrastruktury a provoz družic a
pozemních stanic dosáhnou do konce roku 2020 přibližně 19 miliard EUR. Na programové období
2021–2027 Komise navrhla dalších 15,5 miliardy EUR.
EU není jediným poskytovatelem kosmických služeb. Průkopníky v oblasti pozorování Země byly
Spojené státy (Landsat), které začaly provozovat vůbec první globální družicový navigační systém
na světě (GPS). Také Čína, Rusko a další státy provozují globální družicové navigační systémy nebo
družice poskytující údaje z pozorování Země. S ohledem na tuto skutečnost a také na značný
objem veřejných prostředků, které jsou s touto oblastí spojeny, Komise zdůraznila potřebu
maximálně využít kosmická zařízení EU a prosazovat rozsáhlé využívání kosmických služeb. Širší
využití těchto služeb by mělo také vést k vytvoření nových pracovních míst, povzbudit
technologické inovace a produktivitu a přispět k lepší koncepci politik, například v oblasti
životního prostředí a bezpečnosti.
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu týkající se kosmických zařízení EU a jejich
využití. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj
informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.
„Díky vynaložení značného objemu finančních prostředků se EU stala globálním hráčem v oblasti
pozorování Země z vesmíru a navigačních služeb. Tyto služby však zatím nejsou na vnitřním trhu
EU využívány v dostatečné míře“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit
Mihails Kozlovs. „Náš audit se zaměří zejména na to, zda podpůrná opatření Evropské komise
umožnila maximalizovat přínosy těchto veřejných investic pro daňové poplatníky EU a
hospodářství jako takové.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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Při auditu se bude posuzovat, zda Komise účinně podporuje služby poskytované hlavními
kosmickými programy EU. Auditoři budou především zkoumat, zda:
o Komise přijala spolehlivou a vhodnou strategii využívání služeb a údajů z hlavních
kosmických programů EU,
o současný regulační rámec napomáhá využívání těchto služeb a údajů,
o se opatřením Komisi skutečně podařilo úspěšně využívání služeb a údajů podpořit,
o Komise nastavila pro tento účel patřičný monitorovací systém.

Poznámka pro redaktory
EU má v současné době tři hlavní kosmické programy:
— Copernicus: největší program pozorování Země na světě. Je v provozu od roku 2014 a v
současné době má sedm družic na oběžné dráze. Cílem programu je poskytovat přesné
informace, které se využívají v oblasti životního prostředí, zemědělství, klimatu,
bezpečnosti a námořního dohledu.
— EGNOS: evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací. Od roku 2009 tento
systém doplňuje globální polohový systém (GPS), podává informace o přesnosti údajů
a zasílá korekce pro účely letecké, námořní a pozemní navigace.
— Galileo: evropský globální navigační družicový systém. Jeho činnost byla zahájena v
roce 1999 a v současnosti má na oběžné dráze 26 družic. Cílem programu Galileo je
poskytovat velmi přesné navigační služby.
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána na konci roku 2020.
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