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Komise by Senátu ráda poděkovala za stanovisko k její zprávě s názvem „ Hodnocení 
programu Copernicus v polovině období (2014 - 2020) “ C()M(2017) 617 final.

Zpráva o hodnocení přijímá nový přístup, který sleduje hodnotový řetězec dat programu 
Copernicus: od shromažďování a zpracování údaju k šířeni informací po činnosti 
související s uživatelským využitím a s pronikáním na trh. Program Copernicus se během 
několika málo let stal jedním z největších poskytovatelů údaju získaných z pozorování 
Země na světě a hnacím motorem evropské digitální ekonomiky’. Díky úspěšné 
infrastruktuře, přesnosti údajů distribuovaných na základě politiky’ poskytování 
bezplatných, úplných a otevřených údaju a také díky’ obrovskému potenciálu pro 
komerční využití již tento program prokázal svou efektivnost a zasloužil si uznání na 
mezinárodní scéně.

Hodnocení v polovině období bylo provedeno v souladu s požadavky definovanými v 
nařízení o programu Copernicus1, včetně konzultace se zúčastněnými stranami. Účelem 
hodnocení bylo posoudit přínosy programu a výsledky prvních tří let jeho fungování. 
Jeho účelem bylo posoudit přínosy programu a výsledky > prvních tří let jeho fungování a 
také ověřit, jak by program mohl reagovat na nové výzvy a cíle související s prioritami 
uvedenými v Kosmické strategii pro Evropu (COM(2016) 705 final).

Komise vítá širokou podporu, kterou Senát programu Copernicus vyjádřil, a bere na 
vědomí jeho doporučení týkající rozšíření mandátu Agentury pro evropský’ globální 
navigační družicový systém. Stanovisko Senátu a další obdržené příspěvky budou 
zohledněny v diskusi o novém návrhu nařízení, kterým se zavádí kosmický’ program Unie 
a Agentura Evropské unie pro kosmický’ program.
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Vážený pane předsedo,

1 Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí 
program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 9! 1/20! 0.



Kosmický program2 včetně programu Copernicus budou projednány v blízké 
budoucnosti.

Těšíme se na pokračování našeho politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda

Elżbieta Bieńkowska 
členka Komise

2 COM(2018) 447 final, 6.6.2018.
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