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DÍKY NOVÝM DRUŽICÍM A NOSNÝM
RAKETÁM
BUDE
SYSTÉM
GALILEO
UVEDEN DO PROVOZU JIŽ V ROCE 2014
Brusel 2. února 2012 – Dnes byly v Londýně podepsány další
smlouvy na pořízení družic a služby nosných raket, které
umožní, aby systém Galileo začal občanům poskytovat
kvalitnější služby satelitní navigace již od roku 2014. Byly
podepsány
celkem
tři
smlouvy: s německou firmou
OHB System AG na nákup
osmi družic ve výši řádově
250 milionů
EUR,
s
francouzskou
společností
Arianespace na vypuštění až
tří družic za pomoci nosné
Artist's impression of Envisat.
rakety Ariane 5 (poplatek za
Zdroj: ESA
vypuštění ve výši 30 milionů
EUR) a s francouzskou společností Astrium SAS o úpravě
stávající nosné rakety Ariane 5 tak, aby mohla vynést na
oběžnou dráhu čtyři družice programu Galileo současně, ve
výši 30 milionů EUR. V současné době se družice Galileo
vypouští po dvou na ruských raketách Sojuz. Díky vysoce
konkurenceschopné nabídce smluvního dodavatele a zvýšení
počtu družic, které budou na oběžnou dráhu vypuštěny do
roku 2014, mohla Komise tempo zavádění systému Galileo
uspíšit.
„To, že jsme dnes podepsali smlouvy k programu Galileo
znamená, že jeho provádění probíhá včas a že dodržujeme
rozpočet,“ uvedl místopředseda Evropské komise Antonio
Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání. „Jsem rád,
že se nám podařilo dodávku družic a nosných raket urychlit.
Znamená to, že Evropané budou moci využívat
propracovanějšího satelitního navigačního systému Galileo již v
roce 2014. Jsem hrdý na to, že evropský kosmický průmysl je
vysoce konkurenceschopný a že dokáže realizovat tak ambiciózní
program náročný na špičkové technologie.“
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Členské země se dohodly na uzavření Smlouvy o stabilitě,
koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, kterou se
upevní stabilita a jež doplní opatření, která již byla přijata pro
řešení komplikované situace veřejného zadlužení.
Na tomto neformálním zasedání Rady se pak rovněž dosáhlo
shody ohledně znění smlouvy o Evropském mechanismu
stability, tj. stálém fondu na pomoc nejzranitelnějším zemím
eurozóny.

Snížení nezaměstnanosti mezi mladými
Země EU se dohodly, že každá z nich sestaví vlastní plán
zaměstnanosti. Ten bude například obsahovat opatření na
úpravu zdanění příjmů z výdělečné činnosti a zmírnění
segmentace pracovního trhu, což by mělo rozšířit nabídku
pracovních příležitostí pro mladé lidi či nezaměstnané s nižší
kvalifikací.

Završení realizace jednotného trhu
Jednotný trh je pro hospodářský růst naprosto zásadní hnací
silou. Evropská komise proto vyzvala k dokončení jednotného
elektronického trhu do roku 2015. Vedoucí představitelé Unie
se dohodli na přednostním projednávání současných návrhů v
této oblasti a zároveň vyzvali Francii, Německo a Spojené
království k dosažení shody ve sporných otázkách ohledně
evropského patentu.

Podpora malých podniků
Země EU se rovněž shodly na přijetí prioritních opatření ve
prospěch 23 milionů evropských malých podniků, se
zaměřením na snížení byrokracie a usnadnění dostupnosti
úvěrů, financování a rizikového kapitálu.
Členské státy Unie chtějí rovněž najít možnost, jak využít 82
miliard eur určených na strukturální a sociální otázky, které
ještě nebyly přiděleny na konkrétní projekty, na podporu
hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst.

Více zde:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120201_cs.htm

Další informace o programu Galileo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_e
n.htm

ČLENSKÉ ZEMĚ SE DOHODLY NA UZAVŘENÍ
SMLOUVY O STABILITĚ, KOORDINACI A
SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII
Vedoucí představitelé členských států Unie se dohodli na
nezbytných krocích, které se musí urychleně učinit v zájmu
podpory malých podniků a snížení nezaměstnanosti mladých.
Dále bylo stanoveno datum pro podepsání nové dohody o
koordinaci hospodářské politiky.
Předmětem dohody vedoucích představitelů zemí Unie jsou
opatření na vnitrostátní i evropské úrovni, jimiž by se posílil
hospodářský růst a řešila otázka nezaměstnanosti (především
mezi mladými lidmi). Zvláštní pozornost bude věnována
posílení jednotného trhu a podpoře drobného podnikání.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GALILEO
Navigační systém Galileo umožní uživatelům zjistit jejich
přesnou polohu v čase a prostoru stejně jako GPS, avšak
s větší přesností a spolehlivostí. Bude pod evropským
civilním řízením, bude kompatibilní a – v případě
některých svých služeb – interoperabilní s americkým
systémem GPS a ruským systémem GLONASS, ale
nebude na nich závislý.
Galileo svými službami poskytne podporu mnoha
odvětvím evropského hospodářství, jako jsou
elektrorozvodné sítě, správa vozových parků, finanční
transakce, logistika a doprava, záchranné operace,
mírové mise – všechny tyto oblasti budou moci využívat
volně poskytovaných služeb systému Galileo.
Více informací zde:
http://www.spacedepartment.cz/3-sekce/galileo/
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Seminář EU a My „50+“

V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity připravilo Zastoupení Evropské
komise v České republice sérii seminářů o problematice
EU určených pro občany nad 50 let.

of DANCE pro děti a mládež, kterou pořádá taneční
skupina Dancing Dolls.
Europe Direct připravil pro soutěžící tanečníky drobné
dárečky jako odměny za jejich sportovní výkon.
V prostorách Sokolovny bude umístěn náš informační
stánek s informačními materiály o EU. Návštěvníci
taneční soutěže se zde mohou obrátit na koordinátorky,
které
zodpoví
jejich
případné
dotazy týkající se
EU.

Hlavním záměrem těchto seminářů je zprostředkování
informací o členství České republiky v EU pro občany
starší generace, kteří mnohdy nemají možnost se v této
problematice vzdělávat.
Jeden ze seminářů se uskuteční i v Jihočeském kraji 23.
února v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. Během semináře vystoupí se
svými příspěvky zajímaví hosté z Ministerstva práce a
sociálních věcí či Ministerstva pro místní rozvoj.
V průběhu semináře bude představen program
Evropského roku 2012 a projekty zaměřené na věkovou
kategorii 50+, které jsou podporovány z fondů EU.
Více informací na www.europe-direct.cz

Nové internetové stránky o EU Pro
školáky a učitele
Evropská komise spustila
nové internetové stránky
„Pro školáky“. Na těchto
stránkách se mohou děti
ve svém mateřském jazyce hravou formou vzdělávat o
EU. Protějškem těchto stránek je stránka „EU
Učitelům“, kde lze nalézt široké spektrum učebních
materiálů o Evropské unii pro žáky základních a
středních škol.
Více zde: http://europa.eu/kids-corner/

KALENDÁŘ AKCÍ
Únor
23.2.

Seminář EU a My „50+“

9:00

Krajský úřad Jčk, Ovál

23.2.

Seminář EU pro Vás u Vás –
přednáška o EU

17.00

Klubovna neslyšících

26.2.

Taneční soutěž

10:00

Sokolovna TJ Sokol, ČB

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Šárka Postlová
tel.: 386 72 0 110, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.

Europe Direct na Taneční soutěži
Na konci února 26. 2. se v Českých Budějovicích
v Sokolovně TJ Sokol uskuteční taneční soutěž POWER
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