Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

1.  Účastníci ZPC:

1.Jana Rovňanová
Odbor štátnej a európskej politiky vo vede a technike
Sekcia vedy a techniky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava 
Slovak Republic
Tel: +421 2 59374 747
 jana.rovnanova@minedu.sk
Znalosť jazykov: anglicky – nemecky – francúzsky

2.  Zahraničná pracovná cesta:
štát/mesto: Francúzsko / Paríž
Dátum: 16.-17. marca  2016
Prijímajúce organizácie:  Európska vesmírna agentúra (ESA)
Účel cesty: SR bola prizvaná na 255. zasadnutie Rady ESA dňa 16.-17. marca 2016 v sídle ESA v Paríži.

3.  Rámcový program pobytu:
16.3.2016   Odlet z letiska Schwechat do Francúzska
18.3.2016    Odlet z Francúzska, prílet na Schwechat, príchod do Bratislavy

4.  Stručný priebeh rokovaní:

 Rokovanie sa začalo o 9:00 len pre členské štáty. Od 10:00 boli prizvaní zástupcovia nečlenských štátov: Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Cyprus, Lotyšsko a Litva, zástupcovia EK a Sekretariátu Rady EÚ.
Prezident Johann Dietrich Wörner privítal zástupcov nečlenských štátov ESA a EÚ.
Boli prezentované a konzultované nasledovné body agendy, ktorých sa SR zúčastnila:

5.Policy matters/ Politické záležitosti

5.1 Preparation of the European Space Strategy

6.Programme matters/ Programové záležitosti

6.7 Status Report on Copernicus Space Component 
6.8 Status Report on Earth Observation Envelope Programme


Celková agenda zasadnutia Rady ESA:
Adoption of the agenda – prijatie agendy
Approval of minutes – schválenie informácií z posledného zasadnutia
Report by the Director General on events since the 254th meeting- správa generálneho riaditeľa od posledného 254. zasadnutia Rady 
Policy matters – záležitosti politiky
Programme matters – programové záležitosti
Other matters - rôzne

5.Policy matters/ Politické záležitosti

5.1 Preparation of the European Space Strategy
ESA ako aj EK pripravujú svoje vesmírne stratégie, ktoré by mali vyústiť do spoločnej Európskej vesmírnej stratégie (EVS). EVS by mala obsahovať spoločné  prvky tvoriace základnú formuláciu strategických európskych cieľov v space sektore.
GR ESA navrhuje jednu spoločnú Európsku vesmírnu stratégiu( One single Eurpean Space Strategy), ktorá by mala definovať:
- celkové spoločné ciele
- programy realizované na národných, medzinárodných a nadnárodných úrovniach a
- podmienky pre implementáciu rôznych programov.
V prípade, že inštitucionálny rámec takéto niečo nedovoľuje, DG ESA navrhuje aby EK, ESA a ich členské štáty spoločne vypracovali celkové spoločné ciele, ktoré budú základom pre európske strategické ciele, z ktorých EK a ESA budú môcť odvodiť svoje vlastné záväzky.
Spoločná príprava cieľov a úloh by mala eliminovať ich duplicitu alebo nedostatok.
DG ESA vidí, v mysle uvedeného, veľkú príležitosť na Informal Meeting of the Ministers (IMM) 30. Mája 2016 v Haagu, organizovanom holandským predsedníctvom v Rade EÚ.
Výsledkom IMM stretnutia by mal byť zverejnený návrh DG ESA a EK Communication a spoločné závery k formovaniu jednotnej EVS.
Diskusia by mala byť orientovaná na nasledovné úlohy:
-budúce programy predpokladané ESA a EK
-budúce EÚ programy, ktoré majú byť implementované ESou vrátane FP7
-základ pre definovanie vzťahov budúcej spolupráce ESA a EK (podmienky politickej koordinácie a mechanizmus implementačných dohôd)
-ďalšie politické úlohy(priemyselná politika, obchod s datami, medzinárodné vzťahy)
Prvky jednotnej EVS by mali sledovať ciele ako:
-zlepšenie spoločného europského ducha v rámci spoločnej „space“ Európy
-príspevok „space“ ku geopolitickej stabilite prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, informovanosť, vedu, výskum a ďalšie.
-zamerať sa na využitie dát a s tým súvisiace sociálne benefity (globálne výzvy) cez ochranu dát, misií, spoluprácu, informácie, produkty, vzdelávanie, telemedicínu, služby a ďalšie.
-zlepšiť inšpiráciu pre vedu, inovácie, komunikáciu a vzdelávanie
-nárast pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne v Európe cez tvorbu nových trhov a príležitostí
-rozšírenie konkurencieschopnosti priemyslu, excelentnej vedy, inovácií, nezávislosti sebestačnosti, bezpečnosti a ochrany Európy.
6.Programme matters/ Programové záležitosti

6.7 Status Report on Copernicus Space Component 
V decembri 2015 boli podpísané kontrakty a zahájená výroba Sentinel-1,-2,-3C a D.
8.februára 2016 sa konal 8thCopernicus User Forum, kde bol predstavený proces k schváleniu Pracovného programu na rok 2017 a fórum bolo informované o pripravovanej EVS. Sentinel -3A bol úspešne vypustený zo stanice Plesetsk vo februári 2016. Jedná sa o umiestnenie na veľmi precízny orbit a pozorovanie zemského povrchu  (19. Novembra 2015 prebehla autorizácia transportu, avšak vypustenie sa oneskorilo z dôvodu nepriaznivého počasia). Vo februári 2016 boli zahájené konzultácie s členskými štátmi na Copernicus Space Component Evoluation Plan.

6.8 Status Report on Earth Observation Envelope Programme
Earth Observation Envelope Programme (EOEP) – od roku 1998 implementuje EO stratégiu ESA s periódou 5 rokov. Tento rok sa pripravuje v poradí piata päťročnica( 2017-2021) a prvý konsolidovaný návrh bol predložený na 165-om  zasadaní výboru pozorovania Zeme (PB-EO) vo februári 2016.
Víziou ESA je umožniť EO programami maximálny benefit pre vedu, spoločnosť a ekonomický rast v Európe sprostredkovaný európskym priemyslom.
EOEP, ako základný kameň  implementácie ESA EO stratégie, predstavuje hlavné ciele  ako pomôcť spoločnosti pri:
pozorovaní - rozvoj a poskytnutie pozorovania na lepšie pochopenie komplexnosti našej planéty a monitorovania jej zdravia,
porozumení- umožniť zaviesť predpoveď fyzickej interakcie spoločnosti a Zeme,
rozhodnutí- informovať politikov a obyvateľov o dôsledkoch politických a ekonomických rozhodnutí na našu planétu.

5.  Odporúčané závery:
Členské aj kooperujúce krajiny boli vyzvané, aby oboznámili ministrov zodpovedných pre Space o pripravovanom  stretnutí - Informal Meeting of the Ministers (IMM) 30. mája 2016 v Haagu, organizovanom holandským predsedníctvom v Rade EÚ.
Ďalšie zasadnutie Rady sa bude konať 15.-16.júna 2016 v Paríži .
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Všetky materiály preberané na zasadnutí sa nachádzajú na Sekcii VaT MŠVVaŠ SR.
7.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Správa bola predložená  Sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR. Bude zverejnená na internetovej stránke MŠVVŠ SR. Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovala: 	            Ing. Jana Rovňanová, hlavný štátny radca MŠVVaŠ SR – SVaT
Dátum: 			           1.5.2016

Správu schválil:		  	PhDr. Marek Hajduk, PhD., GR SVaT

