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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
poświęcony jest tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej
służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłaniu informacji zwrotnych instytucjom europejskim.
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- Trudności, jakie wystąpiły w pewnych sektorach, uświadomiły nam potrzebę
zwiększenia roli rolników w łańcuchu żywnościowym – mówił komisarz Phil
Hogan prezentując raport grupy zadaniowej ds. rynków rolnych. Na podstawie jej
zaleceń zawartych w sprawozdaniu KE podejmie działania na płaszczyźnie
politycznej, które mają pomóc sektorowi rolnemu.
Grupa zadaniowa ds. rynków rolnych (Agricultural Markets Task Force AMTF),
pod przewodnictwem byłego holenderskiego ministra rolnictwa i wykładowcy
uniwersyteckiego Ceesa Veermana, przedłożyła sprawozdanie komisarzowi
UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Philowi Hoganowi.
Utworzenie grupy zadaniowej, złożonej z dwunastu niezależnych ekspertów, jest
reakcją na zwiększone zaniepokojenie zachodzącymi na całym świecie zmianami
w łańcuchu dostaw żywności, a w szczególności w pozycji producenta w tym
łańcuchu. Zwrócono się zatem do grupy zadaniowej o omówienie szeregu kwestii
istotnych dla poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.
Przyjmując sprawozdanie, będące owocem dziesięciu miesięcy prac,
komisarz Phil Hogan stwierdził: - Trudności, jakie wystąpiły niedawno w pewnych
sektorach, uświadomiły nam potrzebę zwiększenia roli rolników w łańcuchu
żywnościowym i zapewnienia im godziwego wynagrodzenia za dostarczane
produkty. Chciałbym sprawić przede wszystkim, by rolnicy uzyskali silniejszą
pozycję, a ich głos był lepiej słyszalny. Sprawozdanie grupy zadaniowej
ds. rynków rolnych jest bardzo pożądanym wkładem w debatę na temat
sposobów osiągnięcia tego celu.
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Naszym priorytetem będzie teraz przeanalizowanie tego sprawozdania i zawartych
w nim zaleceń oraz przygotowanie na ich podstawie odpowiedniej reakcji politycznej.
Znaczenie tej kwestii podkreślono już w programie prac Komisji na 2017r.,
a dzisiejsze sprawozdanie odegra kluczową rolę w realizacji określonych w tym
programie zobowiązań.
W związku z obawami, że rolnicy narażeni będą w szczególności na skutki wahań
cen i długich okresów utrzymywania się cen na niskim poziomie, grupa zadaniowa
sformułowała w sprawozdaniu wniosek, iż ramy polityczne regulujące łańcuch
dostaw można i należy ulepszyć. Kolejnym wnioskiem płynącym ze sprawozdania
jest potrzeba ustanowienia na szczeblu UE nowych przepisów dotyczących
określonych nieuczciwych praktyk handlowych, jak również wdrożenia
skutecznych systemów egzekwowania prawa w państwach członkowskich,
obejmujących na przykład urząd arbitra.

W sprawozdaniu zalecono również zwiększenie przejrzystości rynku, poprawę
współpracy między rolnikami, ułatwienie rolnikom dostępu do źródeł
finansowania oraz zwiększenie wykorzystania narzędzi zarządzania ryzykiem.
W szczególności grupa zadaniowa sformułowała w swoim sprawozdaniu
następujące zalecenia:
• należy zwiększyć przejrzystość rynku oraz wprowadzić obowiązek
sprawozdawczości cenowej i zapewnić szybsze dostarczanie bardziej jednolitych
danych;
• dobrowolne inicjatywy w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych, choć
przydatne, okazały się niewystarczające do zapewnienia skutecznego i niezawisłego
egzekwowania prawa. Na szczeblu UE należałoby zatem ustanowić przepisy
ramowe, a także narzędzia wspierające skuteczne systemy egzekwowania
prawa w państwach członkowskich, obejmujące na przykład urząd arbitra;
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• zalecenia dotyczące obowiązku stosowania umów pisemnych, co byłoby korzystne
dla rolników;
• jeżeli chodzi o poprawę współpracy między rolnikami, zasady działania
organizacji branżowych i przepisy prawa konkurencji powinny być jasne i łatwe do
zastosowania, aby rzeczywiście zwiększyć możliwości współpracy wśród rolników;
• aby ułatwić rolnikom dostęp do finansowania, należy wykorzystać w większym
stopniu potencjał instrumentów finansowych, przy czym istotną rolę do odegrania
miałby w tym zakresie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który mógłby się również
włączyć w opracowanie systemu gwarancji kredytów eksportowych;
• należałoby ulepszyć istniejące narzędzia zarządzania ryzykiem. Rynki terminowe
to kolejne narzędzie, z którego mogą korzystać rolnicy, potrzebne są jednak dalsze
działania ukierunkowane na upowszechnienie wiedzy o takich rynkach i na szkolenia
w tym zakresie.
Grupa zadaniowa ds. rynków rolnych, powołana w styczniu 2016 r., przyjrzała się także
kilku zagadnieniom, które zostaną podjęte w debacie na temat wspólnej polityki rolnej
(WPR) po 2020 r., zwracając uwagę na wyzwania związane z klimatem oraz
niedoborem wody i energii ze źródeł kopalnych. Grupa podkreśliła znaczenie
wynagradzania rolników za dostarczanie dóbr publicznych i świadczenie usług
w ogólnym interesie. W sprawozdaniu zasugerowano również możliwość
wprowadzenia elementów zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem na szczeblu UE.
Ponadto podkreślono, że aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom, konieczne są
badania i innowacje oraz zachęcenie młodych ludzi do pracy w rolnictwie.

6

2016

2016 Numer 10

Bez wizy,
ale pod kontrolą
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
Unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń
(ETIAS) to narzędzie kontroli bezpieczeństwa osób
zwolnionych z obowiązku wizowego. KE realizuje
w ten sposób swoją zapowiedź zwiększenia
bezpieczeństwa wewnętrznego na kontynencie.
System przyczyni do skuteczniejszego zarządzania
granicami zewnętrznymi Unii i pozwoli przeciwdziałać
nielegalnej imigracji.

•

Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Do listopada przedstawimy wniosek
w sprawie automatycznego systemu określającego, kto będzie mógł podróżować
do Europy. W ten sposób będziemy wiedzieli, kto odbywa podróż do Europy, jeszcze
zanim ta osoba tutaj dotrze –przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Komisja przedstawia wniosek w sprawie ustanowienia unijnego systemu informacji
o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) z myślą o zwiększeniu kontroli
bezpieczeństwa osób zwolnionych z obowiązku wizowego. Jest on następstwem
zapowiedzi przewodniczącego Junckera zawartej w jego orędziu o stanie
Unii wygłoszonym we wrześniu 2016 r. i pierwszym rezultatem działań wskazanych
jako priorytetowe w planie z Bratysławy. ETIAS pozwoli zgromadzić informacje
dotyczące wszystkich podróżujących do Unii Europejskiej, umożliwiające
przeprowadzanie z wyprzedzeniem kontroli w zakresie nielegalnej migracji oraz kontroli
bezpieczeństwa. System ten przyczyni do skuteczniejszego zarządzania granicami
zewnętrznymi UE i zwiększy bezpieczeństwo wewnętrzne, ułatwiając jednocześnie
legalne podróżowanie przez granice strefy Schengen.
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: - Głównym
priorytetem UE jest zabezpieczenie naszych granic i ochrona naszych obywateli.
System ETIAS pomoże uzupełnić brakujące informacje, umożliwiając kontrolę danych
pasażerów zwolnionych z obowiązku wizowego we wszystkich służących do tego celu
systemach. Jednocześnie korzystanie w przyszłości z tego systemu będzie łatwe,
szybkie, tanie i skuteczne.
Komisarz do spraw migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos stwierdził:
- ETIAS stanowi brakujące ogniwo unijnego systemu zarządzania granicami, łączące
jego poszczególne elementy z elementami polityki migracyjnej i bezpieczeństwa.
Poprawia on bezpieczeństwo wjazdu na teren Schengen w przypadku co
najmniej 95 proc. podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego.
Otwarcie Europy nie odbywa się kosztem jej bezpieczeństwa.
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Zezwolenie ETIAS nie jest wizą. System ten jest znacznie mniej restrykcyjny
i bardziej przyjazny podróżującym. Obywatele krajów, w odniesieniu do których
zliberalizowano reżim wizowy, będą nadal mogli podróżować bez wizy. Przed
wyjazdem do strefy Schengen będą jednak musieli uzyskać ogólne zezwolenie na
podróż. Pomoże to w identyfikacji osób, w przypadku których istnieje ryzyko
nielegalnej imigracji lub zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeszcze przed ich
przybyciem na granicę, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo granic
zewnętrznych. ETIAS pozwoli uzupełnić luki informacyjne w odniesieniu
do podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego dzięki gromadzeniu informacji,
które mogą być istotne dla organów państw członkowskich, jeszcze przed
przybyciem takich podróżnych na granicę strefy Schengen. ETIAS stanowi zatem
ważny krok ku doskonalszym i bardziej inteligentnym systemom informacyjnym
w dziedzinie ochrony granic i bezpieczeństwa. ETIAS ułatwi również przekraczanie
granic zewnętrznych przez obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku
wizowego. Podróżni będą dysponować rzetelnym wstępnym zezwoleniem
na wjazd na teren Schengen, co znacznie ograniczy liczbę odmów wjazdu.
Na potrzeby podjęcia decyzji o wydaniu lub odrzuceniu wniosku o zezwolenie
na podróż do UE automatyczny system przeprowadzi kontrole wstępne, przy
pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz ochrony danych
osobowych. Mimo że ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie wjazdu
będzie
zawsze
wydawana
przez
funkcjonariuszy
straży
granicznej
przeprowadzających kontrole na mocy kodeksu granicznego Schengen, uprzednia
weryfikacja wszystkich podróżnych ułatwi odprawy graniczne i zapewni
skoordynowaną i zharmonizowaną ocenę obywateli państw trzecich zwolnionych
z obowiązku wizowego.
Systemem ETIAS zarządzać będzie Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna,
w ścisłej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich i Europolu.
Agencja eu-LISA opracuje ten system informatyczny i będzie nim zarządzać na
szczeblu technicznym.
Do głównych zadań systemu ETIAS należeć będzie:
•

sprawdzenie informacji przedłożonych przez obywateli państw trzecich
zwolnionych z obowiązku wizowego (takich jak informacje na temat
tożsamości, dokument podróży, informacje dotyczące miejsca pobytu, dane
kontaktowe itp.) za pomocą formularza online. Weryfikacja ta będzie miała
miejsce, zanim dany pasażer podejmie podróż do UE, i pozwoli ocenić, czy
dana osoba stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego
lub czy w jej przypadku istnieje ryzyko nielegalnej migracji;
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•

automatyczne przetwarzania każdego wniosku złożonego za pośrednictwem
strony internetowej lub aplikacji na urządzenia mobilne przez inne systemy
informacyjne UE (takie jak SIS, VIS, baza danych Europolu, baza danych Interpolu,
systemu wjazdu/wyjazdu, Eurodac czy ECRIS), porównanie takiego wniosku
ze specjalnym wykazem obserwowanych osób ETIAS (sporządzanym przez Europol)
oraz automatyczne sprawdzenie wniosku pod kątem jasno zdefiniowanych
proporcjonalnych i odpowiednio ukierunkowanych zasad kontroli, w celu ustalenia,
czy istnieją faktyczne wskazania lub zasadne podstawy do wydania zezwolenia na
podróż lub jego odmowy;

•

wydawanie zezwoleń na podróż: w przypadku braku trafienia przy
przeszukiwaniu baz danych lub braku elementów, które wymagają dalszej analizy,
zezwolenie wydawane jest automatycznie w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.
Zezwolenie będzie wydawane w drodze prostej, taniej i szybkiej procedury.
W większości przypadków zostanie wydane w ciągu kilku minut. Wypełnienie
odpowiedniego wniosku nie zajmie więcej niż dziesięć minut i będzie wymagać
jedynie ważnego dokumentu podróży. Zezwolenie będzie wydawane na wiele
podróży i ważne przez okres pięciu lat. Opłata za wniosek będzie wynosić
5 euro i będzie pobierana jedynie od osób powyżej 18 roku życia.

Kontekst
Bezpieczeństwo to stały temat poruszany od rozpoczęcia mandatu obecnej Komisji,
począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r.,
po ostatnie orędzie o stanie Unii z września 2016 r. W swoim przemówieniu
przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział, że do listopada Komisja
przedstawi wniosek w sprawie unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na
podróż (ETIAS) – automatycznego systemu określającego, kto będzie mógł przyjechać
do Europy. Ustanowienie tego systemu zostało również potraktowane priorytetowo
w planie z Bratysławy, podpisanym i uzgodnionym przez 27 przywódców UE, w którym
zobowiązano się do: „stworzenia systemu informacji o podróży oraz zezwoleń
na podróż (ETIAS) mającego umożliwić zaawansowane wyszukiwanie i, w razie
konieczności, odmowę wjazdu podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego”.
28 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Europejską agendę
bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznej
reakcji UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015
–2020. Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji.
W listopadzie 2015 r. Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie broni
palnej, a w grudniu 2015 r. – plan działań w zakresie broni palnej i materiałów
wybuchowych.
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W grudniu 2015 r. Komisja przyjęła nową dyrektywę w sprawie zwalczania
terroryzmu, a w lutym 2016 r. – szczegółowy plan działania w sprawie zwalczania
finansowania terroryzmu. W kwietniu Komisja przedstawiła wniosek w sprawie
ustanowienia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) wraz z komunikatem w sprawie
utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Ponadto
we wrześniu przyjęto unijny certyfikat dla sprzętu wykorzystywanego do ochrony
lotnictwa.
W dniu 14 września 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat pt. „Zwiększanie
bezpieczeństwa w mobilnym świecie”, w którym potwierdzono potrzebę
znalezienia odpowiedniej równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa
a zwiększeniem mobilności przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego wjazdu
do strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy. Ponadto dnia
6 października br. działalność rozpoczęła Europejska Straż Graniczna
i Przybrzeżna – zaledwie 9 miesięcy po przedstawieniu w grudniu
przedmiotowego wniosku przez Komisję, co jest wyrazem zaangażowania
w poprawę bezpieczeństwa i zarządzania granicami zewnętrznymi UE.
W sierpniu 2016 r. przewodniczący Juncker stworzył odrębne portfolio dotyczące
unii bezpieczeństwa – świadczy to o dużej wadze, jaką Komisja przykłada
do poprawy swoich działań w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem.
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Palenie i otyłość to najpoważniejsze czynniki ryzyka przyczyniające się
do przedwczesnej śmierci – to jedna z konkluzji raportu KE i Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ze sprawozdania „Zdrowie i opieka zdrowotna
w zarysie: Europa 2016” wynika również, że dzięki promocji zdrowia oraz sprawnej
opiece zdrowotnej można by zapobiec wielu zgonom. W opublikowanym wspólnym
sprawozdaniu Komisji Europejskiej i OECD pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie:
Europa 2016” podano, że w większości państw członkowskich średnia długość życia
wynosi obecnie ponad 80 lat. Ta rekordowa średnia długość życia nie zawsze jednak
oznacza wzrost liczby lat życia w dobrym zdrowiu. Około 50 mln osób w UE cierpi
na różne choroby przewlekłe, a co roku ponad pół miliona osób w wieku
produkcyjnym umiera z powodu takich chorób, co dla gospodarek unijnych oznacza
roczne koszty w wysokości ok. 115 mld euro.
Vytenis Andriukaitis, komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa
żywności, powiedział: - W sprawozdaniu „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie”
przedstawiono informacje, które mogą pomóc państwom członkowskim
w kształtowaniu ich działań w zakresie ochrony zdrowia podejmowanych w różnych
obszarach polityki. Wynika z niego, że wiele osób umiera co roku w UE z powodu
możliwych do uniknięcia chorób związanych z czynnikami ryzyka, takimi jak palenie
czy otyłość. Podkreślono w nim również konieczność kontynuowania wysiłków w celu
zapewnienia łatwiejszego dostępu do opieki zdrowotnej. Sprawozdanie to
stanowi czołowy produkt partnerstwa między Komisją a OECD zawiązanego
w celu stworzenia bazy wiedzy o zdrowiu i systemach opieki zdrowotnej
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w poszczególnych państwach, w ramach pierwszego etapu inicjatywy „Stan zdrowia
w UE”.
Angel Gurría, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, dodał: - Gdyby udało nam się podnieść standard opieki zdrowotnej do tego
samego wysokiego poziomu w całej UE, moglibyśmy zapobiec większej liczbie śmierci.
Musimy zwiększyć wysiłki w celu zmniejszenia różnic w dostępności i jakości opieki
zdrowotnej, a europejskie systemy opieki zdrowotnej muszą sprawniej przekierowywać
środki na działania, które mają największy wpływ na efekty zdrowotne, w tym
na działania prewencyjne.
Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: główne wnioski ze sprawozdania
Potrzebujemy sprawniej działających systemów opieki zdrowotnej: 550 tys. osób
w wieku produkcyjnym umiera każdego roku na choroby, których można uniknąć.
Obecnie 16 proc. dorosłych cierpi na otyłość (wzrost w porównaniu z 11 proc. w 2000 r.)
i nadal co piąty dorosły pali. Wielu śmierciom można by zapobiec po pierwsze kierując
większą ilości zasobów na strategie w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania
chorobom służące ograniczaniu wspomnianych i innych czynników ryzyka oraz,
po drugie, podnosząc jakość opieki doraźnej i w chorobach przewlekłych. Potrzebujemy
łatwiej dostępnych systemów opieki zdrowotnej: 27 proc. pacjentów zgłasza się
do oddziału pogotowia, ponieważ nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej;
średnio 15 proc. wydatków na zdrowie pacjenci pokrywają bezpośrednio z własnej
kieszeni, a różnice w tym względzie między poszczególnymi państwami są ogromne;
ubodzy Europejczycy są średnio 10 razy bardziej narażeni na problemy w uzyskaniu
odpowiedniego leczenia związane z czynnikami finansowymi niż bogatsi mieszkańcy
naszego kontynentu.
Polityka państw członkowskich powinna zostać ukierunkowana na zmniejszanie barier
finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej, ułatwienie dostępu do podstawowej
opieki zdrowotnej oraz skrócenie nadmiernego czasu oczekiwania.
Potrzebujemy stabilniejszych systemów opieki zdrowotnej: W całej UE odsetek ludności
w wieku powyżej 65 lat wzrósł z mniej niż 10 proc. w 1960 r. do prawie 20 proc. w 2015
r. i przewiduje się, że do 2060 r. wzrośnie on do niemal 30 proc. Starzenie się populacji
w połączeniu ze wzrostem zachorowań na choroby przewlekłe i ograniczeniami
budżetowymi będzie wymagało zmian w sposobie świadczenia opieki zdrowotnej,
polegających m.in. na rozwoju usług e-zdrowia, skróceniu pobytów w szpitalu dzięki
usprawnieniu usług w podstawowej i środowiskowej opiece zdrowotnej, oraz
na rozsądniejszym wydatkowaniu środków na produkty lecznicze, m.in. poprzez pełne
wykorzystanie możliwości w zakresie generycznych leków zastępczych.
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Stan zdrowia w UE
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
Cykl inicjatywy „Stan zdrowia w UE”
Inicjatywa „Stan zdrowia w UE” ma pomóc państwom członkowskim sprostać wyżej
wymienionym wyzwaniom poprzez wspieranie ich w wysiłkach na rzecz pogłębienia
wiedzy i kształtowania polityki w większym stopniu w oparciu o potwierdzone dane.
W ramach tej inicjatywy opracowuje się serię produktów analitycznych, powstających
we współpracy z OECD i z Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki
Zdrowotnej.
Opublikowane sprawozdanie jest pierwszym produktem w cyklu. Kolejnym krokiem
jest opracowanie do listopada 2017 r. krajowych profili zdrowotnych wszystkich
28 państw UE, przedstawiających specyfikę każdego z tych państw i wyzwania, przed
jakimi stoi.
Tym 28 profilom towarzyszyć będzie opracowanie analityczne przygotowane przez
Komisję, w którym ustalenia dotyczące państw zostaną powiązane z szerszym
programem działań UE, z uwzględnieniem sytuacji w każdym z państw
członkowskich. Cykl zakończy się fakultatywnymi forami wymiany informacji między
państwami członkowskimi, które państwa te mogą zaproponować.
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Drony napędzą
gospodarkę
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów

- Drony przyśpieszą rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw i dają nowe możliwości.
To ekscytujące, ale aby tak się stało, niezbędne są jasne zasady działania operatorów
i inwestorów – mówiła w Warszawie Violeta Bulc. W środę 23 listopada europejska
komisarz ds. transportu była gościem konferencji "Drony jako źródło nowych miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego".
Konferencję otworzyli: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, unijna
komisarz do spraw mobilności i transportu Violeta Bulc, Dyrektor Wykonawczy
EASA Patrick Ky oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.
- Wielkość rynku usług opartych na dronach będzie zależał od szybkości rozwoju
technologicznego w tej dziedzinie oraz od przygotowania europejskich firm
do rozwijania nowych modeli biznesowych wykorzystujących zdalnie sterowane
urządzenia latające. Europejski wspólny rynek lotniczy ułatwił dostęp do tanich podróży
lotniczych. Przyszłe dekady będą należeć do dronów. Gdy spojrzymy na internet albo
smartfony widzimy, że wygrywają ci, którzy potrafią najlepiej połączyć technologie
na wspólnej platformie – mówiła komisarz Bulc.
- Drony to dynamicznie rozwijający się rynek, proponujący innowacyjne rozwiązania
w
wielu
dziedzinach
życia.
Począwszy
od
rozwiązań
związanych
z bezpieczeństwem narodowym na potrzeby wojska, reagowania kryzysowego np. przy
pożarach czy powodziach, przez rozwiązania komercyjne, np. związane
z dokonywaniem pomiarów, sporządzaniem dokumentacji czy też wykorzystaniem
rekreacyjnym – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Podkreślał, że jednym z celów konferencji jest ocena, w jaki sposób i kiedy możliwe
byłoby utworzenie jednolitego rynku usług dronowych w UE.
Według resortu infrastruktury i budownictwa, światowy rynek technologii
bezzałogowych statków powietrznych w 2020 r. może być warty ponad
127 miliardów dolarów.
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Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego
biura, które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów:

www.europedirect-tarnow.europim.pl
https://facebook.com/EDTarnow

