
BRUSEL. Európska komisia (EK) a 180 firiem a výskumných organizácií pod záštitou platformy euRobotics 

rozbehli v utorok najväčší civilný výskumný a inovačný program na svete v oblasti robotiky.

EÚ očakáva, že investície do tejto oblasti prinesú 240.000 nových pracovných miest v Európe.

Spoločná iniciatíva s názvom SPARC bude pokrývať oblasť výroby, poľnohospodárstva, zdravotníctva, 

dopravy, civilnej ochrany a bežných domácností.

SPARC je otvorená všetkým európskym spoločnostiam a výskumným inštitúciám.

Ide zároveň o snahu oživiť priemyselnú politiku EÚ a posilniť postavenie Európy na svetovom trhu 

robotiky, kde je snaha zarobiť okolo 60 miliárd eur ročne do roku 2020.

EÚ očakáva, že táto iniciatíva povedie k vytvoreniu vyše 240.000 pracovných miest v Európe a zvýši podiel 

EÚ na svetovom trhu robotiky na 42 %.

Európska komisia bude do tohto programu investovať 700 miliónov eur a euRobotics 2,1 miliardy eur.

"Európa musí byť výrobcom a nielen spotrebiteľom robotov. Roboti znamenajú oveľa viac než len ako 

náhrada za ľudí - často robia veci, ktoré ľudia nemôžu robiť a zlepšujú všetko, od kvality života až po našu 

bezpečnosť," zdôraznila eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Predseda euRobotics Bernd Liepert pripomenul, že iniciatíva SPARC zaistí konkurencieschopnosť 

európskych priemyselných odvetví robotiky.

Robotika umožní spoločnostiam, aby aj naďalej vyrábali v Európe a nemuseli presúvať svoje operácie do 

krajín s nižšími pracovnými nákladmi. Potenciál robotiky však podľa iniciátorov SPARC ide ďaleko nad 

rámec továrenskej výroby - roboti sa uplatnia ako užitoční pomocníci v nemocniciach, pri kontrole 

nebezpečných elektrární alebo pri únavnej práci v poľnohospodárstve.
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