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1.

ĮVADAS

2007 m. gegužės mėn. priėmus Kosmoso reikalų tarybos rezoliuciją, pagrindinė per
pirmuosius metus pasiekta pažanga įgyvendinant Europos kosmoso politiką (toliau – EKP),
kurią bendrai suformavo Europos Komisija ir Europos kosmoso agentūros generalinis
direktorius (COM (2007) 212), apžvelgiama šioje ataskaitoje. Poreikį suformuoti Europos
kosmoso politiką parėmė ES valstybių ir vyriausybių vadovai. ES ir EKA valstybės narės
pabrėžė, kad svarbiausi prioritetai turėtų būti tolesnis GALILEO ir GMES programų
įgyvendinimas, tarptautinių santykių strategijos kosmoso srityje plėtotė ir poreikis sukurti
Bendrijos veiksmų kosmoso srityje adekvačias priemones ir finansavimo schemas, o kiti
uždaviniai būtų didinti gynybos ir civilinių kosmoso programų ir technologijų, grindžiamų
vartotojo poreikiais, koordinavimą ir sąsajas. Šioje ataskaitoje aprašomi nuo 2007 m. gegužės
mėn. pirmyn žengti svarbūs žingsniai ir tolesni būsimojo laikotarpio prioritetiniai veiksmai.
2.

KOSMOSO TAIKMENOS

2.1.

Palydovinės radijo navigacijos programos GALILEO ir (arba) EGNOS

GALILEO ir EGNOS1 yra Europos investicija į esminę Europos infrastruktūrą gyvybiškai
svarbioms taikmenoms, kaip antai, pasienio kontrolė, transporto vadyba ir logistika,
finansinės operacijos ir svarbiausių energetikos ir ryšių infrastruktūrų stebėsena. 2007 m.
pabaigoje ES Taryba susitarė dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų profilio
pakeitimo ir tolimesnės plėtotės, taip pat dėl valdymo ir viešųjų pirkimų aspektų, kuri
pagrįsta visiškai viešu pasirengimo darbui etapo ES finansavimu.
Valdymas
Viešas programų valdymas turėtų būti pagrįstas griežtai atskirta Europos Komisijos, Europos
pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (toliau – GNSS) priežiūros institucijos (toliau –
GSA) ir EKA atsakomybe. Europos Komisija, kaip Europos GNSS programų valdytoja, bus
atsakinga už bendrą programų valdymą. EKA veiks kaip GALILEO visą operacinę gebą
(FOC) perkančioji organizacija ir kaip programų kūrimo organizacija. GSA pagal Komisijos
parengtas gaires įgyvendins konkrečias su programomis susijusias užduotis. Be to, programų
įgyvendinimui stebėti iš Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų bus sudaryta
nauja GALILEO tarpinstitucinė grupė (toliau – GIP).
Programos įgyvendinimas
Svarbios techninės pažangos pasiekta GALILEO programos kūrimo ir suderinimo orbitoje
etape. GIOVE-B, antrasis GALILEO eksperimentinis palydovas buvo sėkmingai paleistas
2008 m. balandžio 27 d. Jis veiks kartu su pirmuoju GALILEO eksperimentiniu palydovu
GIOVE-A, gabenančiu naujas svarbias technologijas, kurios bus tiriamos kosmose ir yra
būtinos GALILEO sistemų veiklai, pavyzdžiui, tiksliausias kada nors į orbitą iškeltas atominis
laikrodis.
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Europos geostacionarinio navigacijos tinklo sistema.
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Papildomas Bendrijų finansavimas2, skiriamas GALILEO ir EGNOS programoms įgyvendinti
yra 3 405 mln. EUR laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Pirmieji
keturi veikiantys GALILEO palydovai bus paleisti 2010 m., ir iki tol taip pat bus sukurta
antžeminė valdymo infrastruktūra.
Pagal persvarstytą Europos GNSS reglamentą3 2008 m. liepos 1 d. Komisija ir EKA paskelbė
likusių 26 palydovų ir antžeminės valdymo infrastruktūros pirkimo konkursą. Numatoma, kad
GALILEO sistema (30 palydovų ir antžeminės stotys) turėtų veikti visu pajėgumu 2013 m.
Tuo pat metu EGNOS infrastruktūra palaipsniui pradeda veikti. EGNOS stebi ir taiso
signalus, kuriuos siunčia dabartinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos, kad juos
pritaikytų ypatingos svarbos navigacijos taikmenoms. EGNOS įrenginius EKA turėtų perduoti
Europos Bendrijai 2009 m. pradžioje.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Europos Komisija ir EKA užmezgė tarptautinius santykius, siekdamos užtikrinti, kad būtų
prieinami ištekliai (dažniai, technologijos, teritorijos antžeminėms stotims), būtini EGNOS ir
GALILEO infrastruktūroms sukurti.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

suderinimo orbitoje etapo baigimas parengus ir 2010 m. paleidus pirmus keturis
veikiančius GALILEO palydovus;

¾

2007 m. Tarybos išvadų dėl GALILEO profilio pakeitimo, įskaitant nuostatas dėl
valdymo tvarkos ir atitinkamus susitarimus su EKA, įgyvendinimas;

¾

likusių 26 veikiančių GALILEO palydovų ir susijusios antžeminės valdymo
infrastruktūros pirkimo konkurso baigimas;

¾

lydimosios reglamentuojamosios ir politikos priemonės, turint omenyje tokius
veiksnius kaip trečiųjų šalių atsakomybė ir eksporto kontrolė, viešosios
reglamentuojamosios paslaugos prieiga ir programos eksploatacijos etapo
įgyvendinimas;

¾

toliau propaguoti taikmenas, kurios visiškai panaudoja EGNOS, o ateityje –
GALILEO paslaugų galimybes, taip pat ir sumaniosiose transporto sistemose.
2006 m. gruodžio mėn. paskelbusi žaliąją knygą apie palydovinės navigacijos
priemones, Komisija turėtų pasiūlyti atitinkamą veiksmų planą ir Europos radijo
navigacijos planą.

2.2.

Žemės stebėjimas. GMES

GMES – pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos Europos iniciatyva. Ji
kuriama etapais, kreipiant dėmesį į tikslines Žemės stebėjimo paslaugas, kurios tenkintų
Europos piliečių poreikius aplinkos, saugumo, reagavimo nepaprastosios padėties atveju ir
klimato kaitos srityse.
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Kūrimo ir suderinimo orbitoje etapų finansavimo susitarimai galioja nuo TEN-T finansavimo.
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Tarnybos
GMES būtina, kad iš kosmose esančių ir in situ Žemės stebėjimo įrenginių gauti duomenys
būtų integruoti į veikiančias Europos taikmenų tarnybas. Trys vartotojams skirtos GMES
tarnybos reagavimo nepaprastosios padėties atveju, sausumos ir jūrų stebėsenos srityse iki
2008 m. pabaigos bus parengtos bandomajam etapui. Taip pat pradėtas darbas, siekiant
nustatyti vartotojų poreikius saugumo paslaugų srityje, kuriant papildomą atmosferos
bandymų tarnybą, taip pat dėl galimo GMES įnašo sprendžiant klimato kaitos problemą.
Siekiant išspręsti klimato kaitos klausimus ir kitas su aplinka susijusias problemas, būtina tęsti
tyrimus, skirtus geriau suprasti šiuos reiškinius ir įvertinti iš įvairių šaltinių gautus patikimus
duomenis, ypač gautus iš palydovų. Nuolatinį ir tvarų aukštos kokybės palydovinių duomenų
apie esminius klimato kintamuosius teikimą ir analizę remia atitinkamos EUMETSAT ir EKA
programos. EKA klimato kaitos iniciatyva rengiama, ruošiantis 2008 m. lapkričio mėn.
įvyksiančiam EKA ministrų tarybos posėdžiui, siekiant konsoliduoti ir išsaugoti 30 metų
Žemės stebėjimo duomenis ir paremti klimato tyrimo centrų atliekamos pakartotinės analizės
procesus.
Per GMES bandomąjį etapą 2008–2010 metais koordinuotą duomenų teikimą GMES
tarnyboms tuo laikotarpiu užtikrina EB suteikta 48 mln. EUR parama EKA. EUMETSAT taip
pat nusprendė, kad visi duomenys ir produktai iš veikiančių palydovų ir archyvų tuo metu
turėtų būti laisvai prieinami GMES tarnyboms.
Iš viso GMES tarnybų parengimui nuo 2002 m. iki 2009 m. skirta 100 mln. EUR EKA GMES
paslaugų daliai. Pagal septintąją bendrąją programą kosmoso tema tolesnei GMES paslaugų
plėtotei ir konsolidavimui 2007 m. skirta 35 mln. EUR, o 2008 m. – 70 mln. EUR.
Programinis ir institucinis pagrindas
2007 m. kosmoso taryba pripažino, kad po dešimties metų MTTP finansavimo dabar GMES
tikrai turėtų pradėti veikti, kad būtų užtikrinta galimybė ilgai naudotis jos paslaugomis.
Siekiant GMES tvarumo būtinas atitinkamas valdymo ir institucinis pagrindas. GMES
pagrįstas keletu tarpusavyje susijusių elementų (paslaugų komponentas, kosmoso
komponentas, in situ komponentas), kurie teikia duomenis ir informaciją vartotojams ir
tolimesniam paslaugų sektoriaus naudojimui. Komisija planuoja atitinkamas valdymo ir
finansavimo schemas pasiūlyti Komunikate ES Tarybai ir Europos Parlamentui 2008 m.
rudenį.
GMES in situ infrastruktūra yra valstybių narių ir jų vietos ar regioninių valdžios institucijų
nuosavybė. Todėl bus siekiama gauti šių institucijų įsipareigojimus ir toliau sudaryti sąlygas
gauti duomenis. Klausimams, susijusiems su Europos infrastruktūros koordinavimu ir
duomenų mainų derinimu, spręsti sukurta in situ stebėsenos darbo grupė, kurią sudaro
valstybių narių atstovai ir remia Europos aplinkos agentūra.
Kosmoso komponento pažanga
EKA atsakinga už visų Europos įnašų į GMES kosmoso komponentą koordinavimą
vadovaujantis vartotojų poreikiais. Vykdydama EKA GSC programą, ji įgyvendins visos
palydovų (Sentinel) serijos ir jų antžeminio segmento kūrimą.

LT

5

LT

Bendrijos parama EKA GSC programai teikiama remiantis EB–EKA susitarimu, pirmiausiai
skiriant 419 mln. EUR 1320 mln. EUR vertės GSC „1 segmentui“. Tikimasi, kad susitarimas
bus pakeistas, siekiant įtraukti numatytą 205 mln. EUR Bendrijos paramą GSC „2
segmentui“. Šio pakeitimo projektas bus pateiktas patvirtinti lapkričio mėn. EKA ministrų
tarybai.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Kaip liudija patirtis meteorologijos srityje, tam kad užtikrintų prieigą prie plataus spektro
duomenų pasauliniu mastu, Europa turėtų rasti tinkamą autonominių Žemės stebėjimo
pajėgumų ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pusiausvyrą, ypač Žemės stebėsenos
infrastruktūros koordinavimo ir duomenų mainų srityse. Daugiašaliu lygmeniu Europa jau
įsitraukusi į GEOSS procesą4, ir GMES laikomas pagrindiniu Europos įnašu į šį tarptautinį
projektą.
2007 m. gruodžio mėn. buvo pradėtas Lisabonos procesas „GMES ir Afrika“, reaguojant į
Afrikos Sąjungos prašymus GMES tarnyboms atsižvelgti ir į Afrikos vartotojų poreikius.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

ekonomišku būdu palaikyti vartotojų poreikių nustatymo ir tolesnės paslaugų bei
infrastruktūros plėtotės užtikrinimo sąsajas;

¾

stiprinti koordinavimą ir bendrą visų suinteresuotųjų šalių įsipareigojimą, ypač
valstybių narių įsipareigojimą dėl in situ infrastruktūros;

¾

gauti EKA valstybių narių ir Europos Bendrijos įsipareigojimą finansuoti GSC „2
segmentą“;

¾

toliau plėtoti būsimą programinį, finansinį ir institucinį pagrindą (valdymą) GMES
kaip visumai ir jos paslaugoms, kosmoso ir in situ komponentams. Ši sistema
užtikrins jų veiklos tvarumą.

2.3.

Saugumas ir gynyba

Europos kosmoso pajėgumai tapo svarbiausiomis informacijos priemonėmis, kurių
pagalba gali būti sprendžiamos įvairios aplinkos, ekonominės ir saugumo problemos
pasauliniu ar regioniniu lygmeniu. Todėl autonominė prieiga prie iš kosmoso gautos
informacijos yra strateginis ES turtas. ES turės toliau tobulinti savo gebėjimą reaguoti į šias
problemas, taip pat ir saugumo ir gynybos srityje, tiek labiau koordinuodama savo
veiksmus, tiek plėtodama savo pačios pajėgumus.
Europos kosmoso pajėgumų kaip strateginio turto svarba pabrėžta 2008 m. Vyriausiojo
įgaliotinio ir Europos Komisijos klimato kaitos poveikio tarptautiniam saugumui
ataskaitoje. Tačiau tuo pat metu tokių kosmoso programų kaip GMES ir GALILEO
pajėgumai gali būti keleriopos paskirties, ir be civilinės saugos galimybių, jos gali būti
naudingos ir kariškiams.

4

LT

Pasaulinė Žemės stebėjimo sistemų sistema.

6

LT

Vadovaudamiesi esamais ES principais ir institucijų kompetencijomis, Europos Komisija ir
ES Tarybos Generalinis Sekretoriatas stengiasi nustatyti atitinkamus vartotojų reikalavimus
GMES saugumo tarnyboms, įtraukdami galimus naudotojus ir politikus, taip pat duomenų
teikėjus bei kūrėjus. Po Saugumo studijų instituto 2007 m. birželio mėn. Paryžiuje surengto
seminaro buvo nustatytos šios svarbiausios tirti vertos sritys: pasienio kontrolė5, jūrų kontrolė
ir parama ES išoriniams veiksmams. Siekiant parengti duomenų mainų saugumo srityje
įgyvendinimo planą, rengiami horizontalieji veiksmai dėl informacijos saugumo.
Siekiant išspręsti sudėtingus klausimus, susijusius su pajėgumais ir įgūdžiais, reikalingais
teikti su saugumu susijusius duomenis ir paslaugas, pagal Bendrijų mokslinių tyrimų
programas ir EKA GSE, dalyvaujant ES palydovų centrui, įgyvendinta ar pradėta keletas
testavimo ir bandomųjų projektų. Pavyzdžiui, LIMES jūrų priežiūros projektas6, kuris atitinka
ir ES jūros politikos reikalavimus.
Siekdami geresnio veiksmų kosmose, susijusių su civiliniais reikalais, saugumu ir gynyba,
koordinavimo, Europos Komisijos tarnybos ir ES Tarybos Generalinis Sekretoriatas pradėjo
struktūrinį dialogą, taip pat įtraukdami Europos gynimo agentūrą (toliau – EDA) ir ES
palydovų centrą. Juo siekiama keistis informacija ir optimizuoti įvairių veikėjų veiksmų ir
programų sąveiką Europos saugumo ir gynybos politikos (toliau – ESDP) ir kitų ES politikų
atžvilgiu.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

tęsti atitinkamų ES tarnybų ir agentūrų struktūrinį dialogą, siekiant sukurti įvairių
veikėjų veiksmų ir programų sąveiką;

¾

toliau nustatyti atitinkamus reikalavimus GMES saugumo tarnybų naudotojams,
įskaitant galimus naudotojus, politikus, duomenų teikėjus ir sistemų kūrėjus, toliau
vykdant atitinkamų programų testavimo ir bandomuosius projektus.

3.

KOSMOSO PROGRAMOS PAGRINDAI

3.1.

Mokslas ir technologija

ES, EKA ir jų valstybės narės pripažino, kad privalo toliau daug investuoti, kad išsaugotų
pirmaujančias pozicijas su kosmosu susijusioje mokslo ir technologijų srityje. Tai
atskleidžiama atitinkamose EKA programose ir ES mokslinių tyrimų programoje (septintoji
bendroji programa).
Kosmoso mokslinių tyrimų ir kosmoso technologijų pagrindo sutvirtinimas įtrauktas į ES
septintąją bendrąją programą. Per pastaruosius metus ES septintosios bendrosios programos ir
EKA technologijos programų koordinavimas buvo labai sustiprintas.
Europa tebeturi ambicijų inovacijų, lemiamos reikšmės technologijų atradimo ir užtikrinto
finansavimo srityse, kartu įdėmiai sekdama technologijų perdavimą tiek dėl saugumo, tiek dėl
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Taip pat atitinka Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) sukūrimą.
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Integruotoji sausumos ir jūrų aplinkos ir saugumo priežiūros sistema.
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komercinių priežasčių. Europos Komisija, EKA ir EDA glaudžiai bendradarbiauja šiame
projekte. Bendras renginys skirtas padidinti politinį informuotumą dėl visos Europos mastu
suderinto požiūrio į lemiamos reikšmės turinčią technologiją, skirtą Europos kosminiam
savarankiškumui, numatytas 2008 m. rugsėjo 9 d. EKA 2008 m. lapkričio mėn. įvyksiančiame
ministrų tarybos susitikime pasiūlys programinį elementą, susijusį su lemiamos reikšmės
turinčiomis kosminėmis technologijomis, Europos strateginiu savarankiškumu ir pramoniniu
konkurencingumu.
Dvigubu – „Herschel“ kosminės observatorijos ir „Planck“ kosminio laivo – paleidimu
Ariane 5 leidimo įrenginiu 2009 m. pradžioje, EKA privalomoji mokslo programa baigs
pirmųjų 20 metų ilgalaikį planą, kuris, pavadintas „Horizon 2000“, prasidėjo 1984 m. Pagal šį
planą paleista gausybė mokslinių palydovų ir kosminių teleskopų, pavyzdžiui, NEWTON ir
INTEGRAL7.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

išsaugoti pasiryžimą ir investicijas į su kosmosu susijusį mokslą ir technologiją;

¾

nustatyti visos Europos mastu suderintą požiūrį į lemiamos reikšmės turinčią
technologiją, skirtą Europos kosminiam savarankiškumui. EKA savo 2008 m.
ministrų tarybai turėtų pateikti susijusį programinį pasiūlymą.

3.2.

Galimybė naudotis kosmosu

Nepriklausoma, patikima ir ekonomiška galimybė naudotis kosmosu yra gyvybiškai svarbi
EKP įgyvendinimui.
Palaipsniui bus sukurta keletas lanksčių leidimo įrenginių sistemų, kurias valdys vienas
operatorius Guyana Space centre, EKA sukurs Vega leidimo įrenginį, o rusų Soyuz leidimo
įrenginys susijungs su Ariane 5. Be to, keletas vidutinio dydžio Europos palydovų buvo
paleisti Rusijos leidimo įrenginiais iš kosminio uosto Baikonure.
2006–2007 m. Arianespace į orbitą iškėlė iš viso 22 telekomunikacijų palydovus per 11
sėkmingų Ariane 5 leidimo įrenginio paleidimų, kas sudaro 80 % visų 2007 m. iškeltų
komercinių palydovų skaičiaus. 2008 m. planuojami 7 iškilimai.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

didžiausias uždavinys Europai, kad Ariane rinkoje išliktų pavyzdine komercine
iškėlimo į orbitą paslauga, nepaisant dabartinio nepalankaus JAV dolerio ir euro
santykio. Šis klausimas turėtų būti išspręstas 2008 m.;

¾

EKA turėtų parengti kitos leidimo įrenginių kartos scenarijus.
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Ypač skirtas rinkti įrodymų apie objektus, atsakingus už antimaterijos atsiradimą ir pirmą kartą rasti
ilgai numanytą „kosminį tinklą“.
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3.3.

Saulės sistemos tyrimas, Tarptautinė kosminė stotis ir žmonių skrydžiai į
kosmosą

Nustatant tarptautinę pasaulinę kosmoso tyrimų strategiją ir rengiant sistemą, pagal kurią per
Tarptautinę kosmoso tyrimų koordinavimo grupę (TKTKG) tarptautiniu mastu būtų
koordinuojama kosmoso technologijų turinčių šalių veikla, svarbiausias yra EKA ir keleto
valstybių narių vaidmuo. Pradėta arba dar rengiama keletas svarbių Europos misijų.
EKA ExoMars misija išsirutuliojo į išsamią Marso tyrimų misiją8. Tarp EKA ir NASA
sudaryti bendradarbiavimo susitarimai, siekiant misijos stabilumo ir mokslinės vertės.
Lygiagrečiai su Rusijos Federacine kosmoso agentūra sudarytas bendradarbiavimo
susitarimas dėl Rusijos pavyzdžių grąžinimo misijos iš Fobo, Marso mėnulio.
Tarptautinės kosmoso stoties (toliau – TKS) programa iki 2010 m. turėtų pasiekti „Užbaigto
surinkimo“ etapą, o 2009 m. gegužę planuojama turėti 6 asmenų įgulą. Ši stotis teikia unikalių
galimybių fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų srityje. Tai, kad Europa dalyvavo 2007 m.
spalio mėn. sėkmingai paleidžiant „Node2“9, 2008 m. vasario mėn. – „Columbus“
laboratoriją, 2008 m. kovo mėn. – automatinį transportinį erdvėlaivį (ATV-1) „Jules Verne“,
bei tai, kad tarp įgulos narių yra europiečių, užtikrina regimą Europos vaidmenį šioje
iniciatyvoje. Šie laimėjimai patvirtino, kad Europa gali labai prisidėti prie pasaulinių kosmoso
tyrimų ir tikrai padidinti savo vaidmenį, įnešdama daugiau nei 8 procentus į TKS kūrimą.
Dabar atėjo laikas skinti ilgalaikių investicijų į mokslo pažangą ir į pasiruošimą Saulės
sistemos tyrimui vaisius. Kosmoso tyrimams būtina labai daug išteklių, todėl tai turi būti
tarptautinis projektas.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

kadangi kosmoso tyrimams būtina daug išteklių, Europa privalo ryžtingai apibrėžti
savo įnašą ir išteklius sujungti darniam ir veiksmingam Europos įnašui į šią pasaulinę
iniciatyvą;

¾

Europos Komisija ketina pradėti politinę diskusiją, siekdama įvertinti galimą ES
įnašą į šį projektą.

4.

KONKURENCINGA EUROPOS KOSMOSO PRAMONĖ

Komercinė kosmoso rinka sukūrė didžiulę vertės grandinę antrinių paslaugų srityse, taip pat
suteikė socialinės, ekonominės ir netiesioginės naudos. Kritinei masei, kuri skatintų tolesnes
valstybinio ir privataus sektoriaus investicijas, sukurti būtini vieši įsipareigojimai. Europos
GALILEO ir GMES iniciatyvos sukurs didelių galimybių vartotojams skirtoms
taikmenoms ir paslaugoms ir prisidės prie naujų Europos tolesnių vartotojų rinkų iškilimo.
Kintantiems Europos vartotojų poreikiams patenkinti reikia plėtoti integruotas kosmines
sistemas, kurios nepastebimai susietų palydovines ir antžemines telekomunikacijas, padėties
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Pirmoji EKA Aurora tyrimų programos misija.
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Jis – JAV „Destiny“, EKA „Columbus“ ir Japonijos „Kibo“ laboratorijų jungiamoji grandis, todėl buvo
pavadintas „Harmony“.
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nustatymą ir stebėjimą strateginės, ekonominės ir (arba) socialinės reikšmės srityse. GMES ir
GALILEO paslaugų plėtrą ir jų susiejimą su palydoviniu ryšiu rėmė EB MTTP bendrosios
programos. EKA rengia integruotųjų taikmenų skatinimo (IAP) programos pasiūlymą, skirtą
sistemingai skatinti integruotų kosminių technologijų naudojimą įvairiose veikiančiose
tarnybose.
EKP pabrėžė būtinybę pramonės politikoje atsižvelgti į kosmoso sektoriaus specifiką.
Reglamentavimo sistema yra bet kurios pramonės politikos pagrindas. Europos Komisija
pradėjo konsultacijas su pramonės atstovais, siekdama išsiaiškinti jų poreikius dėl
reglamentavimo įvedimo ir (arba) reglamentavimo atšaukimo kosmoso srityje. Be to, Europos
standartizavimo komitetui (CEN) ji suteikė įgaliojimus atlikti būsimų kosmoso sektoriaus
standartizacijos poreikių vertinimą ir parengti kosmoso standartizavimo programinį
pasiūlymą. 2008 m. birželio mėn. pateiktoje galimybių studijoje numatyti tie specifiniai
sektoriai, kurių poreikiai bus išsamiai ištirti.
Atsižvelgiant į vis didėjančią patirtį palydovinio ryšio sektoriuje, EKA vis labiau sekasi į savo
plėtros programas įtraukti viešojo ir privataus sektorių partnerystes, įskaitant atitinkamų
misijų suinteresuotų privačių palydovų operatorių kroviniams konkursus.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

skatinti tolesnę palydovinių ir antžeminių stebėjimo, navigacijos ir ryšių tarnybų
integraciją, skirtą sustiprinti Europos tolesnių taikmenų ir paslaugų rinkas;

¾

toliau plėtoti pramonės politiką, atsižvelgiant į kosmoso sektoriaus specifiką ir
skatinti inovacijas bei konkurenciją, kartu padedant pramonei valdyti ciklinius
kosmoso sektoriaus paklausos pokyčius, investuoti į technologijas ir užtikrinti
lemiamos reikšmės technologijų išsaugojimą;

¾

baigti vykdomą reglamentavimo įvedimo ir (arba) reglamentavimo atšaukimo
kosmoso srityje ir būsimų standartizavimo reikalavimų poreikių analizę. Parengti
standartizavimo programą.

5.

VALDYMAS

5.1.

Institucinė ir finansinė sistema

Europos Bendrijos ir EKA bendrasis susitarimas įsigaliojo 2004 m. ir 2008 m. pratęstas
kitiems ketveriems metams iki 2012 m. Jo veiksmingumas bus peržiūrimas.
Šis kosmoso institucinis pagrindas turėtų apimti tą veiklą, kurioje valstybės narės dalyvauja
pasirinktinai, laikydamosi vyriausybių susitarimų, bet jo kūrimui turėtų būti skiriami iš tyrimų
gauti ištekliai ir, prireikus, ištekliai iš Bendrijos veiklos biudžeto.
Europos Komisija paskelbė konkursą ekspertų studijai, skirtai analizuoti sistemines sąlygas,
darančias įtaką Europos kosmoso sektoriui. Ši analizė visų pirma nagrinės finansavimo
priemones ir schemas, būtinas ilgalaikei Europos kosmoso veiklai ir esminius reglamentavimo
klausimus, turinčius įtakos Europos kosmoso sektoriui.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
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¾

ES ir EKA turėtų glaudžiau ir veiksmingiau bendradarbiauti, remdamosi bendruoju
susitarimu, kartu tirdamos būsimų pokyčių poreikį ir mechanizmus;

¾

nagrinėti su būsima Europos kosmine veikla susijusius programinės, finansinės ir
institucinės sistemos (valdymo) klausimus;

¾

ištirti poreikį užtikrinti tvarias paslaugas, naudojantis Bendrijų veiklos finansavimu
kosmoso taikmenoms.

5.2.

Europos kosmoso programa

Pirmuosius Europos kosmoso programos elementus, kurie turėtų apimti visą svarbiausią
Europos ir nacionalinę programinę veiklą, Europos Komisija ir EKA pateikė kartu su EKP
2007 m. balandžio mėn.
Europos kosmoso programa yra praktinis EKP įgyvendinimas, kurio sėkmė priklauso nuo
Europos koordinuojamo požiūrio į veiklą kosmose. Europos kosmoso programą iki 2009 m.
plėtos aukšto lygio kosmoso politikos grupė, remdamasi tam skirtos ad hoc darbo grupės,
sudarytos iš valstybių narių atstovų, rekomendacijomis.
5.3.

Tarptautiniai santykiai

Turėdamas pagrindinį tikslą padidinti skaidrumą ir pagerinti EKP suinteresuotųjų šalių
koordinavimą, jungtinis EB ir EKA sekretoriatas, bendradarbiaudamas su valstybėmis
narėmis ir EUMETSAT, parengė „Europos strategijos tarptautiniams santykiams kosmose
elementus“ (pridedama).
Šiame dokumente pabrėžiamas su kosmosu susijusių Europos suinteresuotųjų šalių poreikis ir
troškimas tarptautiniu mastu kalbėti vienu balsu. Jame siekiama nustatyti bendrus
principus ir suteikti priemonių EKP suinteresuotosioms šalims dalytis ir keistis informacija
apie savo veiklą bei susijusius prioritetus ir koordinuoti savo veiksmus. Dokumente
nurodyta, kad tarptautinis bendradarbiavimas kosmoso srityje turi atitikti ES užsienio
politikos prioritetus, pvz., naudojant kosmoso sistemų potencialą tvariai plėtrai, ypač
Afrikoje. Tarptautinis bendradarbiavimas turėtų dar labiau prisidėti prie praktinio Europos
kosmoso programų įgyvendinimo.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
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¾

toliau plėtoti su kosmosu susijusios ES, EKA, jų valstybių narių ir EUMETSAT
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos skaidrumą, informacijos mainus ir
koordinavimą pagal „Tarptautinių santykių strategijos elementus“;

¾

toliau rengti pilnavertę EKP tarptautinių santykių strategiją, taip pat atskiras GMES
ir GALILEO strategijas;

¾

toliau stiprinti EKP, tarptautinio bendradarbiavimo kosmoso srityje ir ES išorinės
politikų suderinamumą.
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6.

KYLANTYS UŽDAVINIAI

6.1.

JT kosminės veiklos kodeksas

Turint omenyje pasaulinį veiklos kosmose pobūdį ir siekiant kosminės veiklos ir
infrastruktūros tvarumo, ES rengia kosminės veiklos kodekso ir (arba) gairių projektą
atitinkamoms JT tarnyboms apsvarstyti; projektas pagrįstas laisvos galimybės naudotis
kosmosu ir kosmoso taikaus naudojimo, orbitoje esančių palydovų saugumo ir vientisumo
išsaugojimo ir valstybių teisės į teisėtą savigyną principais.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

remti ES pastangas Jungtinėse Tautose stiprinti kosminės veiklos ir kosminių objektų
tvarumo pagrindą.

6.2.

Kosmoso infrastruktūros saugumas ir informacija apie padėtį kosmose

Bet kokie kosmose esančių sistemų ir jų veiklos sutrikimai dabar gali turėti labai rimtų
pasekmių saugumui, saugai ir ekonominei veiklai. Todėl itin svarbu suprasti ir stebėti
kosminių objektų visumą, paties kosmoso aplinką ir kosmoso sistemoms gresiančių pavojų ir
rizikos galimybę, visa tai žinoma kaip Informacija apie padėtį kosmose (toliau – SSA). Iki
šiol Europa neturi savų nepriklausomų pajėgumų ir stebėdama kosminių objektų visumą iš
dalies yra priklausoma nuo JAV duomenų.
Todėl šiuo metu EKA rengia programos pasiūlymą, siekdama sukurti Europos SSA
pajėgumus. Tokios sistemos reikmių ir reikalavimų jai gaires pateikė vartotojų
bendruomenėms (civilinėms, karinėms, operatorių, draudimo kompanijoms, mokslo
bendruomenei ir kitoms institucijoms) atstovaujanti vartotojų grupė. EDA subūrė projekto
grupę, kurios tikslas – iki 2009 m. nustatyti su SSA susijusius ESDP poreikius.
Dabartiniame EKA siūlyme numatyta, kad tokia sistema būtų grindžiama jungtine Europos
antžemine nuosavybe ir turimų kosmoso segmentų bendradarbiavimu, tai būtų papildyta
naujai įrengta antžemine struktūra, duomenų centrais ir kosmose įrengtų pirmtakų
paslaugomis. EKA su jos valstybėmis narėmis aptaria studijos „SSA valdymas ir duomenų
politika“ rezultatus. ES Tarybos generalinis sekretoriatas, Europos Komisija ir ES valstybės
narės dalyvaus šioje diskusijoje ir aptars jos tarptautinę reikšmę, siekdamos rasti visuotinai
priimtiną sprendimą.
Pagrindiniai iškilsiantys uždaviniai:
¾

LT

EKA ir Europos Komisija toliau identifikuos galimus pavojus kosmose esančių
sistemų veiklai ir tų pavojų stebėjimo būdus, galimai leidžiančius sukurti Europos
informacijos apie padėtį kosmose pajėgumus, paremtus EKA programiniu
pasiūlymu.
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ANNEX
Elements for a European Strategy for International Relations in Space
I.

BACKGROUND

Europe must remain a leader in space systems and an indispensable international partner
providing first class contributions to global initiatives and exerting leadership in selected
domains in accordance with European interests and values.
The European Space Policy has identified that, in order for Europe to respond to global
challenges and to play a global role, the strategic mission of space activities in Europe must
be to seek:
– to develop and exploit space applications serving Europe's public policy objectives and the
needs of European enterprises and citizens, including in the field of environment,
development and global climate change;
– to meet Europe's security and defence needs as regards space;
– to ensure a strong and competitive space industry which fosters innovation, growth and the
development and delivery of sustainable, high quality, cost-effective services;
– to contribute to the knowledge-based society by investing strongly in space-based science,
and playing a significant role in the international exploration endeavour; and
– to secure unrestricted access to new and critical technologies, systems and capabilities in
order to ensure independent European space applications.
The impact assessment done by the European Commission 10 for the European Space Policy
concluded that cooperation with key international partners is indispensable to the delivery of
many of these objectives. Further refinement of the International Strategy will make use of the
analyses performed annually by ESA on the global space sector and on the European space
sector in the global context.
Optimal results in such cooperation can be achieved through an improved coordination of
international cooperation activities across Europe and the sharing of resources in the best way.
International cooperation, embedded in the EU’s external relations, can also serve as a
market-opener for the promotion of European technology and services in the space field and
in this way reinforce this strategic industrial sector. In addition, it can support the promotion
of the values as they have developed for Europe through projects focused on environmental
protection, climate change, sustainable development, education, access to knowledge/data for
support of the infrastructure of developing countries, and humanitarian actions.
The May 2007 Space Council Resolution on the European Space Policy, invited ‘…the
European Commission, the ESA Director General and the Member States to develop and
10
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SEC (2007) 506 / supported by an external expert study.
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pursue a joint strategy and establish a coordination mechanism on international relations.
This strategy should be consistent with Member State activities and is aimed at strengthening
Europe’s role in the global space field and at benefiting from international cooperation,
notably with respect to issues listed in Annex 3 [to the Resolution].’
The present European Strategy for International Relations in Space shall provide for a tool to
enable stakeholders under the European Space Policy to coordinate actions and share
information and resources and to define their relevant priorities in terms of actions and
international partners and their respective roles.
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II.

PRINCIPLES

¾

International cooperation on space is not a goal in itself. The fundamental principle
underlying cooperation is that it must serve the interests of Europe while enabling it
to contribute to global initiatives. It must contribute to the implementation of
European Policy objectives, for example in the areas of environment, transport and
agriculture, in coherence with European values.

¾

It must equally contribute to the practical implementation of European space
programmes, through the optimisation of the available technical and financial
resources.

¾

It needs to be coherent with and support the implementation of the EU external
and trade policy priorities through greater systematic integration of space based
applications and services into European foreign policies, whether at EU level, or
nationally in coordination.

¾

It must seek to enhance the European space industry competitiveness in order to
give the EU autonomous and independent decision making and policy
implementation capabilities. Depending on the specific objective, and given the
availability of European resources and capacities, a right balance has to be found in
each case between cooperation and the sharing of resources among international
partners, on the one side, and the creation and enhancement of autonomous
European capacities, on the other side, through the development of European
space based and space related assets and infrastructure, including technologies.

¾

Europe can cooperate in a substantial way with a limited number of parties. While
dialogue and exchange of information could involve all partners with a substantial
interest in space, practical international cooperation at a European level has to
follow priorities set on the basis of the principle of mutual benefit and driven by
political, programmatic and budgetary considerations.

¾

In pursuing international cooperation objectives and activities, European
stakeholders are committed to fully comply with UN Treaties and Conventions,
specifically those designed to address activities in outer space.
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III.

OBJECTIVES

The priority objectives of the European Strategy for International Relations in Space are to:
¾

Create synergies and complementarities between European services (notably GMES
and GALILEO), their international dimension, and key strategic policy objectives
and demands of the European Union. Ensure EU autonomous capacity as well as
interoperability, cooperation and exchange with global, regional and national
services run by relevant international partners.

¾

Reinforce the contribution of Europe to global initiatives, such as through the
development of GMES as European contribution to worldwide efforts in establishing
a Global Earth Observation System of Systems (GEOSS), as well as through the
Global Exploration Strategy (GES) Group. Make full use of the potential of
European space systems for the relevant EU policies on addressing Global
challenges, notably sustainable development, humanitarian aid and climate
change.

¾

Define a coherent European data policy in view of cooperation with international
partners on the use of space based applications and services and relevant data
exchange, to maximise the public interest.

¾

Contribute to innovation through international cooperation in space science, space
related research, space based applications and space exploration, including enabling
Europe to participate in ambitious programmes the cost of which is too great for any
one space power. Seek to create synergies and coherence between different
technology and research programs.

IV.

METHODOLOGY

Coordination mechanism
¾

The European Commission, ESA, EUMETSAT and Member States will exchange
information and consult each other on ongoing and planned major international
cooperation activities related to space. The High-level Space Policy Group (HSPG)
is to give general guidance on the coordination of international relations.

¾

The EC-ESA Joint Secretariat will provide for the necessary practical coordination,
annual update, and access to the provided information, including through the settingup of an e-information-network for international relations11. All stakeholders will
inform partners through the Joint Secretariat / e-network about their major
cooperation activities (e.g. conclusion or revision of important cooperation
agreements or projects). Member States will receive regular progress reports at
HSPG or Space Policy Expert Group meetings.

¾

In full coherence with the general targets set by this strategy, the European
Commission and ESA will undertake a regular analysis in order to define their

11
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Consisting of a network of e-mail contact points coordinated by the Joint Secretariat.
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individual programmatic needs for concrete international cooperation actions, based
also on relevant existing and planned specific strategy and programme documents.
¾

The coordination mechanism will rely on the existing structures for international
relations within EU and ESA, notably the relevant geographical or thematic EU
Council groups and the ESA International Relations Committee (IRC) with their
established responsibilities. Established competencies of the EU Council and
Presidency in representing and coordinating EU positions in international relations in
general, together with the European Commission, will be fully respected.

¾

Europe will be in a better position to achieve its jointly formulated objectives when
coordinating actions and speaking with one voice on the international scene. The
coordination of dialogue and cooperation on space with international partners
will be based on an agreed set of priorities in terms of partners and activities, and the
respective roles. The EU will take the lead in the overall representation of
applications programmes for its policies (in particular GALILEO / EGNOS, GMES
and joint EU-Africa Partnership on Science, Information Society and Space12), while
the European Space Agency will take the lead in the overall representation of Europe
on programmes in the areas of science, exploration, launchers, technology and
human spaceflight, each in consultation with the other and with Member States and,
as appropriate, other relevant European partners such as EUMETSAT.

Coordination in a multilateral context
¾

EU and ESA Member States will increase their coordination in the framework of
international organisations and multilateral space cooperation, including the
relevant UN bodies. Together with the ESA Executive and the European
Commission, they aim at an improved and consistent coordination of their positions
prior to international meetings. The ESA Executive and the European Commission
will propose those topics for which a common European position could be envisaged.
Key thematic areas for such coordination could include:
– The peaceful use of outer space.
– The mitigation of space debris, the protection of space infrastructure and potential
hazards from space.
– nuclear power sources
– disaster management
– GNSS
– International space law
Prior to United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
(UNCOPUOS) meetings, ESA and the European Commission will organise a
coordination session with participating ESA and EU Member States to decide on
such common positions.
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endorsed by the December 2007 EU-Africa Summit in Lisbon in the framework of the EU-Africa Joint
Strategy and Action Plan
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¾

Where appropriate, the European Commission and the EU Council Secretariat will
consult ESA on EU initiatives on space related issues within the UN framework,
notably the General Assembly and its First Committee (Disarmament and
International Security).

Coordinated Space Dialogue with international partners

LT

¾

The European Commission and the European Space Agency will jointly represent
Europe in a structured space dialogue and cooperation with the strategic
partners, U.S. and Russia. They will ensure a shared co-leadership on the different
topics, in line with their political, programmatic and financial responsibilities. They
will be accompanied by EUMETSAT where appropriate. Dialogues with other
international partners could be envisaged, following a proper assessment of needs
and benefits, notably in terms of the development of a mutually beneficial
cooperation, and the identification of other potential strategic partners.

¾

The European Commission and ESA will coordinate their dialogue and
cooperation activities on space with other established and emerging space
powers, and provide regular information to each other, and to the HSPG. Particular
attention should be paid to countries covered by the European Neighbourhood
Policy.

¾

The implementation of the joint EU-Africa Partnership on Science, Information
Society and Space will require the establishment of a Space Applications Working
Group to be set up by the EC and the African Union Commission, with ESA and
EUMETSAT participation. Priority actions and projects will be based on
requirements laid down by African stakeholders, through the African Union
Commission. The first such priority identified in the Lisbon Declaration of
December 2007 is the preparation of an Action Plan on GMES and Africa. EU and
ESA Member states will be invited to play an active role, including through their
national policy instruments.
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