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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES):
µέριµνα για έναν ασφαλέστερο πλανήτη
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα µέσα του εικοστού αιώνα αντικρίσαµε για πρώτη φορά τον πλανήτη µας από το
διάστηµα. Από το διάστηµα η Γη φαίνεται σαν µια µικρή και εύθραυστη σφαίρα, µε κυρίαρχο
χαρακτηριστικό όχι την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά τα σύννεφα, το γαλαζοπράσινο
χρώµα των ωκεανών και τα εδάφη1.
Τα διαστηµικά συστήµατα µάς βοηθούν να κατανοήσουµε πόσο εύθραυστος είναι ο πλανήτης
µας. Μας δίνουν τα µέσα για να αντεπεξέλθουµε στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η
ανθρωπότητα τον εικοστό πρώτο αιώνα, όπως τις απειλές για την ασφάλεια, την υποβάθµιση
του περιβάλλοντος και την αλλαγή του κλίµατος. Η γεωσκόπηση αποτελεί τεράστιο
τεχνολογικό επίτευγµα, το οποίο, µέσω διαστηµικών και επίγειων συστηµάτων, µας δίνει τη
δυνατότητα να παρακολουθούµε το περιβάλλον της Γης και τις απειλές για την ασφάλεια, και
µας παρέχει έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη αποφάσισε να
αναπτύξει τα δικά της ανεξάρτητα επιχειρησιακά µέσα µε την πρωτοβουλία για την
παγκόσµια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES). Η απόφαση αυτή
αντανακλά την αυξανόµενη βαρύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις ευρωπαϊκές και τις
παγκόσµιες υποθέσεις. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος αποτελεί στρατηγική επιλογή
για την ΕΕ, επιλογή µε µακροπρόθεσµες συνέπειες για την περαιτέρω πολιτική, οικονοµική,
κοινωνική και επιστηµονική ανάπτυξή της.
Για να πάρει το πρόγραµµα GMES σάρκα και οστά, έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα
σηµαντικές εργασίες. Το Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της γεωσκόπησης,
ενστερνίστηκε την προσέγγιση αυτή2 και χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν η
αυστριακή και η γερµανική προεδρία της ΕΕ3 για τη µελλοντική αρχιτεκτονική και διαχείριση
του GMES µε βάση τις συνδυασµένες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
∆ιαστήµατος (ΕΟ∆) και της ΕΕ.
Το πρόγραµµα GMES εισήλθε πλέον στην προεπιχειρησιακή του φάση. Το 2011 θα είναι
τεχνικά εφικτή η έναρξη της επιχειρησιακής φάσης.
Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο επανεπιβεβαίωσε πρόσφατα4 την ανάγκη ταχείας εφαρµογής του
προγράµµατος GMES. Ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα
οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινοτικού προγράµµατος, µε στόχο τη διασφάλιση της
διαθεσιµότητας των υπηρεσιών του GMES καθώς και κρίσιµων γεωσκοπικών δεδοµένων.
Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε5 την Επιτροπή να προτείνει, έως το 2008, ρυθµίσεις για τη
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χρηµατοδότηση, την επιχειρησιακή υποδοµή και την αποτελεσµατική διαχείριση του
προγράµµατος GMES.
Κατόπιν συστηµατικών διαβουλεύσεων µε τους βασικούς εµπλεκόµενους παράγοντες, η
παρούσα ανακοίνωση ανταποκρίνεται στο αίτηµα αυτό. Ο κύριος στόχος της είναι να
αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις και για εδραίωση της πολιτικής συναίνεσης
µεταξύ των διαφόρων σχετικών εταίρων, ούτως ώστε σε µεταγενέστερο στάδιο να αρχίσουν
οι ενέργειες εφαρµογής.
2.

ΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΩΝ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το πρόγραµµα GMES θα παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως χάρτες για επείγουσες
επιχειρήσεις, παρακολούθηση παραµέτρων αλλαγής του κλίµατος ή παροχή στοιχείων για τη
χηµική σύνθεση της ατµόσφαιρας. Η ΕΕ, ο ΕΟ∆ και τα αντίστοιχα κράτη µέλη τους έχουν
ήδη καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της
γεωσκόπησης, µε στόχο να αναπτύξουν την υποδοµή και τις προεπιχειρησιακές υπηρεσίες
του προγράµµατος GMES. Πρέπει να εξασφαλιστεί η υλοποίηση της επιχειρησιακής φάσης.
Το πρόγραµµα GMES απαρτίζεται από τις εξής τρεις συνιστώσες:
∆ιάστηµα
Η συνιστώσα «διάστηµα» του προγράµµατος GMES περιλαµβάνει διαστηµική υποδοµή
παρακολούθησης, η οποία καλύπτει τις ανάγκες για δεδοµένα µε αποστολές παρακολούθησης
χερσαίων, ατµοσφαιρικών και ωκεανογραφικών παραµέτρων. Στην πράξη θα στηρίζεται στα
εξής:
• στην υπάρχουσα ή στην προβλεπόµενη ευρωπαϊκή διαστηµική υποδοµή, και κυρίως στους
δορυφόρους του ΕΟ∆, του EUMETSAT και των κρατών µελών6· και
• στη διαστηµική υποδοµή που συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ και τον ΕΟ∆.
Στο πλαίσιο της συνιστώσας «διάστηµα», πρέπει να καλύπτονται διάφορες λειτουργίες για
κάθε είδος διαστηµικής υποδοµής (αποστολές επίδειξης, αρχικά και επαναλαµβανόµενα
στοιχεία επιχειρησιακών αποστολών). Σήµερα, έπειτα από σχετική ανάλυση ελλείψεων που
διενήργησε ο ΕΟ∆, ο εν λόγω οργανισµός και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύσσουν από
κοινού διαστηµική υποδοµή παρακολούθησης στο πλαίσιο της συνιστώσας «διάστηµα» του
προγράµµατος GMES του ΕΟ∆. Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι η ανάπτυξη και η
υλοποίηση ορισµένων δορυφορικών αποστολών, γνωστών µε την ονοµασία «οι φρουροί».
Επιτόπια (in situ) υποδοµή
Η συνιστώσα «επιτόπια (in situ) υποδοµή» του προγράµµατος GMES θα στηρίζεται σε
µεγάλο αριθµό εγκαταστάσεων, µέσων και υπηρεσιών που ανήκουν σε διάφορους
παράγοντες εθνικού, περιφερειακού και διακρατικού επιπέδου µέσα και έξω από την ΕΕ, οι
οποίοι έχουν και τη διαχείρισή τους. Η επιτόπια υποδοµή παρέχει στοιχεία που επιτρέπουν
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την παρακολούθηση των ωκεανών της Γης, της επιφάνειας των ηπείρων και της ατµόσφαιρας
του πλανήτη µας. Στοιχεία αυτού του είδους είναι, π.χ., µεταξύ άλλων, εκείνα που αφορούν
τη χηµεία της ατµόσφαιρας και την ποιότητα του αέρα, την παγοκάλυψη και τα εδάφη, καθώς
και τα γεωφυσικά στοιχεία.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες του προγράµµατος GMES είναι η βάση για την αυτονοµία της Ευρώπης όσον
αφορά την παροχή πληροφοριών παγκοσµίως. Η εµβέλεια και ο τρόπος παροχής των
υπηρεσιών του προγράµµατος GMES πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται µια επιχειρησιακή υλοποίηση που θα βασίζεται στις απαιτήσεις των χρηστών
και στην εφαρµοστέα νοµοθεσία, µπορεί όµως να χρειαστεί ο καθορισµός προτεραιοτήτων µε
βάση θεσµικές ανάγκες και ανάγκες χάραξης πολιτικής. Η έγκαιρη και αποδοτική παροχή
των πληροφοριών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχή εφαρµογή της οδηγίας για τη
δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)7, η
οποία προβλέπει την ανάπτυξη και την ανταλλαγή στοιχείων για την εφαρµογή των
κοινοτικών πολιτικών, ιδίως στον τοµέα του περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες του προγράµµατος
GMES θα θέτουν στη διάθεση των ενδιαφεροµένων προϊόντα σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
επίπεδο.
Το 2008 δροµολογήθηκαν οι προεπιχειρησιακές υπηρεσίες, ανοίγοντας το δρόµο για τη
µελλοντική λειτουργία του GMES. Τα είδη των υπηρεσιών που παρέχει το πρόγραµµα
GMES στην παρούσα φάση είναι τα εξής:
• θαλάσσιες και ατµοσφαιρικές υπηρεσίες
Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει υπηρεσίες συστηµατικής παρακολούθησης και πρόβλεψης της
κατάστασης των υποσυστηµάτων της Γης σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, µε χρήση
µοντέλων και µεθοδολογιών που απαιτούν µεγάλες ικανότητες υπολογισµού και
επεξεργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές παράγουν πληροφορίες για την παρακολούθηση και την
κατανόηση της αλλαγής του κλίµατος και µπορούν να συµβάλουν στην πραγµατοποίηση
βελτιώσεων στον τοµέα των µεταφορών και στη βαθύτερη γνώση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της νέας ολοκληρωµένης
θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ8.
• Χερσαίες υπηρεσίες, υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και υπηρεσίες ασφάλειας
Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει υπηρεσίες γεωγραφικής πληροφόρησης για την παρακολούθηση
της γης, για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών και για εφαρµογές ασφάλειας σε
εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
Η ανάπτυξη του GMES κατά την αρχική του φάση έδωσε προτεραιότητα στην παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της γεωσκόπησης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
επείγουσας ανάγκης. Τώρα πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών ασφάλειας.
Υπάρχει η ευκαιρία να προστεθεί αξία στο υπό δηµιουργία ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης των
θαλασσών, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, πράγµα που θα
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απαιτήσει τη στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µεταξύ των κρατών µελών και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας.
Οµοίως, η Επιτροπή θα προτείνει µια προσέγγιση για τη συµβολή του προγράµµατος GMES
στην παρακολούθηση της αλλαγής του κλίµατος, µε τη χρήση στοιχείων από τις
ατµοσφαιρικές, χερσαίες και θαλάσσιες υπηρεσίες του.
Επιπλέον, το GMES έχει τη δυνατότητα να συµβάλει στο προτεινόµενο ευρωπαϊκό ενιαίο
σύστηµα πληροφοριών για το περιβάλλον (SEIS)9, το οποίο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό
και την απλούστευση της συλλογής, ανταλλαγής και χρήσης των δεδοµένων και
πληροφοριών που απαιτούνται για την περιβαλλοντική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, το
πρόγραµµα GMES µπορεί να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών τόσο για τους δηµόσιους
παράγοντες χάραξης πολιτικής όσο και για τους πολίτες.
Μέχρι σήµερα οι υπηρεσίες του προγράµµατος GMES είναι ελλιπείς. ∆εν είναι πλήρως και
µονίµως διαθέσιµες σε παγκόσµιο επίπεδο. Η βιωσιµότητά τους δεν είναι ακόµη απόλυτα
εγγυηµένη. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις, µεταξύ άλλων στη διαστηµική
υποδοµή, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις των υπηρεσιών του προγράµµατος GMES
και να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και αξιοπιστία τους. Επιπλέον, πρέπει
να εξασφαλιστεί σε µόνιµη βάση η συµµετοχή αρκετών πολύ διαφορετικών µεταξύ τους
παραγόντων ποικίλης θεσµικής φύσης, για να εξασφαλιστεί επίσης η δέουσα εκπροσώπηση
των κρατών µελών της ΕΕ και του ΕΟ∆ και άλλων εµπλεκόµενων χωρών, κυρίως µέσω της
συµµετοχής τους σε διακρατικές οργανώσεις. Για την αποδοτική ανάπτυξη του GMES, είναι
απαραίτητο να αναπτυχθεί το σύστηµα µε µια προσέγγιση βαθµιαίας ή σταδιακής εφαρµογής,
µε βάση τους διαθέσιµους διαστηµικούς και επίγειους πόρους.
3.

GMES: ΜΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μολονότι το πρόγραµµα GMES θα εξυπηρετεί κυρίως τις δηµόσιες αρχές, δηµιουργεί επίσης
ευκαιρίες για αυξηµένη χρήση των πηγών πληροφόρησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Ακόµη, θα
δώσει το έναυσµα για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µεταξύ της ερευνητικής και της
επιχειρηµατικής κοινότητας. Οι δηµόσιες επενδύσεις θα παρακινήσουν τη βιοµηχανία να
διερευνήσει καινοτόµους τρόπους συνδυασµού των τεχνολογιών γεωσκόπησης, επικοινωνίας
και πληροφοριών, και αναµένεται να διευκολύνει την εµπορική αξιοποίησή τους από
παρόχους υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, πολλοί από τους οποίους είναι επιχειρήσεις
µικρού και µεσαίου µεγέθους (ΜΜΕ). Αυτό µε τη σειρά του θα έχει το εξής αποτέλεσµα:
καθώς οι δραστηριότητες θα ωριµάζουν και χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, οι
δηµόσιες επενδύσεις είτε θα µειώνονται σταδιακά είτε θα διοχετεύονται προς λιγότερο
ώριµους τοµείς, ανάλογα µε τις πολιτικές προτεραιότητες. Έτσι, η ανάπτυξη ευκαιριών στην
αγορά θα µπορούσε τελικά να καθορίσει την αναλογία των δηµόσιων επενδύσεων, µολονότι
αυτό δεν είναι πιθανόν να συµβεί βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. Σε κάθε περίπτωση, το
GMES αναµένεται να παραµείνει κατά κύριο λόγο πρόγραµµα που θα προωθείται κυρίως από
το δηµόσιο τοµέα.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι υπηρεσίες του προγράµµατος GMES πρέπει να είναι
πλήρως και απόλυτα προσβάσιµες, µε την προϋπόθεση ότι τα συµφέροντα ασφάλειας της ΕΕ
και των κρατών µελών το επιτρέπουν. Αυτό θα βοηθήσει στην ευρύτερη δυνατή χρήση και

9

EL

COM(2008) 46 τελικό της 1.2.2008.

5

EL

ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών γεωσκόπησης µε βάση το προτεινόµενο SEIS και σε
συµφωνία µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, όπως η οδηγία INSPIRE, λαµβανοµένων επίσης
υπόψη των αρχών του παγκόσµιου συστήµατος συστηµάτων γεωσκόπησης (GEOSS). Τέλος,
το GMES θα διερευνήσει τις δυνατότητες συνέργειας µε συστήµατα δορυφορικής
πλοήγησης, και ιδίως µε το GALILEO και το EGNOS, καθώς και µε συστήµατα
επικοινωνιών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών στο
χρήστη.
4.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Παρά την ουσιαστική σηµασία που έχει η αυτονοµία της Ευρώπης όσον αφορά την παροχή
των υπηρεσιών του προγράµµατος GMES, ωστόσο, για να ικανοποιηθούν οι ευρωπαϊκές
ανάγκες πληροφόρησης σε παγκόσµιο επίπεδο και για να αναπτυχθεί ένα αποδοτικό, σε
σχέση µε το κόστος του, σύστηµα, η διεθνής συνεργασία στον τοµέα της γεωσκόπησης
παραµένει επιβεβληµένη. Το πρόγραµµα GMES δεν µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά
χωρίς την ανταλλαγή ισοδύναµων στοιχείων γεωσκόπησης µέσω συστηµάτων συνεργασίας,
και, συνεπώς, χωρίς τον επιµερισµό του κόστους των υποδοµών γεωσκόπησης µε εταίρους
που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, µόνο µια συντονισµένη προσέγγιση στην οποία θα
συµµετέχουν οι βασικοί παράγοντες που αναπτύσσουν σχετική δραστηριότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο θα οδηγήσει σε αποτελεσµατική δράση για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων
περιβαλλοντικών απειλών. Ειδικότερα, η από κοινού ανάπτυξη κοινών µέσων γεωσκόπησης
οδήγησε τους κυριότερους παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο στο να
αναγνωρίσουν τη σηµασία και τον αντίκτυπο της εν εξελίξει διαδικασίας αλλαγής του
κλίµατος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση µιας στρατηγικής διεθνούς
συνεργασίας για το GMES. Στο πνεύµα της διαδικασίας GMES της Λισαβόνας, στην
περίπτωση της Αφρικής αυτό θα γίνει σε συνεργασία µε την επιτροπή της Αφρικανικής
Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής.
Η διεθνής συνεργασία πρέπει να βασιστεί στα υπάρχοντα σχήµατα συνεργασίας που έχουν
αναπτύξει οι ευρωπαϊκοί εθνικοί και διακρατικοί φορείς µε διεθνείς οµολόγους τους, π.χ. µε
τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό, και να επεκταθεί σε νέους τοµείς µέσω της
οµάδας γεωσκόπησης, η οποία συντονίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την
ανάπτυξη ενός παγκόσµιου συστήµατος συστηµάτων γεωσκόπησης (GEO-GEOSS). Στη
διαδικασία GEO είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδοµένα παρατήρησης
που δεν ελέγχονται από την Ευρώπη και να προσδιοριστεί η ευρωπαϊκή συµβολή σ’ αυτό το
διεθνές εγχείρηµα. Το GMES αναµένεται επίσης να είναι η κύρια ευρωπαϊκή συµβολή στο
παγκόσµιο δεκαετές σχέδιο εφαρµογής του GEOSS.
5.

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ GMES

Το GMES έχει σχεδιαστεί ως σύστηµα συστηµάτων που παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
και η χρηµατοδότησή του αναµένεται να είναι κυρίως δηµόσια. Το κοινό συµφέρον της
Ευρώπης για ένα σχέδιο αυτού του είδους είναι προφανές, αλλά ο σηµερινός κοινοτικός
προϋπολογισµός δεν διαθέτει τους πόρους που θα επέτρεπαν στο πρόγραµµα αυτό να
αναπτύξει πλήρως το επιδιωκόµενο δυναµικό του. Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων
οικονοµικών δυνατοτήτων της Επιτροπής, των περιορισµών που αντιµετωπίζει όσον αφορά
τη στελέχωση των υπηρεσιών της αλλά και της απαίτησης για τήρηση της αρχής της
ικανοποιητικής σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας, στην παρούσα φάση εξέλιξης του
προγράµµατος, η µοναδική δυνατή προσέγγιση χρηµατοδότησης του GMES είναι η ανάπτυξή
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του µε σπονδυλωτό τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε εξεταζόµενη πιθανή επέκταση του πεδίου
των υπηρεσιών του GMES και κάθε νέα εξέλιξή του θα αξιολογούνται µε διαφάνεια µε βάση
τις αρχές της ικανοποιητικής σχέσης κόστους-αποτελεσµατικότητας, τις ανάγκες των
χρηστών, τα συµφέροντα της πολιτικής της ΕΕ και τη δυνατότητα εξασφάλισης των
κατάλληλων χρηµατοδοτικών και οργανωτικών δοµών.
Πρέπει να υπάρξει οµαλή µετάβαση µεταξύ τριών φάσεων, οι οποίες επίσης
αλληλοτροφοδοτούνται: φάση επίδειξης µε χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και
ανάπτυξης (Ε&Α), προεπιχειρησιακή φάση µε µεικτή χρηµατοδότηση Ε&Α και
επιχειρησιακή χρηµατοδότηση, επιχειρησιακή φάση µε επιχειρησιακή χρηµατοδότηση από
τον κοινοτικό επιχειρησιακό προϋπολογισµό και από διακρατικούς και εθνικούς
επιχειρησιακούς προϋπολογισµούς, χωρίς να λησµονείται το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση
Ε&Α θα εξακολουθήσει να απαιτείται και κατά την επιχειρησιακή φάση, ούτως ώστε να
εξασφαλιστεί η εξέλιξη του GMES.
Το GMES θα συγχρηµατοδοτηθεί σε ευρωπαϊκό, διακρατικό και εθνικό επίπεδο. Συνεπώς,
πρέπει να καθοριστούν αρχές επιµερισµού του κόστους και να γίνει εκτίµηση κόστους βάσει
της εµβέλειας των υπηρεσιών. Οι συνολικές ανάγκες χρηµατοδότησης του GMES θα
υποβληθούν σε λεπτοµερή χρηµατοοικονοµική και δηµοσιονοµική ανάλυση από την ΕΕ.
∆ιάστηµα
Το κοινοτικό πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλει στη βιωσιµότητα της διαστηµικής
υποδοµής, και κυρίως στη διαθεσιµότητα υποδοµής σε τροχιά, στην εκτέλεση σχετικών
επιχειρήσεων και στη συµπλήρωση της διαστηµικής υποδοµής που συγχρηµατοδοτείται
σήµερα από τον ΕΟ∆ και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις
υποδοµής. Αναµένεται επίσης να παράσχει ένα σχέδιο χρηµατοδότησης για την πρόσβαση σε
στοιχεία προερχόµενα από υποδοµές που έχουν αναπτυχθεί εκτός του ΕΟ∆.
Η Επιτροπή θα εκτιµήσει το κόστος της συνιστώσας «διάστηµα» µε βάση το µακροπρόθεσµο
σχέδιο για τη συνιστώσα «διάστηµα» που συντονίζεται από τον ΕΟ∆, µε αφετηρία τις
τρέχουσες απαιτήσεις υπηρεσίας.
Επιτόπια (in situ) υποδοµή
Η επιτόπια (in situ) υποδοµή αναπτύσσεται και συντηρείται από τα κράτη µέλη και θα πρέπει
να παραµείνει στο δικό τους τοµέα ευθύνης. Ωστόσο, µε βάση την προσέγγιση που
ακολουθήθηκε για τη διαστηµική υποδοµή και µε την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα
ληφθούν για το ύψος και την έκταση των µελλοντικών προϋπολογισµών της ΕΕ, το κοινοτικό
πρόγραµµα θα πρέπει να συµβάλει, όπου κρίνεται σκόπιµο, στην υποστήριξη της ανάπτυξης
της επιτόπιας υποδοµής, κυρίως ενθαρρύνοντας τη συντονισµένη, τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσµιο επίπεδο, συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων. Το κοινοτικό πρόγραµµα θα
πρέπει επίσης να συµβάλει στις δραστηριότητες συντονισµού που είναι απαραίτητες για να
εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα επιτόπιων δεδοµένων για τις υπηρεσίες του GMES. Όπου
κριθεί σκόπιµο, πρέπει επίσης να περιλαµβάνει σχετικά συνοδευτικά µέτρα, π.χ. την
υποστήριξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων και παγκόσµιων δικτύων.
Υπηρεσίες
Προβλέπεται ότι η συγχρηµατοδότηση των επιχειρησιακών υπηρεσιών πρέπει να
εξασφαλιστεί από το πρόγραµµα GMES. Η πρόκληση είναι η διασφάλιση των
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αποτελεσµάτων των τεράστιων επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει τόσο στο πλαίσιο του
κοινοτικού προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα όσο και σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο. Οι διάφορες κοινότητες χρηστών αναµένουν από την ΕΕ να εξασφαλίσει τη
βιωσιµότητα των υπηρεσιών του GMES και να λάβει συνοδευτικά µέτρα για την υποστήριξη
της καινοτοµίας και της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος από την αγορά
στον κατάντη τοµέα.
Το κόστος της συνιστώσας «υπηρεσίες» θα αξιολογηθεί µε βάση την εµβέλεια των σχετικών
δραστηριοτήτων, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τις οµάδες εµπειρογνωµόνων των
κοινοτήτων των χρηστών, από προηγούµενες µελέτες και µε βάση τις ήδη διαθέσιµες
προεπιχειρησιακές υπηρεσίες10.
Με βάση ακριβείς εκτιµήσεις για το κόστος, η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική πρόταση
για τον καθορισµό της κοινοτικής συµβολής στην επιχειρησιακή φάση του προγράµµατος
GMES για την περίοδο 2011-2013. Με την επιφύλαξη σχετικής δηµοσιονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής αξιολόγησης και της ύπαρξης των αναγκαίων πόρων και οργανωτικών
δοµών, η κοινοτική συµβολή µετά το 2014 αναµένεται να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα των
δράσεων του GMES.
6.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΣΚΟΠΗΣΗΣ: ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στην εφαρµογή του προγράµµατος GMES θα συµβάλει µεγάλος αριθµός παραγόντων.
Συµπεριλαµβάνονται διάφοροι διακρατικοί φορείς, όπως ο ΕΟ∆, εθνικές και περιφερειακές
οργανώσεις11, περιβαλλοντικοί οργανισµοί, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, διαστηµικές
υπηρεσίες, η βιοµηχανία και διάφορες κοινότητες χρηστών.
Η επιτυχηµένη εφαρµογή του προγράµµατος GMES θα απαιτήσει την ανάπτυξη εταιρικών
σχέσεων µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων παραγόντων υπό την καθοδήγηση της ΕΕ.
Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να εγγυώνται την αρµονική σύζευξη των υπαρχόντων
και των νέων στοιχείων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων
βασίζεται σε σαφή καταµερισµό ρόλων και ευθυνών και ότι υπάρχει λογοδοσία για τις
δηµόσιες δαπάνες. Συγχρόνως, πρέπει να τηρείται απόλυτα η αρχή της επικουρικότητας και
να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο τα
κράτη µέλη που αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις µε την Κοινότητα θα µπορούν να
εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα των περιουσιακών τους στοιχείων.
Στο πλαίσιο των εν λόγω εταιρικών σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει το
γενικό πολιτικό συντονισµό του προγράµµατος GMES, συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών
που αφορούν τα θεσµικά θέµατα, τον προϋπολογισµό της ΕΕ, τη διαχείριση και την
εφαρµογή του προγράµµατος, τη συµβολή στην ανάπτυξη της αγοράς και τις δραστηριότητες
διεθνούς συνεργασίας. Με βάση την εµπειρία που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή του
προγράµµατος GMES, θα εξεταστούν εναλλακτικές οργανωτικές ρυθµίσεις.
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Όπως παρουσιάστηκε στο φόρουµ 2008 του GMES, που οργανώθηκε από τη γαλλική προεδρία στις 16,
17/10/2008, στη Λιλ.
Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, για την περίοδο 2007-2013, η Επιτροπή προέβλεψε ευκαιρίες
για τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να υποστηρίξουν την εφαρµογή του GMES.
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6.1.

Τεχνική εφαρµογή

Η τεχνική εφαρµογή του προγράµµατος πρέπει να ανατεθεί κυρίως σε ευρωπαϊκούς φορείς,
που θα συνεργάζονται µε δηµόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες.
∆ιάστηµα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος πρέπει να συντονίζει την υλοποίηση της
συνιστώσας «διάστηµα».
Με αφετηρία µια ανάλυση των απαιτήσεων παρατήρησης από διαστηµικές εγκαταστάσεις για
τη ικανοποίηση των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών, ο ΕΟ∆ πρέπει να εξασφαλίσει για την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για λογαριασµό της τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της
συνιστώσας «διάστηµα» του προγράµµατος GMES. Για όλα τα είδη διαστηµικών υποδοµών,
αυτό θα συνίσταται κυρίως στην προετοιµασία και την εδραίωση της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων για τη συνιστώσα «διάστηµα», συµπεριλαµβανοµένων των εξής στοιχείων:
• κατάρτιση ενός σχεδίου εφαρµογής για τη συνιστώσα «διάστηµα»
• εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρµογής αυτού του σχεδίου
• συντονισµός των δραστηριοτήτων Ε&Α για τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών
παρατήρησης, ώστε να υποστηρίζεται η εξέλιξη των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών,
όπως ορίζονται από τους φορείς διακυβέρνησης του προγράµµατος GMES.
Για τη συνήθη παγκόσµια παρατήρηση της ατµόσφαιρας και των ωκεανών, ο ΕΟ∆ πρέπει να
εξασφαλίσει το συντονισµό µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εκµετάλλευσης Μετεωρολογικών
∆ορυφόρων (EUMETSAT), που συνεργάζεται µε τους παρόχους µετεωρολογικών υπηρεσιών
για την ικανοποίηση των διαστηµικών τους αναγκών παρατήρησης.
Για τις νέες υποδοµές της συνιστώσας «διάστηµα», που ίσως χρειαστούν για την κάλυψη
κενών για την παροχή των υπηρεσιών του GMES, και πάλι ο ΕΟ∆ θα πρέπει να αναλάβει το
ρόλο του φορέα προµηθειών και, κατά περίπτωση, του φορέα ανάπτυξης για την ΕΕ και για
λογαριασµό της. Ο ΕΟ∆ πρέπει να καταρτίσει προδιαγραφές καθηκόντων µε βάση τις
απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών και να αξιολογεί την τήρηση των προδιαγραφών αυτών.
Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, πρέπει να γίνουν οι εξής ρυθµίσεις12 για τις ενέργειες των
αποστολών «Φρουρός» που συγχρηµατοδοτούνται από τον ΕΟ∆ και την ΕΕ:
• ο ΕΟ∆ θα διαχειρίζεται τις διαστηµικές υποδοµές που υποστηρίζουν τις χερσαίες
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης13, µέχρι να επιλεγεί ο σχετικός φορέας
διαχείρισης·
• ο EUMETSAT θα διαχειρίζεται τις διαστηµικές υποδοµές που υποστηρίζουν τις θαλάσσιες
και τις ατµοσφαιρικές υπηρεσίες14. Αξιοποιώντας το επιτυχηµένο µοντέλο συνεργασίας
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Σύµφωνα µε τις τεχνικές συζητήσεις µεταξύ ΕΟ∆ και EUMETSAT.
Αυτό περιλαµβάνει τους «φρουρούς» 1 και 2, που µεταφέρουν αισθητήρες ραντάρ και
πολυφασµατικούς αισθητήρες απεικόνισης, καθώς και το χερσαίο τµήµα του «φρουρού» 3.
Αυτό περιλαµβάνει τα µέσα των «φρουρών» 4 και 5 που βρίσκονται σε πτήση στις αποστολές
EUMETSAT, καθώς και το θαλάσσιο τµήµα του «φρουρού» 3.
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µεταξύ των δύο οργανισµών στον τοµέα της υποστήριξης της µετεωρολογίας, ο ΕΟ∆ θα
συντονιστεί µε τον EUMETSAT για την ανάπτυξη του επίγειου τµήµατος.
Επιτόπια (in situ) υποδοµή
Όπως και για τη συνιστώσα «διάστηµα», ο κύριος στόχος της υλοποίησης της συνιστώσας
«επιτόπια (in situ) υποδοµή» είναι να κατοχυρωθεί επίσης µακροπρόθεσµα η εύκολη
πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες του GMES και η βιωσιµότητα των
επιτόπιων δικτύων παρατήρησης. Σήµερα τα στοιχεία και επιτόπια δίκτυα παρατήρησης
αυτού του είδους ελέγχονται κυρίως από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και από
διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα.
Ο ΕΟ∆ αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, σε συντονισµό µε την Επιτροπή, όσον
αφορά την εποπτεία ορισµένων υπηρεσιών και το συντονισµό µε τις κοινότητες των χρηστών,
στο πλαίσιο του SEIS. Μερικές ειδικές δραστηριότητες συντονισµού θα µπορούσαν να
εκχωρηθούν σε άλλους υπάρχοντες σχετικούς συντονιστικούς φορείς15.
Υπηρεσίες
Για να εξασφαλιστεί η παροχή των επιχειρησιακών θαλάσσιων και ατµοσφαιρικών
υπηρεσιών, η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία ενός δικτύου τεχνικών κέντρων σε επίπεδο
ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Μετεωρολογικών
Προβλέψεων (ECMWF) θα µπορούσε να αναλάβει το συντονισµό του δικτύου της
ατµόσφαιρας. Για τη θαλάσσια υπηρεσία η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει πρώτα προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων για την εδραίωση του δικτύου και του συντονιστή του, µέχρι να
θεσπιστούν ρυθµίσεις µακροπρόθεσµου χαρακτήρα.
Οι χερσαίες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και οι υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει
να παρέχονται υπό τον έλεγχο εθνικών και περιφερειακών αρχών. Συνεπώς, χρειάζεται µια
κοινή µεθοδολογία, ούτως ώστε οι υπηρεσίες να µπορούν να ολοκληρωθούν και να
οµαδοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη µε το επιτυχηµένο γεωργικό µοντέλο. Η
Επιτροπή είναι έτοιµη να συµβάλει στην ανάπτυξη µιας κοινής µεθοδολογίας για την παροχή
των σχετικών υπηρεσιών και την οµαδοποίηση των προϊόντων γεωγραφικής πληροφόρησης.
Στο πλαίσιο της εδραίωσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης κρίσεων, η υπηρεσία
επείγουσας ανάγκης θα τεθεί στη διάθεση διαφόρων φορέων που εµπλέκονται σε θέµατα
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών, περιλαµβανοµένων
των παρεµβάσεων που γίνονται στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, των παρεµβάσεων
ανθρωπιστικής βοήθειας και των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα παράσχει τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασµό και την παροχή των
υπηρεσιών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο µέσω των υπηρεσιών του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της και της Eurostat.
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Για παράδειγµα, το EUMETNET (ευρωπαϊκό δίκτυο µετεωρολογικών υπηρεσιών) για µετεωρολογικά
συστήµατα και µετεωρολογικές υπηρεσίες επιτόπιας παρατήρησης· η EUROGOOS (ευρωπαϊκή ένωση
για το παγκόσµιο σύστηµα παρακολούθησης των ωκεανών)· η EUROGEOGRAPHICS (ευρωπαϊκή
ένωση εθνικών χαρτογραφικών και κτηµατολογικών οργανισµών) και η Eurogeosurveys (ευρωπαϊκή
ένωση γεωλογικών ερευνών) για χαρτογραφικά, και γεωλογικά δεδοµένα, καθώς και για στοιχεία
αναφοράς· και το EMODNET (ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδοµένων) για τα
θαλάσσια δεδοµένα ή άλλοι φορείς στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ.

10

EL

Το πρόγραµµα GMES, για να παραµείνει προσανατολισµένο στις ανάγκες των χρηστών,
πρέπει να αναπτύξει στενούς δεσµούς µε τους χρήστες µέσω δοµών που θα βρίσκονται κοντά
στις κοινότητες των χρηστών. Αρκετοί οργανισµοί και φορείς που έχουν ιδρυθεί από τη ΕΕ
όχι µόνο θα είναι µελλοντικοί χρήστες των υπηρεσιών του προγράµµατος GMES, αλλά θα
µπορούσαν επίσης να συµβάλουν στην εναρµόνιση των προδιαγραφών των παρεχόµενων
υπηρεσιών και του τρόπου παροχής τους. Για παράδειγµα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA), το
∆ορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΚΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Άµυνας
(ΕΟΑ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας
στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX). Θα µπορούσαν επίσης να εµπλακούν και άλλοι
οργανισµοί, ανάλογα µε τις ανάγκες και την εξέλιξη των υπηρεσιών του προγράµµατος
GMES.
Σε µερικές περιπτώσεις πρέπει ίσως να εξεταστούν η αποστολή και οι πόροι των διαφόρων
ειδικευµένων οργανισµών για να καταστεί δυνατή η συµβολή τους στις υπηρεσίες του
προγράµµατος GMES, λαµβανοµένων υπόψη των συζητήσεων που διεξάγονται σήµερα για
τον τρόπο εξέλιξης των ευρωπαϊκών οργανισµών16.
6.2

Συντονισµός της κοινοπραξίας

Υπεύθυνη για το συνολικό συντονισµό του GMES θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
θα επικουρείται από ένα συµβούλιο εταίρων και από µια επιτροπή προγράµµατος για την
εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος. Επιπροσθέτως, προτείνεται να προβλεφθεί η
σύσταση ενός συµβουλίου θεµάτων ασφαλείας και ενός φόρουµ χρηστών, που θα
συµβουλεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την επιλογή των υπηρεσιών ταχείας υλοποίησης και των πιλοτικών υπηρεσιών, καθώς για
την ανάπτυξη διαστηµικής υποδοµής γεωσκόπησης από τον ΕΟ∆, χρησιµοποιήθηκε µια
διαδικασία καθορισµού των αναγκών των χρηστών. Η διαδικασία αυτή πρέπει τώρα να
επισηµοποιηθεί µε τη θέσπιση του προγράµµατος GMES. Η εν λόγω διαδικασία θα
περιλαµβάνει:
• τον προσδιορισµό των αναγκών των χρηστών·
• την εδραίωση της εµβέλειας και του περιεχοµένου των υπηρεσιών και των σχετικών
απαιτήσεων παρατήρησης· και
• τον προσδιορισµό της αρχιτεκτονικής των σχετικών υποδοµών παρατήρησης, ανάλογα µε
τα διαθέσιµα µέσα.
Όλοι οι εταίροι πρέπει να συµµετέχουν µε συγκροτηµένο τρόπο στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
∆ιαχείριση της κοινοπραξίας
Το προαναφερόµενο συµβούλιο των εταίρων θα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών
µελών τα οποία συµβάλλουν στο πρόγραµµα GMES µε υποδοµή. Άλλοι σχετικοί φορείς θα
καλούνται ως παρατηρητές. Το συµβούλιο εταίρων του GMES θα έχει καίρια σηµασία για
την εφαρµογή και τη µελλοντική εξέλιξη του προγράµµατος. Θα οργανωθούν συζητήσεις σε
16

EL

COM(2008) 135 τελικό της 11.3.2008.

11

EL

επίπεδο κάθε επιµέρους συνιστώσας [υπηρεσίες, επιτόπια (in situ) υποδοµή και διάστηµα] και
η εκπροσώπηση στο συµβούλιο θα καθοριστεί ανάλογα.
Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος
Το κοινοτικό πρόγραµµα θα αποτελέσει τη βάση της συµβολής της Κοινότητας στην
κοινοπραξία GMES και θα συµπληρώσει τις ενέργειες των άλλων εταίρων. Πρέπει να είναι
ανοιχτό σε διεθνείς συµφωνίες µε µη κοινοτικές χώρες17, µε δυνατότητα οικονοµικών
συνεισφορών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούµενη από µια επιτροπή προγράµµατος, θα αναλάβει τη
διαχείριση του προγράµµατος GMES. Θα οργανωθούν συζητήσεις σε επίπεδο κάθε επιµέρους
συνιστώσας [υπηρεσίες, επιτόπια (in situ) υποδοµή και διάστηµα] και η εκπροσώπηση στην
επιτροπή θα καθοριστεί ανάλογα. Η τεχνική εφαρµογή θα γίνει µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο σηµείο 6.1.
Ασφάλεια δεδοµένων
Η αποτελεσµατική διαχείριση των θεµάτων ασφάλειας δεδοµένων στο πλαίσιο του
προγράµµατος GMES πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις ασφάλειας
δεδοµένων των κρατών µελών και θα βοηθήσει τις επιχειρησιακές υπηρεσίες να πληρούν
βασικά κριτήρια ασφάλειας δεδοµένων, ιδίως για τους χρήστες για τους οποίους τα ζητήµατα
ασφαλείας έχουν ιδιαίτερη σηµασία, προσδιορίζοντας και µετριάζοντας κινδύνους όπως ο
ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασµός δεδοµένων, η αποκάλυψη συµφερόντων ή η διατύπωση
αµφιβολιών για την αξιοπιστία των υπηρεσιών του GMES.
Οι αντίστοιχες εργασίες παροχής οδηγιών και πληροφοριών για θέµατα ασφάλειας
δεδοµένων που να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των κρατών µελών πρέπει να γίνουν
µέσω του συµβουλίου θεµάτων ασφαλείας µε βάση το σύνολο της σχετικής πείρας.
Ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών
Επιπλέον των άλλων στοιχείων που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση, πρέπει να
δηµιουργηθεί ένα φόρουµ χρηστών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο στόχος του
προγράµµατος GMES θα έχει πάντοτε ως βασικό άξονα τις ανάγκες των χρηστών. Το
φόρουµ θα έχει διάφορους σχηµατισµούς, ανάλογα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, και θα
εξετάζει, όταν χρειάζεται, τεχνικά και επιστηµονικά ζητήµατα. Οι εκπρόσωποι των χρηστών
θα επιλέγονται µε διαφανή και αντικειµενικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συµφερόντων. Κατά τη διαχείριση του
προγράµµατος GMES θα επιδιωχθούν επίσης συνέργειες µε το Galileo σε ό,τι αφορά την
υποστήριξη των χρηστών.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το 2009 η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική πρόταση για ένα κοινοτικό πρόγραµµα
γεωσκόπησης, που ονοµάζεται GMES. Μαζί µε την πρότασή της για το GMES, η Επιτροπή
θα εξετάσει την επιχειρησιακή χρηµατοδότηση που είναι αναγκαία για το GMES για την
περίοδο 2011–2013, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς του υπάρχοντος
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προϋπολογισµού της ΕΕ. Οι αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση και τις οργανωτικές ρυθµίσεις
που θα ισχύουν για την περίοδο µετά το 2013 θα ληφθούν στο πλαίσιο του επόµενου
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της ΕΕ.
Βάσει των καθορισµένων αρχών επιµερισµού των δαπανών και κατόπιν εκτιµήσεως κόστους
εδραζόµενης στην εµβέλεια των υπηρεσιών, οι συνολικές ανάγκες χρηµατοδότησης του
GMES θα υποβληθούν στο µέλλον σε ανάλυση από την ΕΕ.
Η Επιτροπή θα συντονίζει τη διαχείριση και την εφαρµογή του προγράµµατος GMES,
επικουρούµενη από επιτροπή προγράµµατος, συµβούλιο εταίρων, συµβούλιο θεµάτων
ασφαλείας και φόρουµ χρηστών. Μέχρι να δηµιουργηθεί αυτή η διαχειριστική δοµή, θα
προταθεί µια προσωρινή διοικητική δοµή.
Η Επιτροπή θα προτείνει µια πλήρη και ανοιχτή πολιτική δεδοµένων και πληροφοριών για το
GMES.
Πρέπει να αναπτυχθούν κοινοτικά µέσα υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτοµίας, ούτως ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη του τοµέα που θα χρησιµοποιεί τις
υπηρεσίες του GMES. Ειδικότερα, λόγω της σηµασίας τους για τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και την ανάπτυξη, οι υπηρεσίες του προγράµµατος GMES πρέπει να ενταχθούν στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για πρωτοποριακές αγορές.
Η Επιτροπή θα προτείνει µια στρατηγική διεθνούς συνεργασίας για το πρόγραµµα GMES.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τους εταίρους της του GEO, βάσει των όρων
που έχουν συµφωνηθεί για το GEOSS18, για την εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης ή διατήρησης
της πρόσβασης σε στοιχεία γεωσκόπησης και για τον προσδιορισµό της ευρωπαϊκής
συµβολής σ’ αυτό το διεθνές εγχείρηµα.
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Περιλαµβανοµένου του δεκαετούς σχεδίου εφαρµογής του GEOSS και της διακήρυξης του Κέιπ
Τάουν.

13

EL

