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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέση σε εφαρµογή των φάσεων
εγκατάστασης και εκµετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράµµατος ραδιοναυσιπλοΐας µέσω δορυφόρου»
COM(2004) 477 τελικό — 2004/0156 (COD)
(2005/C 221/06)
Στις 16 Νοεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 156 της ΣΕΚ, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη
γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 17 Ιανουαρίου 2005, µε βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. RANOCCHIARI.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στην 414η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 9ης Φεβρουαρίου
2005 υιοθέτησε µε 134 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η ΕΟΚΕ έχει παρακολουθήσει από την αρχή την δηµιουργία
και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισµού στίγµατος µέσω δορυφόρου Galileo, αναγνωρίζοντας τον θεµελιώδη στρατηγικό του ρόλο για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, τόσο σε ό,τι αφορά τις
καινοτόµες συνέπειες από οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς και
από πλευράς απασχόλησης, όσο και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής που µπορεί να εξασφαλίσει το πρόγραµµα Galileo
στην κοινωνία των πολιτών (1). Η ΕΟΚΕ επεσήµανε επίσης την
ανάγκη σύνδεσης, από τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης
Galileo (2), των ιδιωτικών φορέων στην ανάπτυξη και στην εκµετάλλευση του συστήµατος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή υποστήριξη
κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης (3).
1.2 Όπως υπογράµµισε η ΕΟΚΕ στην πιο πρόσφατη γνωµοδότησή της για το θέµα αυτό (4), «το πρόγραµµα GALILEO εισήλθε
επιτέλους σε φάση πραγµατικής έναρξης της λειτουργίας του,
κατόπιν της συµφωνίας που συνήφθη στις 26 Μαΐου 2003 στο
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆) σχετικά
µε τις χρηµατοδοτικές εισφορές των κρατών µελών της Υπηρεσίας»,
και επανέλαβε ότι «το πρόγραµµα GALILEO αποτελεί µείζονα
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανεξαρτησία της, τις
τεχνολογικές και επιστηµονικές της ικανότητες, την οικονοµία της
και, κυρίως, για τον διαστηµικό της τοµέα».

2. Η σηµερινή κατάσταση και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί
2.1 Κρίνεται σκόπιµο να υπενθυµιστεί ότι το πρόγραµµα
αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις:
(1) Γνωµοδότηση – ΕΕ C 311 της 17.11.2001 σελ. 19.
(2) Κοινή επιχείρηση Galileo: συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 171 της
ΣΕΚ µε τον κανονισµό ΕΚ 876/2002 της 21 Μαΐου 2002. Εξασφαλίζει
τη διαχείριση της φάσης ανάπτυξης του προγράµµατος Galileo και
προετοιµάζει τη διαχείριση της φάσης εγκατάστασης και εκµετάλλευσης
του προγράµµατος. Η έδρα της είναι στις Βρυξέλλες. Ιδρυτικά της µέλη
είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή, και η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος.
(3) Γνωµοδότηση – ΕΕ C 48 της21.2.2002, σελ. 42.
(4) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: κατάσταση προόδου του
ερευνητικού προγράµµατος GALILEO στις αρχές του 2004» – ΕΕ C
302 της 7.12.2004

— η φάση καθορισµού, η οποία ξεκίνησε το 1999 και
ολοκληρώθηκε το 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας
σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική ολόκληρου του συστήµατος και
καθορίστηκαν οι πέντε προσφερόµενες υπηρεσίες που απαριθµούνται κατωτέρω· η φάση αυτή χρηµατοδοτήθηκε κυρίως
µέσω του 5ου κοινοτικού προγράµµατος πλαισίου δράσεων ΕΤΑ
1998-2002,

— η φάση ανάπτυξης και επικύρωσης, η οποία ξεκίνησε το
2002 και θα ολοκληρωθεί το 2005 και η οποία αφορά την
ανάπτυξη δορυφόρων και επίγειων στοιχείων του συστήµατος
καθώς και την επικύρωση σε κατάσταση τροχιάς· η δηµόσια
οικονοµική επιδότηση ΕΕ/ΕΥ∆ είναι ύψους 1,2 δις ευρώ, εκτός
των 100 εκατοµµυρίων ευρώ από το 6ο κοινοτικό πρόγραµµα
πλαίσιο ΕΤΑ 2002-2006,

— η φάση εγκατάστασης η οποία καλύπτει τα έτη 2006 και
2007, µε την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων — οι
δύο πρώτοι δορυφόροι θα εκτοξευτούν τέλη του 2005 —
καθώς και την πλήρη εγκατάσταση του επίγειου τµήµατος της
υποδοµής. Η συνολική χρηµατοδότηση είναι ύψους 2,1 δις
ευρώ εκ των οποίων το 1/3, δηλαδή 700 εκατοµ. ευρώ προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και τα 2/3, δηλαδή
1,4 δις ευρώ από την κοινοπραξία που θα επιλεχθεί,

— η φάση εκµετάλλευσης, η οποία θα αρχίσει το 2008 και η
οποία προβλέπει ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
περίπου 220 εκατοµµύρια ευρώ το οποίο θα αναλάβουν
πλήρως οι ιδιώτες, µε εξαίρεση έκτακτη παρέµβαση της ΕΕ
συνολικού ύψους 500 εκατοµ. ευρώ για τα πρώτα έτη της
φάσης αυτής, σύµφωνα µε τις αποφάσεις που θα ληφθούν για
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές του κοινοτικού προϋπολογισµού
για τα έτη 2007–2013.
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2.2 Μετά την ολοκλήρωση της φάσης καθορισµού, τον Μάιο
του 2002 συστάθηκε η Κοινή Επιχείρηση Galileo, για περίοδο
τεσσάρων ετών µε στόχο «να εξασφαλίσει την ενότητα της διοίκησης
και του δηµοσιονοµικού ελέγχου του σχεδίου όσον αφορά τη φάση
έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράµµατος Galileo και,
προς το σκοπό αυτόν, να χρησιµοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραµµα αυτό».

2.3 Εξάλλου µε τον κανονισµό 1321/2004 (1) µε τον οποίο
δηµιουργείται η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GNSS (παγκόσµιο
δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης) και µε την κοινή δράση
2004/552/ΚΕΠΠΑ (2), της 12ης Ιουλίου 2004, πραγµατοποιήθηκαν
οι λειτουργικές δοµές του συστήµατος µε στόχο τόσο τη διαχείριση
των δηµόσιων συµφερόντων που είναι συναφή µε τα προγράµµατα
όσο και την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας του
συστήµατος Galileo.

2.4 Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής υπέγραψαν στις 26 Ιουνίου 2004, µετά
από τέσσερα χρόνια διαπραγµατεύσεων, µία συµφωνία καθοριστικής
σηµασίας για το Galileo και το GPS (3) σχετικά µε την προώθηση,
την παροχή και τη χρήση των υπηρεσιών των δύο συστηµάτων
πλοήγησης και εντοπισµού µέσω δορυφόρου και των συναφών
εφαρµογών κατά τρόπο πλήρως συµβατό και διαλειτουργικό: το
κάθε σύστηµα θα λειτουργεί παράλληλα µε το άλλο, χωρίς παρεµβολές µεταξύ των αντίστοιχων σηµάτων. Τούτο θα επιτρέψει στο
Galileo, στο πλαίσιο των παγκόσµιων δορυφορικών συστηµάτων
πλοήγησης GNSS, να καταστεί το παγκόσµιο πρότυπο των
ανοικτών σηµάτων για χρήση του πολίτη και εµπορική χρήση (το
GPS έχει στρατιωτικό χαρακτήρα) και το οποίο να είναι προσβάσιµο
και «επιθυµητό» ακόµα και στους χρήστες του GPS µέσω ενός
ενιαίου δέκτη.

2.5 Πάντα σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, στις 13 Ιουλίου
2004 υπογράφτηκε συµφωνία συνεργασίας µε το Ισραήλ, που
αποτελεί συνέχεια της συµφωνίας που είχε υπογραφεί µε την Κίνα
στις 30 Οκτωβρίου 2003. Από καιρό έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις, για την επίτευξη διαλειτουργικότητας µε το σύστηµα
Glonass (4) της Ρωσίας, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει όσον
αφορά κυρίως την αγορά συχνοτήτων και τη χρήση των ρωσικών
πυραύλων προώθησης, ενώ συµφωνίες συνεργασίας βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο διαπραγµατεύσεων µε την ίδια τη Ρωσική
Οµοσπονδία, την Ουκρανία και την Ινδία. Εξάλλου έχουν αρχίσει
επαφές µε την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Νότιο
Κορέα. Επίσης η Ελβετία, η Νορβηγία και ο Καναδάς µελετούν
ενδεχόµενη οικονοµική τους συµµετοχή.
(1) Κανονισµός του Συµβουλίου, σχετικά µε τη δηµιουργία δοµών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.
(ΕΕ L 246 της 20.7.2004).
(2) Πρβλ. ΕΕ L 246 της 20.7. 2004.
(3) US GPS: Παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού των ΗΠΑ, για στρατιωτικούς
σκοπούς.
(4) Glonass: global navigation satellite system (παγκόσµιο δορυφορικό
σύστηµα πλοήγησης).
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2.6 Στη Λεκάνη της Μεσογείου έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο
δράσης από την Ευρωµεσογειακή ∆ιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών, τον Απρίλιο του 2002 στη Valenza, στο οποίο περιλαµβάνεται η µεσογειακή συνεργασία όσον αφορά την ραδιοναυσιπλοΐα
και τον εντοπισµό µέσω δορυφόρου. Πρόσφατα στο Κάιρο, η κοινή
επιχείρηση Galileo προώθησε ένα σχέδιο Euro-med GNSS για την
επίδειξη, την κατάρτιση και τον συντονισµό του περιφερειακού
σχεδίου GNSS, προκειµένου να ελεγχθεί, σε συνεργασία µε τους
εταίρους Meda, ο αντίκτυπος του EGNOS (5), γεωστατικού δορυφόρου πρόδροµου του Galileo.

2.7 Εφόσον τεθεί σε λειτουργία, το σύστηµα Galileo προτίθεται
να παρέχει πέντε είδη υπηρεσιών:

— µία ανοικτή βασική υπηρεσία, η οποία θα αφορά ειδικότερα
εφαρµογές για το ευρύτερο κοινό και υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος,

— µία εµπορική υπηρεσία, η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη
εφαρµογών για επαγγελµατικούς σκοπούς και θα παρέχει
αυξηµένες επιδόσεις σε σύγκριση µε τη βασική υπηρεσία, ιδίως
όσον αφορά τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών,

— µια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (Safety of Life), πολύ
υψηλής ποιότητας και πληρότητας, για εφαρµογές στις οποίες
η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε κίνδυνο, όπως η αεροπλοΐα ή η
ναυσιπλοΐα,

— µία υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, µε στόχο την ουσιαστική
βελτίωση των υπαρχόντων συστηµάτων παροχής συνδροµής σε
καταστάσεις κινδύνου και διάσωσης προσώπων,

— µία κρατικά ρυθµιζόµενη υπηρεσία (αποκαλούµενη «Public
Regulated Service» ή PRS), κρυπτογραφηµένη και ανθεκτική σε
κάθε είδους παρεµβολές, η οποία θα καλύπτει κυρίως τις
ανάγκες των δηµόσιων φορέων σε θέµατα πολιτικής
προστασίας, εθνικής ασφαλείας και προστασίας της δηµόσιας
τάξης και του νόµου, που απαιτούν απόλυτη προστασία. (6).

2.8 Λόγω των χαρακτηριστικών χρήσης και πολιτικής διαχείρισης καθώς και των κύριων εµπορικών και επαγγελµατικών εφαρµογών του συστήµατος Galileo, η πιθανή αγορά του σύµφωνα µε
την Επιτροπή τοποθετείται γύρω στο 2010, στα τρία σχεδόν δισεκατοµµύρια δέκτες, µε ετήσιες επιστροφές επενδύσεων 250 δις
ευρώ περίπου καθώς και µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και
θέσεων εργασίας πολύ υψηλού επιπέδου της τάξεως εκατοντάδων
χιλιάδων µισθωτών, εκ των οποίων πάνω από 150 000 στην
Ευρώπη.
(5) EGNOS: Ευρωπαϊκό σύστηµα πλοήγησης µε υπέρθεση γεωστατικών
δορυφόρων: σύστηµα που βασίζεται στη διόρθωση του σήµατος GPS
µέσω δικτύου επίγειων σταθµών και γεωστατικών δορυφόρων. Το
EGNOS που ξεκίνησε το 1996 και λειτουργεί ήδη ως πρόδροµος του
Galileo, θα πρέπει τώρα να ενσωµατωθεί στο Galileo και ως κοινό
καθεστώς παραχώρησης..
(6) Πρβλ. σύµβαση παραχώρησης των φάσεων εκµετάλλευσης και διαχείρισης του προγράµµατος Galileo – 2003/s200-179789 που δηµοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2003.
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2.9 Η κοινή επιχείρηση Galileo ολοκλήρωσε, τον Σεπτέµβριο
του 2004, την φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών
και έλαβε τις τελικές προτάσεις δύο υποψήφιων κοινοπραξιών για
την παραχώρηση (Eurely (1) και Inavsat (2)), προτάσεις που υπέβαλε
προς οριστική αξιολόγηση µε βάση τρία κριτήρια: επιχειρηµατική
και οικονοµική ικανότητα, τεχνικές δεξιότητες, νοµικές και συµβατικές πτυχές.
2.10 Σύµφωνα µε την εντολή της, η κοινή επιχείρηση αφού
παρουσίασε µία σχετική έκθεση στην Επιτροπή και αφού η
τελευταία υπέβαλε µία ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο (3) για τη µετάβαση στις φάσεις εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης, θα µπορεί να αποκτήσει «τις απαραίτητες πολιτικές οδηγίες όσον αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση των
επόµενων φάσεων του προγράµµατος και των υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας, ιδιαίτερα του καθορισµού των υπηρεσιών»
και, κατά συνέπεια, να προωθήσει την πρόταση ανάθεσης για την
υπογραφή της σύµβασης από την Εποπτική Αρχή η οποία είναι εκ
των πραγµάτων η υπογράφουσα αρχή αρµόδια για την εκτέλεση
της σύµβασης σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα κανονισµό ΕΚ
1321/2004.
2.11 Η ΕΟΚΕ διερωτάται µήπως αυτή η διαδικασία κινδυνεύει
να καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη µε επικαλύψεις και διπλούς
ελέγχους που ούτε σαφείς είναι ούτε ευέλικτοι.
2.12 Εξάλλου, η Εποπτική Αρχή, που αναφέρεται στην
πρόταση κανονισµού που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας
γνωµοδότησης και όπου ορίζεται ως κοινοτική υπηρεσία διαχείρισης των δηµοσίων συµφερόντων σχετικά µε τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα ραδιοναυσιπλοΐας µέσω δορυφόρου, που διέπεται
από τον κανονισµό ΕΚ 1321/2004, θα λειτουργήσει µόνο το
2005.

3. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3.1 Η πρόταση κανονισµού που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας γνωµοδότησης, ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρχει
ειδικό νοµικό µέσο, που να διασφαλίζει στο πρόγραµµα αυτόνοµο
κονδύλιο του προϋπολογισµού, να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση και εποπτεία των φάσεων εγκατάστασης και
εκµετάλλευσης του Galileo από οικονοµικής πλευράς, ακόµη και
έναντι του αναδόχου.
3.2 Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποσκοπεί, συνεπώς, στη
σταθεροποίηση των όρων της χρηµατοδοτικής εισφοράς της
Κοινότητας για τις φάσεις εγκατάστασης και εκµετάλλευσης και
εστιάζεται:
3.2.1
στην ανάγκη κοινοτικής παρέµβασης προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή του χρηµατοδοτικού πλαισίου µεταξύ των
(1) Eurely: κοινοπραξία που ιδρύθηκε από Alcatel, Finmeccanica και
Vinci.
(2) INAVSAT: ιδρύθηκε από EADS Space, Inmarsat ventures και the
Thales group.
(3) COM(2004) 636 τελικό της 6ης Οκτωβρίου 2004
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πόρων που παρέχει η Κοινότητα και των πόρων που διαθέτει ο
ανάδοχος:
— από τη παροχή των διαφόρων υπηρεσιών που δηµιουργεί το
πρόγραµµα Galileo,
— από τις άδειες και τα πνευµατικά δικαιώµατα για τα στοιχεία
του συστήµατος τα οποία έχει παραχωρήσει δωρεάν η Εποπτική
Αρχή,
— από τα µακροχρόνια δάνεια που θα χορηγήσει η ΕΤΕ,
3.2.2 στην καταλληλότητα του θεσµικού καθεστώτος διαχείρισης και ελέγχου της Εποπτικής Αρχής.

4. Γενικές παρατηρήσεις

4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν ήδη από
τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων παρεχόµενων
υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλιστούν ανοικτά πρότυπα που
θα καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε µεταγενέστερους φορείς
παροχής υπηρεσιών και σε καινοτόµα είδη υπηρεσιών, µε την
αποφυγή τεχνητών εµποδίων ή υψηλών οφειλών για τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις ιδίως εάν είναι µικρών διαστάσεων.

4.2 Όσον αφορά την καταλληλότητα του δηµοσιονοµικού
πλαισίου αναφοράς, η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι οι νέες δηµοσιονοµικές
προοπτικές του κοινοτικού προϋπολογισµού θα εγκριθούν το
συντοµότερο δυνατό και υποστηρίζει το αίτηµα της Επιτροπής για
χορήγηση στο πρόγραµµα Galileo του ποσού του 1 δις ευρώ,
µέσω ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισµού που να µην
εξαρτάται από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού. Η ΕΟΚΕ ζητά
επίσης το ποσό αυτό να αυξηθεί δεόντως για να διασφαλιστεί η
ανάπτυξη και η ενσωµάτωση του EGNOS στο πρόγραµµα Galileo.
Η ΕΟΚΕ κρίνει επίσης σκόπιµο οι δράσεις έρευνας για τα δορυφορικά συστήµατα ραδιοεντοπισµού GNSS να περιληφθούν και να
επιδοτηθούν στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ.

4.3 Η ΕΟΚΕ διερωτάται εξάλλου για τον τρόπο µε τον οποίο
θα ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό οι ενδεχόµενες δηµόσιες εισφορές
οργανισµών τρίτων χωρών που έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να συµµετέχουν οικονοµικά στο πρόγραµµα Galileo.

4.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο για τον
ανάδοχο αναφέρονται οφέλη που απορρέουν από τη λειτουργία
τους ως φορέα παροχής υπηρεσιών και καρπωτή των δωρεάν αδειών
και πνευµατικών δικαιωµάτων (IRP). Εν προκειµένω η ΕΟΚΕ δεν
µπορεί παρά να εκφράσει τις ανησυχίες της για ενδεχόµενη προδιάθεση δεσπόζουσας ή µονοπωλιακής θέσης του αναδόχου, µε
πιθανές συνέπειες τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και τον περιορισµό της ελεύθερης αγοράς.
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4.5 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα του θεσµικού πλαισίου
διαχείρισης και ελέγχου που ανατίθεται σε εξωτερική ευρωπαϊκή
υπηρεσία (ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του παγκόσµιου δορυφορικού
συστήµατος πλοήγησης <GNSS>), η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τα
ακόλουθα σηµεία:

4.5.1
το διοικητικό συµβούλιο της ευρωπαϊκής αρχής
GNSS αποκλείει την εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας
διαστήµατος, η οποία αντιθέτως αποτελεί µέρος του διοικητικού
συµβουλίου της κοινής επιχείρησης.

4.5.2
Οι αρµοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου µεταβιβάζονται από την κοινή επιχείρηση στην ευρωπαϊκή αρχή GNSS η
οποία διαχειρίζεται τους πόρους του προγράµµατος Galileo,
λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή και συνάπτει µε τον ανάδοχο τις
συµβάσεις παραχώρησης, µεριµνά για την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων, παραχωρεί στον ανάδοχο τα δικαιώµατα χρήσης
αγαθών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, διαχειρίζεται τη συµφωνία
µε τον φορέα εκµετάλλευσης του EGNOS, συντονίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών για τις συχνότητες που απαιτούνται για
τη λειτουργία του συστήµατος, διασφαλίζει ότι οι συνιστώσες του
συστήµατος είναι δεόντως πιστοποιηµένες, και συµβάλει στην
τήρηση των διατάξεων ασφάλειας συµπεριλαµβανοµένων και όσων
απορρέουν από την κοινή δράση 2004/552ΚΕΠΠΑ.
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4.5.6 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη, που έχει εκφράσει σε
προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της (2), παράλληλα µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας να εξεταστούν και τα προβλήµατα προστασίας του ιδιωτικού βίου και των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µε την ανάθεση του θέµατος, όπου
αυτό είναι δυνατό, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, (3) ή µε την πρόβλεψη δηµιουργίας κατάλληλου
συµβουλευτικού οργανισµού. Πράγµατι δεν επαρκεί η αναφορά
του κανονισµού ΕΚ 45/2001 που γίνεται στο άρθρο 19 του κανονισµού για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS. Η
ρητή διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας του ιδιωτικού βίου
και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχει, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, την ίδια σηµασία µε την ασφάλεια εάν θέλουµε να εξασφαλίσουµε την επιτυχία του συστήµατος Galileo µε την πλήρη
υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

4.5.7 Πάντα όσον αφορά τη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι µία πρωτοβουλία τόσο σηµαντική
για την Ευρώπη όπως το πρόγραµµα Galileo είναι σχεδόν άγνωστη
στην πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών. Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ
εύχεται τα θεσµικά κοινοτικά όργανα από κοινού µε τις εθνικές
κυβερνήσεις να ξεκινήσουν µία εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης η οποία εκτός από το να γνωστοποιεί και να αξιολογεί
αυτό το πολύτιµο προϊόν της ευρωπαϊκής έρευνας και βιοµηχανίας,
να καθησυχάζει τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά το σεβασµό
και την προστασία των δικαιωµάτων τους για τον ιδιωτικό τους βίο.

4.5.3
Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να κρύψει την ανησυχία της για την
ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση της µετάβασης αρµοδιοτήτων από την
κοινή επιχείρηση της οποίας η λειτουργία σταµατά τον Μάιο του
2006 στην νέα ευρωπαϊκή εποπτική αρχή GNSS, η οποία θα
αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο εξάµηνο του 2005.

4.5.4
Η ΕΟΚΕ συνιστά συνεπώς στην Επιτροπή και στο
Συµβούλιο να παρακολουθούν αυτή τη φάση µετάβασης και
«συγκατοίκησης» της κοινής επιχείρησης και της ευρωπαϊκής
εποπτικής αρχής.

4.5.5
Οι διατάξεις της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ και
ο κανονισµός µε τον οποίο δηµιουργείται η ευρωπαϊκή εποπτική
αρχή GNSS, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής ασφάλειας και
προστασίας του συστήµατος, διέπουν τα θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας του Galileo.

5. Ειδικές παρατηρήσεις

5.1 Σε σχέση µε τα προαναφερθέντα η ΕΟΚΕ συνιστά στις αιτιολογικές σκέψεις της πρότασης κανονισµού να συµπεριληφθούν οι
ακόλουθες παρατηρήσεις:

Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ θα πρέπει από τώρα να εξεταστούν σε
βάθος οι σχέσεις του συστήµατος Galileo µε τις άλλες υφιστάµενες
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το παγκόσµιο σύστηµα ελέγχου
για το περιβάλλον και την ασφάλεια (Global monitoring for environment and security — GMES), το σύστηµα Cospas-Sarsat (1)
έρευνας και διάσωσης, τα δίκτυα για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, τα δίκτυα πολυµέσων GRID, κλπ.

5.1.1 νέα αιτιολογική σκέψη 3α: «Λόγω του αντίκτυπου που
ενδέχεται να έχει το πρόγραµµα στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, η
Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες ώστε να ανατεθεί στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ή σε ένα συµβουλευτικό όργανο» ad hoc«, η προστασία του ιδιωτικού βίου και των
προσωπικών δεδοµένων κατά την παροχή των υπηρεσιών του
Galileo, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφανής ανάπτυξη και ο
συνεχής διάλογος µε τους πιθανούς χρήστες και την κοινωνία των
πολιτών»·

(1) COSPAS (ρωσικό ακρωνύµιο του «Cosmicheskaya Sistyema Poiska
Avariynich Sudov», δηλαδή «∆ιαστηµικό σύστηµα για την αναζήτηση
διαστηµοπλοίων σε δυσκολία») -SARSAT («Search and Rescue Satellite-Aided Tracking»: έρευνα και διάσωση µέσω δορυφόρου) πρόκειται
για ένα διεθνές σύστηµα έρευνας, εντοπισµού και διάσωσης µέσω δορυφόρου για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σύστηµα κατά την περίοδο
1982-2003, συνέβαλε στη διάσωση 15.000 ατόµων σε όλο τον κόσµο.

(2) Πρβ. γνωµοδότηση CESE µε θέµα «Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση κοινής επιχείρησης Galileo» σηµείο
3.5 – EE C 48 της 21.2.2002.
(3) Πρβλ. COM (2004) 693 της 25/10/04 , Ανακοίνωση της Επιτροπής η
οποία προτείνοντας τη σύσταση της Υπηρεσίας εντός του 2005,
υποθέτει ότι θα ανατεθεί σε αυτή και η προστασία των φυσικών
προσώπων που επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
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5.1.2
στην αιτιολογική σκέψη 12 να προστεθεί: «, να εξασφαλισθούν περαιτέρω κοινοτικοί πόροι στην ίδια θέση του προϋπολογισµού για την ανάπτυξη και την ενσωµάτωση του EGNOS
στο Galileo και να προβλεφθεί κατάλληλη θέση και πόροι στο
πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ για τη ραδιοναυσιπλοΐα µέσω δορυφόρου και την ολοκλήρωση των υφιστάµενων
δικτύων»·
5.1.3
νέα αιτιολογική σκέψη 13α: «η Επιτροπή και το
Συµβούλιο θα εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία µετάβασης της
κοινής επιχείρησης Galileo στη νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
GNSS θα πραγµατοποιηθεί σε απόλυτη διαφάνεια για να
αποφευχθούν πιθανές επικαλύψεις, λειτουργικές καθυστερήσεις ή,
ακόµη χειρότερα, περιορισµοί στην αγορά»·
5.1.4
νέα αιτιολογική σκέψη 14α: «η Επιτροπή θα µεριµνήσει
ώστε οι ενδεχόµενες εισφορές και οικονοµικές συµµετοχές οργανισµών τρίτων χωρών στην ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής GNSS να πραγµατοποιηθούν µε την τήρηση των αµοιβαίων
συµφερόντων και των υφιστάµενων ανισοτήτων µέσω κατάλληλων
συµφωνιών που να υποβληθούν στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο».
6. Συµπεράσµατα
6.1 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι υποστηρίζει πλήρως το πρόγραµµα Galileo και την επίσπευση των χρόνων υλοποίησης των
δύο τελευταίων φάσεων της ανάπτυξής του, προκειµένου να
καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2008.
6.2 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την εκ των
προτέρων αξιολόγηση του επιπλέον οφέλους για τον ανάδοχο, που
θα προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών και των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανακοινώνοντας µε σαφήνεια και ακρίβεια
τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης.
6.3 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά
βήµατα προς τα εµπρός για την υλοποίηση µιας υποδοµής παγκό-
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σµιας εµβέλειας, ιδιαίτερα µε τη Συµφωνία Συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ
µε στόχο την πλήρη συµβατότητα και διαλειτουργικότητα των
δορυφορικών συστηµάτων ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισµού
στίγµατος που υπάρχουν σε παγκόσµια κλίµακα.
6.4 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της διεθνούς συνεργασίας µε την Κίνα και το Ισραήλ και εκτιµά ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν για την επίτευξη αµοιβαίου οφέλους
µε την Ελβετία και τη Νορβηγία, τη Ρωσική Οµοσπονδία, την
Ουκρανία, την Ινδία, την Αυστραλία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη
Νότιο Κορέα. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η Λεκάνη της Μεσογείου πρέπει
να αποτελέσει µία προνοµιακή περιφέρεια εφόσον ήδη επωφελείται
από τις υπηρεσίες που παρέχει το EGNOS και συνιστά µια στρατηγικής σηµασίας περιοχή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη
βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης.
6.5 Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι το άνοιγµα
προς τρίτες χώρες αποτελεί σηµαντική συµβολή στην διάσταση της
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.6 Η ΕΟΚΕ εύχεται να µπορέσει η Επιτροπή να διαθέσει µία
θέση του προϋπολογισµού σε µια εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης η οποία εκτός από το να γνωστοποιεί και να
αξιολογεί αυτό το πολύτιµο προϊόν της ευρωπαϊκής έρευνας και
βιοµηχανίας, να καθησυχάζει τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά
το σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων τους για τον ιδιωτικό τους βίο.
6.7 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τέλος την ευχή να ληφθούν υπόψη οι
παρατηρήσεις της και οι συστάσεις της για ορισµένες αιτιολογικές
σκέψεις του προτεινόµενου κανονισµού (προστασία του ιδιωτικού
βίου, αύξηση των οικονοµικών πόρων, περίοδος µετάβασης και
συνεισφορές τρίτων χωρών) όπως επισηµάνθηκαν ανωτέρω. Οι
συστάσεις αυτές αποσκοπούν να συµβάλουν σε µεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια της πρωτοβουλίας καθώς και στην εξασφάλιση
των κατάλληλων πόρων προς όφελος τόσο των θεσµικών οργάνων
όσο και της κοινωνίας των πολιτών.

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2005
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

