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Delegacijos sudėtis
Organizatoriai
Finansavimas
Susitikimo dalyviai

1) Svarstyti ir balsuoti dėl pritarimo GMES komiteto veiklos nuostatų
projektui;
2) Svarstyti ir balsuoti dėl pritarimo GMES darbo programos 2011m
projektui;
3) Išklausyti EK pristatymus ir dalyvauti diskusijose bei apsikeisti
nuomonėmis tarp šalių narių ir EK dėl GMES paslaugų (esamos situacijos
analizės).
4) Išklausyti EK pristatymus bei dalyvauti diskusijose dėl 2011 m.
preliminaraus susitikimų plano ir GMES naudotojų forumo
Saulius Urbanas. Taip pat dalyvavo Civilinės saugos atache Briuselyje
Juozas Joneikis
Europos Komisija (EK)
EK ir Nacionalinės ţemės tarnybos lėšomis
Apie 50 dalyvių. Iš ES narių nedalyvavo apie 10 šalių atstovų (LA, LU,
GR, MT...).

1. KOMANDIRUOTĖJE ATLIKTO DARBO SANTRAUKA
Pirm visus pasveikino, suderino darbotvarkę.
FR apgailestavo, kad paskutinio GMES PT susitikimo ataskaita nėra parengta, nes šiame
susitikime išsakytos ŠN pastabos tiesiogiai liečia ir šios dienos darbotvarkės klausimus.
Svarstant Komiteto taisykles, Pirm pasiūlė, kad dokumentai būtų išsiuntinėjami prieš 14 dienų,
o kuomet yra ypatingos svarbos, išsiunčiama būtų prieš 5 dienas. FR pastebėjo, kad sprendimai
neturėtų būti priimami dauguma balsų, bet turėtų būti siekiama visuotinio sutikimo. SE ir dar kelios
šalys pasisakė uţ tokį FR pasiūlymą. AU pasiūlė neišprašinėti iš salės ne ES šalių atstovus (CH ir
IS). IT pasiūlė patikslinti 3 str 3d. Pirm paţadėjo įtraukti redakcinius pakeitimus vertinant ŠN
pastabas ir pasiūlė pritarti Komiteto veiklos nuostatoms (taisyklėms).
EK atstovas pristatė GMES veiklos programą 2011m. Pasak pranešėjo 3-iojo GMES Partnerių
tarybos (toliau – GMES PT) posėdţio išvados buvo vertintos rengiant šią programą. Viso planuotas
2011m 10 mln EUR biudţetas.


Greitojo reagavimo paslaugos (Action 1): kartografavimui - 2.3 mln, pirminio
perspėjimo modeliavimo sistemoms – 0,4 mln



Ţemės paslaugos (Action 3) – 2,7 mln EUR

Šioje
ataskaitoje
vartojami
sutrumpinimai
atitinka:

IT - Italija; GR – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija;
SE – Švedija; PL – Lenkija; FR - Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE –
Vokietija; LT –Lietuva; FI – Suomija; LA – Latvija; AU – Austrija; CY – Kipras; JK Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Nyderlandai; CZ – Čekija; IR – Airija;
ŠN – ES šalys narės; NŠN – naujosios ES šalys narės, Pirm – pirmininkas, EK – Europos komisija,
ESA – Europos kosmoso agentūra..



GMES kosminio komponento (palydovų rengimas) – 3,6 mln EUR



User Forum ir kt. Komunikacijos palaikymo veiksmai – 1mln EUR.

2012 numatoma 23,7 mln, 2013 – 33,7 mln EUR.
ŠN pastabos:


JK išreiškė abejones dėl to, ar visos GMES PT pastabos buvo įvertintos, ypač Action 3,
Action 1. Palaiko finansavimą Naudotojų forumui.



SL. Dėl Action 2 nėra aišku kokiam tikslui bus skirtas finansavimas – ar JRC
operatyvumo palaikymui ar kitiems išoriniams veiksmams. Išreiškė abejones dėl Action
4 finansavimo aiškumo.



PT. Akcentavo, kad subsidiarumo principai būtų atspindėti darbo programoje.
Dţiaugiasi, kad su paskutiniais pakeitimais tai padaryta. Atkreipė dėmesį į Action 3
poreikį integruojant nacionalinius duomenis.



AU. Akcentavo GMEs reglamento 5.2 str išdėstytą subsidiarumo principą, mato šio
principo nepilną įgyvendinimą.



LT. Pabrėţė palaikantis AU ir PT dėl subsidiarumo principų laikymosi, atkreipė dėmesį,
kad būtina atlikti esamų in-situ duomenų vertinimą ir skirtumų identifikavimą (to
trūksta Land cover ir Emergency dalyse), tam taip pat galėtų būti pasitelkiamos
tarpinstitucinės organizacijos. Taip pat pastebėjo, kad programoje būtų vertinami
veiksmai pagelbstinti ŠN ataskaitų EK teikimo priemones.



IT. Pateikė daug redakcinio pobūdţio pastabų, siekė aiškumo dėl JRC atsakomybės Ac
1, 2.



FR pritaria JK pastaboms. Akcentavo, kad svarstome GMES, ne GEO klausimus.
Svarbu, kad EK turėtų atlikti savo darbą ir pateikti detales dėl planų įgyvendinimo.
Pagal GMES reglamentą yra numatyta daug veiksmų, tame tarpe GMES reikalingumą.
Vienas iš šių veiksmų – uţtikrinti subsidiarumo principą, veiksmų dubliavimo
išvengimui. GMES komitetas yra pagrindinis komitetas, svarstantis GMES klausimus.
Kitos institucijos ir agentūros yra įgyvendinančios. Todėl būtina, kad šios institucijos
teiktų pasiūlymus ir paaiškinimus Komitetui dėl programos veiksmų įgyvendinimo.



ES pabrėţė, kad būtina sekti atnaujinimus ir planingai plėtoti sistemas.



DE. Pakartojo kitų delegacijų nuostatas dėl veiksmų dubliavimo. Pastebėjo , kad
kalendoriniai planai, ypač dėl ţemės paslaugų, yra labai įtempti. Siūlo organizuoti
atskirą susitikimą su industrijos atstovais (privačiomis kompanijomis) planų aptarimui.
Taip pat siūlo neapsibrėţti dėl 5 ţemės dangos sluoksnių parengimo. Reikia įvertinti kas
apsimoka rengti (nedubliuojant esamų duomenų).



DK. Siūlo ateityje rodyti dokumentų pakeitimų tekstą, siekiant matyti greičiau kas
pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis. Siūlo aiškiau specifikuoti duomenų
reikalavimus ŠN, išvengiant galimo duomenų dubliavimo. Palaiko FR dėl informacijos
teikimo. Mano, kad licencijos turi išlikti, atskiriant jas nuo kainodaros.



FI. Siūlo apibrėţti ką suteiks Naudotojų forumas.

Pirm informavo, kad stengsis integruoti visas pastabas ir paprašė pritarti programai, tuo
leidţiant jos įgyvendinimą. ŠN vienbalsiai pritarė 2011 programai.
Pirm informavo, kad Sentinel palydovai nebus parengti iki 2014, planai turi būti koreguojami.
ESA atstovas pakomentavo, kad yra tam tikrų komponentų trūkumas, kuriuos įsigyjant dabar būtų
ţenkliai pigiau išsprendţiamas, tačiau neradus galimybių finansavimui dabar, 2014 komponentų
tiekimas kainuos daug brangiau – apie 400 mln EUR.
SE. Siūlo pradėti finansavimo dėl kosminių komponentų dar 2011m. Pritaria DK ir kitų
pastaboms dėl subsidiarumo.
Pirm atsiliepė, kad finansavimo perskirstymo galimybės nėra.
JRC pakomentavo jų veiklos barą krizių valdymo sistemose. Siekis – generuoti modulinius
duomenis (ţemėlapius) dar anksčiau nei dabar (prieš 2 d)
Juliane (EK, DG ENT) informavo apie AAA vykdomą apklausą dėl nacionalinių duomenų. Yra
siekis integruoti Europos mastu Pasėlių deklaravimo duomenis ir kt svarbius duomenis.
Herve (EK) pristatė vystomas GMES greitojo reagavimo paslaugas. Greitojo reagavimo
paslaugomis sieks uţtikrinti suderinamumą tarp atskirų programų (GEOSS, JT, kt) bei spartinti
reagavimo laikotarpį. Numatoma rinkti platesnę informaciją iš naudotojų (ministerijų, EK
padalinių, JT, specializuotų organizacijų). Yra sudarytas „linkER“ naudotojų tinklas iš 27 ŠN.
Numatomas naudotojų forumo susitikimas 22-23 vasario. SAFER projekto rezultatai perspektyvoje
numatomi kaip pilnai operatyvi sistema.
C.Cuvelier (EK) pristatė atmosferos paslaugas. Atmosferinės kaitos duomenys teikiami per
MACC projektą, kurį sudaro 45 partneriai. Produktai: oro kokybės aplikacija; globalių atmosferos
komponentų (CO2, kt) stebėsenos aplikacija; klimato kaitos komponentų stebėsenos aplikacija,
Ultravioleto ir saulės spinduliavimo stebėsenos aplikacija. Numatoma, kad nuo 2014 veiks pilnai
operatyvios paslaugos pabaigus MACC projektus.
C.Cuvelier (EK) pristatė planus dėl klimato kaitos projektų. Pirma siekiama parengti
skaitmeninius tiek antţeminių tiek atmosferinių duomenų archyvus. Bus vertinami kurie
palydoviniai duomenys reikalauja didesnio dėmesio, siekiant uţtikrinti istorinius sekimus it
interpoliacijas tarp skirtingų duomenų masyvų. Numatoma parengti įtakojančius indikatorius,
ateities modeliavimo priemones. Numatoma konferencija „GMES klimato kaitos paslaugos”
Helsinkyje birţelio 13-14.

EK atstovas pristatė jūrinių stebėjimų paslaugas. Vystomos šios aplikacijos: jūrų aplinkos
apsaugos stebėsena, okeanografinių duomenų stebėsena (taip pat prevencija). Orientuojamasi į ES
institucijų veiklos poreikius.
Dėl laiko trūkumo nuspręsta nebepristatinėti likusių GMEs paslaugų ir pereiti prie kalendorinio
plano, liečiančio šio Komiteto veiklą. Pirm pristatė tokios datas:


Kovo 8 iš ryto FP7 komiteto susitikimas, po pietų GMES komiteto susitikimas.
Numatoma, kad tai bus jungtinis GMES PT ir Komiteto susitikimas. Kovo 9 numatoma,
kad vyks neformalus Naudotojų forumo dalyvių susitikimas, kuriame norima gauti
naudotojų nuomonės (pastabos) dėl ţemės ir greitojo reagavimo paslaugų. Pirm
atsakant į klausimus dėl Naudotojų forumo atstovų pripaţino, kad oficialių nominacijų
nesitiki patvirtinimo iki šio susitikimo, todėl tai ir bus neoficialus susitikimas.
Naudotojai, pagal reglamentą, iš valstybinių institucijų.



Geguţės mėn. numatomas Naudotojų forumo susitikimas



Birţelio mėn vyks FP7 ir Komiteto posėdţiai, kuriame bus pristatoma detali 2012
programa, taip pat numatoma Saugumo tarybos (Security PB) susitikimas



Rugpjūčio mėn numatoma kviesti Komiteto susitikimą siekiant patvirtinti 2012 veiksmų
programą.

Planai dėl GMES veiksmų po 2014 numatomi svarstyti tik 2011 gale.
HU atstovas pristatė, kad Europos taryboje numato atidaryti darbotvarkės punktus dėl GMES
nuo kovo pabaigos: tarpinstitucinis bendradarbiavimas dėl GMES, dėl kosmoso programų, dėl
saugumo politikos.

2. NUTARIMAI / PASIŪLYMAI


Pritarta Komiteto veiklos nuostatoms (taisyklėms).



Komitetas turės nuolat gauti ataskaitas dėl programos įgyvendinimo iš vykdančiųjų EK ir

kitų institucijų.


Pritarta GMES 2011 veiklos programai, EK pakoreguos programą pagal Komiteto narių

pastabas.


Kitas susitikimas – kovo 8.

3. VEIKSMAI


EK kreipsis į nac atstovus dėl naudotojų forumo atstovų nurodymo.



Nėra nurodytas LT atstovas GMES Saugumo taryboje (GMES Security Board)

4. Informacija



Madli Kaju iš Estijos ūkio ministerijos rengia nacionalinę kosmoso programą ir siūlo
aktyviau bendradarbiauti tarp Baltijos valstybinių institucijų kosmoso veiklos planavimo
srityje.



Kovo 17-18 Sofijoje bus organizuojamas 2-asis GMES seminaras dėl operatyviųjų
paslaugų, daug pranešėjų iš EK.

Saulius Urbanas

