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LISA

Nõukogu järeldused ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire kohta

„GMESi programmi ettevalmistamine”

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

TULETADES MEELDE:

a) komisjoni 23. oktoobri 2001. aasta teatist, mis käsitleb EÜ GMESi tegevuskava (algne 

ajavahemik 2001–2003)1;

b) komisjoni 3. veebruari 2004. aasta teatist „Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES): 

GMESi suutlikkuse loomine 2008. aastaks (tegevuskava 2004–2008)”2;

c) komisjoni 10. novembri 2005. aasta teatist „Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES): 

ideest tegelikkuseks”3;

d) nõukogu 28. novembri 2005. aasta GMESi suuniseid4;

e) ESA ministrite nõukogu poolt 2005. aasta novembris ja 2008. aasta novembris vastu võetud 

otsuseid GMESi kosmosevaldkonna programmi rakendamiseks;

f) Otsust,5 mis käsitleb teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 

seitsmendat raamprogrammi (FP7) (2007–2013), ning otsust,6 mis käsitleb eriprogrammi 

„Koostöö”, mille kohaselt GMESi rahastatakse teadus- ja arendustegevuse eelarvest;

  
1 Dok 13203/01.
2 Dok 6094/04.
3 Dok 14443/05.
4 Dok 14155/05 (Presse 287)
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006, mis käsitleb 

Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsus nr 971/2006, mis käsitleb 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (20072013) rakendamise eriprogrammi „Koostöö”(ELT L 400, 30.12.2006, 
lk 86).
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g) Grazi dialoogis ja Müncheni tegevuskavas kajastatud GMESi juhtimis- ja 

struktuuripõhimõtteid;

h) 9. detsembri 2007. aasta Aafrika–ELi strateegilist partnerlust: ühine Aafrika–ELi strateegia7

ning 7. detsembri 2007. aasta Lissaboni deklaratsiooni GMESi ja Aafrika kohta;

i) Euroopa kosmosevaldkonna ministrite arutelusid 21. ja 22. juulil 2008 Euroopa 

kosmodroomil Kourous toimunud mitteametlikul kohtumisel;

j) nõukogu 26. septembri 2008. aasta resolutsiooni „Euroopa kosmosepoliitika 

edasiarendamine”8;

k) esimeste GMESi teenuste demonstreerimist GMESi foorumil Lille’is 2008. aastal, mis näitas, 

et nüüdsest on GMESi käivituseelsest etapist saadud andmed kättesaadavad tarbijate 

vajaduste ja nõudmiste täitmiseks;

l) Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsiooni Euroopa kosmosepoliitika kohta: 

konkreetsed sammud kosmosepoliitika edendamiseks9;

RÕHUTADES,

· et GMES on tsiviilkontrolli all olev tsiviilotstarbeline süsteem ning see määratletakse 

kodanike vajadusest lähtuvalt;

· vajadust töötada välja sobivad ELi õigusaktid ja rahastamisskeemid, võttes arvesse 

kosmosesektori iseärasusi, vajadust tugevdada selle üldist ja tööstuslikku konkurentsivõimet 

ning vajadust tasakaalustatud tööstusstruktuuri järele;

· vajadust võtta arvesse Galileo programmi rakendamisel saadud õppetunde, et saada sellest 

kogemusest täiel määral kasu,

1) RÕHUTAB järgmisi Kourou kohtumisel välja töötatud GMESi suhtes kohaldatavaid 

suuniseid:

· GMESi moodustavad operatiivsed maavaatluse infoteenused, mis ühendavad kosmose-

ja kohapealse (in situ) infrastruktuuri abil teostatud maapinna kaugseire;

  
7 Dok 16344/07 (Presse 291).
8 Dok 13569/08.
9 B6-0582/2008.
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· GMES on kasutajakeskne, võttes teenuste arendamise ja osutamise kõikides etappides 

arvesse kasutajate nõudmisi ning tagades seeläbi kõnealuste teenuste optimaalse 

kasutatavuse; kõik GMESi teenused peaksid vastama nende kasutajate seatud kvaliteedi-

ja usaldusväärsusstandarditele;

· GMESi rakendamine peaks toimuma Euroopa Liidu ja liikmesriikide vaheliste 

partnerluste raames kooskõlas ELi eeskirjade ja menetlustega; partnerlused peaksid 

põhinema liikmesriikide vabatahtlikul panusel;

· GMESi teenuseid tuleks käsitada avalike hüvedena; nende kaudu esitatav teave peaks 

olema kättesaadav kõikidele kasutajatele, välja arvatud peamiselt julgeolekust ning 

riiklikest ja ühenduse eeskirjadest tulenevate piirangute puhul;

· GMESi teenuste jätkusuutlikus, mis on seotud asjakohase vaatlusinfrastruktuuri 

olemasolu ja selle kaudu saadavate andmete järjepidevusega, on teenuste kasutuselevõtu 

eeltingimus ning seetõttu GMESi juhtimise prioriteet; seda peaks tagama EL, eelkõige 

pikaajalise rahastamise kaudu, mis põhineb eri GMESi valdkondi käsitlevatel 

partnerlustel;

· GMESi teenused peaksid eelkõige GMESi teenuste suhtes tekkinud üldisest huvist 

tingitud mastaabisäästu ja asjakohase vaatlusinfrastruktuuri kaudu innustama 

järgtööstust pakkuma institutsioonidele ja erakasutajatele lisaväärtusega infoteenuseid;

· GMES peaks olema kulutasuv ning võimaluse korral maksimaalselt kasutama Euroopas 

olemasolevat asjakohast suutlikkust ja teenuseid;

2) TERVITAB sellega seoses komisjoni 12. novembri 2008. aasta teatist „Ülemaailmne 

keskkonna- ja turvaseire (GMES): me hoolime oma planeedi turvalisusest”10;

  
10 Dok 14906/08 + ADD1 + ADD2
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3) RÕHUTAB eelkõige:

· komisjoni kavatsust esitada 2009. aastal õigusakti ettepanek programmi EU GMES 

kohta, mis võimaldab selle 2010. aastaks vastu võtta, ning RÕHUTAB, et kõnealune ELi 

programm moodustab GMESi põhiosa;

· komisjoni kavatsust vaadata läbi GMESi jaoks aastateks 2011–2013 vajalik 

operatiivtegevuse rahastamine, järgides praeguse finantsraamistiku piirmäärasid;

· komisjoni ettepanekuid GMESi teenuste osutamise kavade kohta, RÕHUTADES, et 

siseriiklikku teenuste pakkumise suutlikkust ei ole vaja Euroopa tasandil tarbetult 

dubleerida; ning KUTSUB komisjoni teatises juba kindlaks määratud asutusi valmistama 

2009. aasta lõpuks ette üksikasjalikke ettepanekuid kõikide GMESi programmi raames 

kavandatavate teenuste osutamise ja juhtimise kohta;

· komisjoni kavatsust teha ettepanek lähenemisviisi kohta, mille kaudu GMES toetab 

kliimamuutuse seiret ja muid ülemaailmsete muutustega seotud teemasid, ning jätkata

julgeolekuga seotud teenuste arendamist, ning LEIAB, et kõnealustele küsimustele 

tuleks leida lahendus 2009. aasta lõpuks;

· seda, et GMESi programm peaks olema avatud rahvusvaheliste lepingute sõlmimisele 

kolmandate riikidega,11 kes saaksid programmi rahaliselt toetada; ning rõhutab, et see on 

ELi kui ülemaailmse partneri oluliseks eeliseks, eelkõige seoses panusega 

rahvusvahelistesse püüdlustesse koguda ja vahetada maapinna kaugseire andmeid;

4) TUNNUSTAB komisjoni teatises väljapakutud GMESi üldist juhtimiskava ning RÕHUTAB

· et liikmesriikidel on otsustamisprotsessis oluline roll ja suur vastutus;

  
11 Näiteks ESA, Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsiooni 

(EUMETSAT) ning Euroopa keskpikkade ilmaennustuste keskuse (ECMWFi) liikmed, kes ei 
ole ELi liikmesriigid.
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· vajadust kiiresti hinnata kavandatud GMESi juhtimisstruktuuri erinevate organite 

vajadust ning määratleda vajadusel nende roll ja ülesanded ning nendevahelised seosed 

ja sidemed; määratleda tuleks eelkõige kasutajate osalus ning juhtimisstruktuuri 

vastutusala;

· tõhusa lähenemisviisi puhul GMESi rahastamisele tuleks vältida rahastamiskohustuste 

ebaselgust;

5) KINNITAB TAAS ESA rolli arendustegevuse ja hangete korraldamise agentuurina seoses 

GMESi Sentinel-satelliitide missioonidega ning kogu GMESi kosmosevaldkonna, sealhulgas 

liikmesriikide, EUMETSATi ja muude GMESi partnerite tehtud panuste koordineerijana, 

ning LEIAB, et määratleda tuleb GMESi kosmosevaldkonna programmi püsiva rahastamise 

kava, mis põhineb kõnealuse infrastruktuuri üldiste rahastamisvajaduste hinnangul ning 

eelarvestrateegia määratlusel riiklikul ja Euroopa tasandil, võttes arvesse kolme üksteisele 

järgnevat etappi: teadus- ja arendustegevuse etapp, mis kaetakse teadus- ja arendustegevuse 

assigneeringutega; üleminekuetapp, mis hõlmab teadus- ja arendustegevuse ning 

operatiivtegevuse rahastamist; tööetapp kasutajaid hõlmavate toimingute sihtrahastamisega;

6) TERVITAB Euroopa Keskkonnaagentuuri uut rolli koostöös komisjoniga GMESi 

vaatlusinfrastruktuuri koordineerijana kohapealsete vaatlusinfrastruktuuride ja väljastpoolt 

GMESi pärineva asjaomase teabe valdkonnas;

7) RÕHUTAB vajadust tagada liikmesriikide jaoks avatud ja võrdne juurdepääs GMESi 

tegevuse ja toodetega seotud hüvedele;
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8) KUTSUB komisjoni ÜLES kooskõlas lisatud põhisuunistega:

· tegema enne 2009. aasta esimest kvartalit ettepaneku GMESi vahepealse juhtimise kava 

kohta, mida kohaldatakse kuni GMESi programmi rakendamiseni, ning looma eelkõige 

teatises väljapakutud partnerite kogu eelkäijana liikmesriikide esindajatest koosneva 

juhtrühma;

· töötama 2009. aasta keskpaigaks välja GMESi edasise rakendamise üksikasjaliku 

tegevuskava, mis sisaldab olulisi otsuseid käsitlevad vahe-eesmärgid, ning sellega seoses 

määratlema ELi rahastamist käsitleva lähenemisviisi aastani 2013, järgides praeguse 

finantsraamistiku piirmäärasid;

· töötama välja püsiva GMESi ELi poolset rahastamist käsitleva lähenemisviisi 

ettepaneku, mille üle tehakse otsus järgmist finantsraamistikku käsitleva üldise 

kokkuleppe raames;

· määratlema kasutajate laiema osalemise ning konsulteerimise läbipaistva mehhanismi, 

mis võimaldab Euroopa ja riiklikul tasandil täita kasutajate vajadusi;

· määratlema kooskõlas Kourou suunistega, mille kohaselt on GMESi teenused avalikud 

hüved ja nendega seotud andmetele tuleb tagada vaba juurdepääs, GMESi teenustele ja 

andmetele juurdepääsu ja nende edastamise üksikasjalikud poliitikad, võttes arvesse 

olemasolevaid intellektuaalomandi õigusi, riiklikke ja ühenduse eeskirju ning üldist 

julgeolekukorraldust;

· kiirendama kliimamuutuste seire ja julgeolekuga seotud GMESi teenuste rakendamist, et 

toetada asjaomaseid Euroopa Liidu poliitikaid12; ning analüüsima enne 2009. aasta lõppu 

võimalust lisada GMESi teenuste paketi hulka näitlik Euroopa geograafilise teabe kiht 

ning GMESi teenuste kohaldatavust äärepoolseimates piirkondades ning ülemeremaades 

ja -territooriumitel;

· tegema enne 2009. aasta lõppu ettepaneku GMESi teenustest kasu saava järgtööstuse, 

eelkõige VKEde edendamist käsitleva lähenemisviisi ja meetmete kohta ning GMESi 

edendamise kohta kodanike, poliitikakujundajate ja kasutajate silmis;

  
12 Kooskõlas eespool rõhutatud GMESi tsiviiliseloomuga.
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9) KUTSUB komisjoni ja liikmesriike ÜLES kooskõlas lisatud põhisuunistega:

· määratlema oma asjakohased rollid ja kohustused GMESi juhtimise protsessis;

· koostama pärast ESA ja Euroopa Keskkonnaagentuuriga (EEA) konsulteerimist ELi ja 

liikmesriikide panuseid arvesse võttes GMESi valdkonna 2009. aasta kulude 

kalkulatsiooni;

· määratlema GMESi rahvusvahelise koostöö strateegia (eelkõige maapinna kaugseire 

töörühma silmas pidades (GEO));

10) KUTSUB komisjoni ÜLES pärast tihedat konsulteerimist ESA ja Euroopa 

Keskkonnaagentuuriga (EEA) esitama kooskõlas lisatud põhisuunistega enne 2009. aasta 

lõppu ettepanekuid nende uute koordineerimisülesannete kohta, võttes arvesse olemasolevaid 

struktuure ning liikmesriikide ja muude GMESi partnerite panuseid;

11) PALUB komisjonil esitada 2009. aasta esimesel poolel aruanne GMESi programmi käsitleva 

õigusakti ettepaneku osas tehtud edusammude kohta.
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Põhisuunised

1. GMESi programmi ettevalmistamine

GMESi programmi ettevalmistamise käigus on vaja selgusele jõuda järgmistes küsimustes:

· GMESi üldise otsustamisprotsessi mehhanismid ja eeskirjad, sealhulgas prioriteetide 

seadmine ja vahendustegevus, tuginedes vastavalt komisjoni teatises tehtud 

ettepanekutele GMESi struktuurile, mis peaks hõlmama selle erinevaid panuseid, 

sealhulgas ELi ja liikmesriikide panuseid ning nende rolle ja kohustusi;

· kõikide GMESi valdkondade kulude kalkulatsioon käivituseelse etapi ja 2014. aastal 

algava esialgse ekspluatatsioonietapi jooksul, k.a GMESi teenused, vaatlusinfrastruktuur 

ja GMESi jaoks vajalikud välised infoteenused, eristades eelkõige GMESi 

kosmosevaldkonna süsteemide käitamise kulud infrastruktuuri täiustamise ja 

uuendamisega seotud kuludest;

· hinnang selle kohta, kuidas liikmesriigid ja Euroopa Liit toetavad GMESi erinevaid 

valdkondi, sealhulgas otse või teiste organisatsioonide, näiteks ESA, EUMETSATi või 

ECMWFi kaudu; See lähenemisviis peaks:

1. kajastama Euroopa Liidu juhtrolli GMESi teenuste valdkonnas ning Euroopa 

Liidu rolli suurenemist kosmose valdkonnas;

2. vältima tulevasi keerukaid rahastamisskeeme, mis tarbetult ühendavad erinevaid 

reguleerivaid ja rahastamissüsteeme;

· rahvusvahelise koostöö strateegia, mis hõlmab eelkõige GMESi panust maapinna 

kaugseire töörühma ning maavaatlussüsteemide ülemaailmse süsteemi (GEOSS) 

tegevusse ning muudesse rahvusvahelistesse koordineerimistegevustesse (nt Maailma 

Meteoroloogiaorganisatsioon) ning GMESi toetust arengu-, erakorralistele ja 

humanitaarabimeetmetele, eelkõige Aafrika jaoks;
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· erinevatesse GMESi valdkondadesse (teenused, kosmoses asuv või kohapealne 

vaatlusinfrastruktuur ning vajalikud välised infoteenused) panustavate (rahaliste või 

mitterahaliste panuste kaudu) asutuste ja üksuste, sealhulgas ühenduse, 

valitsustevaheliste, rahvusvaheliste ja riiklike agentuuride ja asutuste rollide 

määratlemine GMESi rakendamisel ja toimimisel;

2. GMESi teenuste osutamise kavad

GMESi teenuste osutamise kavades tuleks määratleda:

· GMESi teenuste osutamises osalevate erinevate asutuste rollid ning nende ülesannete ja 

kohustuste jagamine;

· juhtimisprotsess, sealhulgas kasutajate osalus ning teaduslik ja tehniline analüüs,

eesmärgiga tagada kõnealuste teenuste jätkusuutlikkus ning nende kasutajate rahulolu.

3. GMESi vaatlusinfrastruktuuri koordineerimine

ESAle kosmosevaatluse infrastruktuuri koordineerimiseks ning EEAle (koostöös 

komisjoniga) kohapealse vaatlusinfrastruktuuri ja väliste infoteenuste koordineerimiseks 

antud ülesannete kindlaksmääramisel tuleks eelkõige arvesse võtta:

· erinevate valdkondade vaatluste koordineerimisega seotud funktsioonide, töökorralduse 

ja mehhanismide määratlust;

· seosed asjakohasesse GMESi vaatlusinfrastruktuuri (eelkõige siseriiklike ja teiste 

kohapealsete andmeid ja teenuseid pakkuvate organisatsioonide) ja vajadusel selle 

koordineerimisse panustavate muude Euroopa ja riiklike üksustega ning nende rollid;
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GMESi kosmosevaldkonna koordineerimine peaks põhinema kolmel üksteisele järgneval 

etapil, mida on kirjeldatud käesolevate järelduste 5. punktis.

Kohapealse vaatlusinfrastruktuuri puhul tuleks koordineerimisel silmas pidada liikumist

operatiivse jätkusuutlikkuse suunas ning ka siseriiklikke võrgustikke, mis tegutsevad 

rahvusvaheliste standardite kohaselt. Lisaks tuleb seoses geograafilise infrastruktuuriga võtta 

arvesse INSPIRE põhimõtteid.

4. GMESi juhtimiskava

GMESi üldise juhtimiskava määratlemisel tuleks eelkõige selgitada ja/või hinnata:

· GMESi programmikomitee ja partnerite kogu rolli ja ülesandeid;

· vajadust luua GMESi teadus- ja tehnikakomitee ning selle volitusi ja töökorda;

· GMESi kaitsenõukogu volitusi ja töökorda ning selle seoseid GMESi üldise 

juhtimisprotsessiga;

· liikmesriikide esindajaid hõlmava ning sidusrühmade arutelude läbiviimiseks ettenähtud 

kasutajate foorumi rolli ja funktsioone ning selle seoseid üldise juhtimisprotsessiga;

· teenuste juhtimise ja vaatluste infrastruktuuride ning kogu GMESi vahelisi seoseid.
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5. GMESi teenuste arendamist käsitlev lähenemisviis

Kõnealuse lähenemisviisi raames tuleks määratleda GMESi teenuste arendamise protsess, 

eelkõige seoses kasutajate vajadusi käsitleva teabe kogumisega, teadusliku ja tehnilise 

analüüsi, vaatlusandmete, asjaomase infrastruktuuri ja rakendamisega seotud nõuetega, 

pannes rõhu:

· ELi ja liikmesriikide rollile otsustamisprotsessis;

· nende panusele kõnealusesse arendustegevusse.

GMESi teenuste arendamist käsitleva lähenemisviisi puhul tuleb eelkõige arvesse võtta 

selliseid olulisi tegureid nagu Euroopa keskkonna- ja julgeolekupoliitikat käsitlevad 

küsimused ja algatused, kosmoses asuva või kohapealse vaatlusinfrastruktuuri eluiga ja ELi, 

liikmesriikide ja Euroopa agentuuride ja asutuste finantsraamistikud ning see peab olema 

kooskõlas käesolevate järelduste 5. punktis kirjeldatud kolme üksteisele järgneva etapiga.

6. GMESi vahepealne juhtimine

Kuni GMESi programmi rakendamiseni peaks GMESi vahepealses juhtimises osalema 

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid otsuste ja kohustustega seotud eesmärkidel ning tuginedes 

praeguste juhtimisorganite volitustele ja tehtud otsustele. Vajadusel laiendatakse seda 

assotsieerunud riikidele. ESAle, EUMETSATile, ECMWFile, asjaomastele ühenduse 

agentuuridele, Euroopa Liidu Satelliidikeskusele (EUSC) ja teistele asjaomastele asutustele 

võidakse anda vaatleja staatus.

GMESi vahepealsel juhtimisel tuleks tegeleda küsimustega, mis võimaldavad saavutada 

järgmisi eesmärke:

· GMESi käivitamise eelseid teenuseid tuleks pakkuda aastatel 2009–2011 ning seejärel 

tuleks liikuda GMESi püsiva ekspluatatsiooni suunas;
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· GMESi programm peaks olema kasutusel aastaks 2011, et 2014. aastal alustada GMESi 

esialgset ekspluatatsioonietappi, mis põhineb teenuste sihtotstarbelisel rahastamisel;

· GMESi teenustega seotud andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontroll peaks olema 

määratletud aastaks 2011 ning täielikult kohaldatav aastaks 2014.

7. Järgtööstuse edendamine

Asjakohased meetmed ja vahendid peaksid võimaldama:

· GMESi andmete integreerimist ja uuenduslike lisaväärtusega teenuste loomist suurtes 

sotsiaal- ja majandussektorites (näiteks energeetika, tervishoid, põllumajandus, 

veemajandus, transport) ning suurema kasu toomist riiklikele, piirkondlikele ja 

kohalikele asutustele ja samuti turukõlblike rakenduste kasutuselevõttu;

· teadus- ja arendustegevuse toetamist jätkusuutlike ärimudelite väljatöötamiseks, kuid 

samuti võrgustike ja klastrite loomist avalikus ja erasektoris (eelkõige VKEd) tarbijate 

vajaduste, parimate tavade vahetamise, teadus- ja arendustegevuse ühendamiseks ning 

GMESi teenuste õiguspärase kohaldatavuse mõistmiseks ja arvessevõtmiseks 

liikmesriikides, Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasandil;

· GMESi teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse ning vajadusel vaatlusinfrastruktuuri 

kaudu saadud andmete ärakasutamist;

· olemasolevate ELi vahendite (nt teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 

raamprogramm) ning võimalusel Euroopa Investeerimispanga vahendite kasutamist;

· selle kaalumist, kas on võimalik kaasata kõnealused teenused ka juhtivate turgude 

algatusse.

______________


