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1) Išklausyti EK pristatymus ir dalyvauti diskusijose bei apsikeisti
nuomonėmis tarp šalių narių ir EK dėl planuojamų parengti 2011m GMES
paslaugų Ekstremalių situacijų valdymui, Ţemės stebėsenai, taip pat dėl
GMES skirtų palydovinių komponentų rengimo.
2) Išklausyti EK pristatymus bei svarstyti pirminius planus dėl GMES
veiklos 2012 metais
Saulius Urbanas
Europos Komisija (EK)
EK ir Nacionalinės ţemės tarnybos lėšomis
Apie 90 dalyvių.

1. KOMANDIRUOTĖJE ATLIKTO DARBO SANTRAUKA
Pirm Christin Berg (EK GMES biuras) visus pasveikino, suderino darbotvarkę. Dėl
darbotvarkės JK paprašė patikslinti ataskaitų derinimo principus, bei pasiūlė įtraukti in-situ
komponento klausimus į darbotvarkę. NL paprašė paaiškinti koks Naudotojų forumo, kuris dar nėra
sudarytas, susitikimo tikslas. FR ir PL pasipiktino, kad negavo pranešimų iš anksto.
Pirm pasisakė, kad Partnerių Taryba liks aktyvi bent iki 2011 pabaigos, o taip pat galimai būtų
pritraukiama ir 2012, suderintai su Naudotojų forumo veikla.
FR pasipiktino, kad ne visi GMES dokumentai buvo pateikti komitetui, referuojant į FP7
komiteto posėdţio ataskaitą. Taip pat akcentavo, kad nėra aiškus AAA ir JTC vaidmuo Greitojo
reagavimo ir kitų paslaugų.
Pirm pasisakė, kad GMES diskutuojama įvairiuose posėdţiuose ir todėl komitetui pateikiama
tik agreguota medţiaga. Pristatant artimiausius planus akcentuota, kad ŠN nepateikę nominantų
GMES Saugumo taryboje, todėl pirmasis ST posėdis įvyks ne anksčiau birţelio mėn.
Planai dėl pirminių operatyviųjų GMES paslaugų vykdymo 2011.
EK atstovas pristatė Greitojo reagavimo temą. Numatytas 2,3 mln EUR kartografavimui
teritorijos tiek ES tiek uţ jos ribų. Taip pat SAFER projektui. Numato atidaryti konkursus nuo
geguţės iki liepos. Vertinimas per rugpj-rugsėjį, sutartys lapkritį..
JRC atstovas pristatė Išankstinio perspėjimo sistemų temą. Biudţetas konkursams- 1,8 mln
EUR. Veikianti sistema dėl potvynių perspėjimo papildo nacionalines sistemas. Tinklą sudaro 32
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ŠN organizacijos (Hidrografijos centrai). Pateikiant vertinimus prieš 8 dienas, galima reguliuoti
palydovus surenkant detalesnę informaciją iš jautrių pavojui vietų. Operatyviosios paslaugos bus
skirtos esamai sistemai palaikyti.
DK pateikė klausimą kaip bus organizuojama prieiga prie nacionalinių in-situ duomenų
rengiant konkursų sąlygas. SL uţklausė ar antţeminių vandens lygio daviklių tinklas yra GMES
sudėtinė dalis. PL paprašė, kad ateityje iš SAFER galėtų gauti ne tik ţemėlapius, bet ir palydovinius
vaizdus. FI pasisakė, kad dėl poreikio GMES paslaugoms reikėtų tikslintis su Naudotojų forumu.
NL kėlė klausimą kaip finansavimas yra organizuotas, nes planuose matome 1m biudţetą, o
pranešėjai pristato ilgesnio laikotarpio planus.
EK atsakė, kad antţeminiai davikliai nėra GMES dalis. Į DK, PL klausimus nebuvo atsakyta.
Chris Steenmans (AAA) pristatė Ţemės dangos temą. Pagrindiniai darbai – palydovinių
duomenų apdorojimas, 5 tematinių sluoksnių duomenų parengimas. Vadovaujantis apklausa
daugelis ŠN pasirengę dalyvauti centralizuotame modelyje, kuomet ţemės dangos duomenų
apdorojimas būtų parengti viename centre. Akcentuoja ilgalaikiškumą (duomenų atnaujinimo),
nepriklausomybę nuo vieno teikėjo. Numato 2011 ais trečdalį ES teritorijos parengti. Kiekviena ŠN
galės dalyvauti duomenų parengime arba perdarant duomenis arba patikrinant duomenis. Pirminis
produktas – biocharakteristikos, antrinis – sutikrinimas vietovėje. Numato parengti duomenų
rinkinį, o 2013-2014 papildyti pagal CLC duomenis.
JK, ES, LT išreiškė abejonę, kad vykdomi AAA planai prieštarauja subsidiarumo principams ir
tiesiogiai prieštarauja GMES 5.2 straipsnio nuostatoms.
AAA atstovas pakomentavo, kad tikrai nebus pastangų dubliavimo ir ŠN galės pateikti
nacionalinius duomenis jei jie atitiks bendruosius kriterijus.
EKA atstovas pristatė kosminio komponento vystymą. Sentinel-2 konkurso dalyvių pasiūlymai
vertinami ir artimiausiu metu bus pasirašomos sutartys. Viso iki 2013m bus naudojami 104 mln
EUR. Sentinel-3 – Sentinel-5 reikalavimai yra ruošiami ir vykdomi pagal planus.
EK atstovas pristatė ES-EKA sutarties papildymą. Dabartinėje sutartyje per FP7 nustatyta, kad
624 mln EUR bus pateikta kosminių komponentų vystymui . EKA nariai, ES ŠN, finansuoja 71%
visos sumos, t.y. 2221 mln EUR per GSC programą. Papildymas susijęs su papildomais 61mln
EUR teikimu EKA susijus su GMES reglamentu tam, kad būtų vystomi GMES preliminarios
paslaugos (initial operations), bei papildomų 43 mln EUR per FP7 programą šių paslaugų vystymui.
Įvedami finansavimo šaltiniai: EKA finansavimas (1579 mln EUR), bendras ES ir EKA
finansavimas (657 ir 39,5) , tik ES finansavimas (61 mln EUR).
FR, FI kėlė klausimus koks komiteto vaidmuo dėl EKA planų, pasiūlė parengti dokumentą dėl
pozicijos.

EK pakomentavo, kad dalis ankstesnių EKA poreikių dėl Sentinel palydovų produkcijos
vėlavimo nebėra aktualūs, tačiau dėl B ir C dalių papildomas finansavimas yra vis dar aktualus.
Numatoma vėlesnė diskusija.
EK atstovas pristatė preliminarius Globalių ţemės bazinių paslaugų planus. Pagrindinis tikslas realiu laiku nustatyti geofizinių charakteristikų pasikeitimus. Apklausus EK direktoratus informavo,
kad prioritetai skirti pasėlių stebėsenai (AG AGRI), maisto saugumui (DG DEVCO), anglies
naudojimui (šildymui) ir ES-Afrikos partnerystei. Taip pat Vandens resursų valdymui, Saugomų
teritorijų stebėsenai ir dykumų susidarymui. Planai yra padaryti vieną sistemą su skirtingais
informacijų tipais.
Pirm perspėjo, kad yra planų maţinti GMES biudţetą.
EK atstovas pristatė siūlymus dėl GMES naudotojų gebėjimų stiprinimo: mokymai, galimybių
paaiškinimai ir kt. Taip pat siūloma sertifikuoti ir vertinti GMES paslaugas.

2. NUTARIMAI / PASIŪLYMAI


Reaguojant į FR kritines pastabas EK teiks visas papildomas ataskaitas dėl GMES paslaugų

vystymo.


Partnerių tarybos veikla bus vykdoma bent iki 2011m pabaigos.

3. VEIKSMAI


Iki kovo pabaigos prašoma atsiųsti rašytines pastabas dėl 2012 m GMES veiksmų plano
nuostatų.



Pateikti pastabas dėl GMES globaliųjų ţemės paslaugų plano pasiūlymų.



LT būtina paskirti Naudotojų forumo atstovą.

4. Informacija


EK priėmė sprendimą dėl GMES darbo programos 2011 (pritarta Komiteto 1-ajame
posėdyje), sprendimas bus publikuojamas kovo 9d.



Antrajame pusmetyje AAA numato organizuoti specialų seminarą dėl ţemės dangos
duomenų paslaugų (initial service) parengimo.



Naudotojų forumo susitikimas – geguţės 18 d.

Saulius Urbanas

