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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ‘∆ιαστηµικό Συµβούλιο’, όπως ορίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆), συνεδρίασε σε 
υπουργικό επίπεδο στις 25 Νοεµβρίου 2004, υπό την κοινή προεδρία της προεδρίας της ΕΕ 
και της προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΥ∆, και αποφάσισε στους προσανατολισµούς του1 
ότι κατά τη δεύτερη σύνοδό του θα προβεί στα εξής:  

"∆ιερεύνηση και προσδιορισµός των προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού διαστηµικού 
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των πιθανών δαπανών."  

"Προσδιορισµός των ρόλων και των ευθυνών της ΕΕ, της ΕΥ∆ και των άλλων 
φορέων που εµπλέκονται στο ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα, καθώς επίσης και 
των σχετικών πηγών χρηµατοδότησης." 

"Προσδιορισµός των αρχών βιοµηχανικής πολιτικής και των αρχών χρηµατοδότησης 
που πρέπει να διέπουν την εφαρµογή του ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος".  

Το παρόν έγγραφο ανταποκρίνεται σ’ αυτούς τους προσανατολισµούς. Καταρτίστηκε από την 
κοινή γραµµατεία ΕΚ-ΕΥ∆. Το έγγραφο συζητήθηκε µε τα κράτη µέλη στην οµάδα υψηλού 
επιπέδου για τη διαστηµική πολιτική. Επιπλέον, στις 5 Απριλίου 2005 πραγµατοποιήθηκαν 
συζητήσεις µε τη βιοµηχανία. Τέλος, µε βάση τους προσανατολισµούς του δεύτερου 
∆ιαστηµικού Συµβουλίου, που έχει προγραµµατιστεί για τις 7 Ιουνίου 2005, η κοινή 
γραµµατεία σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω το παρόν έγγραφο, µετουσιώνοντας τα 
προκαταρκτικά στοιχεία σε µια πιο συγκεκριµένη πρόταση για µια ευρωπαϊκή διαστηµική 
πολιτική και για ένα σχετικό πρόγραµµα, πρόταση η οποία θα υποβληθεί στο τρίτο 
∆ιαστηµικό Συµβούλιο. Αυτή η τελική πρόταση θα λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα που θα 
προκύψουν από µια ανοικτή διαδικασία διαβουλεύσεων.  

Η εν λόγω ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία: από µια 
στρατηγική που θα σκιαγραφεί τους στόχους· από τους ρόλους και τις ευθύνες των κύριων 
παραγόντων που θα κληθούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους· από το ευρωπαϊκό 
διαστηµικό πρόγραµµα, που θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες των κύριων παραγόντων· 
και από µια δέσµη αρχών εφαρµογής που θα συµφωνηθούν µεταξύ των εν λόγω παραγόντων. 

                                                 
1 Παράρτηµα ΙΙ 15000/04, που εγκρίθηκε κατά την 2624η σύνοδο του Συµβουλίου ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ (15259/04, παράγραφος 11). 
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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Οι διαστηµικές δραστηριότητες έχουν στρατηγική σηµασία λόγω της συµβολής τους στην 
ευρωπαϊκή οικοδόµηση. Το διάστηµα είναι ένα εργαλείο που εξυπηρετεί τις πολιτικές της 
Ένωσης, των κρατών µελών και των πολιτών της: στρατηγική επιρροή, επιστηµονική 
πρόοδος, οικονοµική ανάπτυξη στην οικονοµία της γνώσης και ασφάλεια.  

Η ΕΕ είναι ολοένα και περισσότερο ένας παράγοντας παγκόσµιας εµβέλειας. Έπειτα από τις 
διευρύνσεις, η στρατηγική επιρροή της ΕΕ έχει αυξηθεί. Η πραγµατικότητα αυτή απαιτεί τη 
µελέτη, την προσαρµογή και τη δηµιουργία των αναγκαίων µέσων, περιλαµβανοµένης της 
διαστηµικής πολιτικής.  

Ο καθορισµός ενός ευρωπαϊκού οράµατος για το διάστηµα και των προτεραιοτήτων που 
απορρέουν από το όραµα αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη περαιτέρω 
προόδου σ’ αυτόν τον τοµέα. Οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες πρέπει να προσδιοριστούν µε 
σαφήνεια, ούτως ώστε κάθε παράγοντας, θεσµικός ή ιδιωτικός, να µπορέσει να αναπτύξει τα 
µέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. Οι διαστηµικές 
δραστηριότητες υπερβαίνουν τις διατοµεακές πολιτικές, όπως είναι η έρευνα και η 
καινοτοµία. Το πεδίο τους έχει αντίκτυπο σε πολλές κοινοτικές πολιτικές.  

Το διάστηµα είναι ένας βιοµηχανικός τοµέας που έχει στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση και, εποµένως, αποτελεί συνιστώσα της σχετικής στρατηγικής (δηλαδή 
της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση). Οι διαστηµικές εφαρµογές 
υποστηρίζουν τόσο την οικονοµική δραστηριότητα όσο και κρίσιµες δηµόσιες υπηρεσίες, 
πράγµα που σηµαίνει ότι η σηµασία τους υπερακοντίζει το ερευνητικό περιβάλλον. Η 
αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από την ολοκλήρωση µε τα επίγεια συστήµατα, ούτως 
ώστε να αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτηµα καθενός. Τα οφέλη τους εξαπλώνονται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Η καινοτοµία θα δηµιουργήσει νέες αγορές για τις σχετικές 
εφαρµογές, ιδίως µέσω των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  

Η επιστήµη και οι εφαρµογές που βασίζονται στο διάστηµα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη. Η 
επιτυχής εκτέλεση σηµαντικών διαστηµικών ερευνητικών αποστολών υπό ευρωπαϊκή ηγεσία 
έχουν φέρει την ΕΥ∆ και τα κράτη µέλη της, την ευρωπαϊκή επιστηµονική κοινότητα και τις 
ευρωπαϊκές βιοµηχανίες κατασκευών και υπηρεσιών στην πρώτη γραµµή. Η επιστηµονική 
και βιοµηχανική διαστηµική έρευνα αποτελεί ισχυρό κινητήριο µοχλό για την ανάδυση νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν πολλές παρεπόµενες εφαρµογές, χρήσιµες για την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Το διάστηµα είναι σπουδαίο στοιχείο της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, όχι µόνο λόγω των τεχνικών ικανοτήτων του αλλά και µέσω της περιπέτειας 
και της πρόκλησης που αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας αναπτύσσεται γρήγορα. Η ύπαρξη µέσων έγκαιρης 
προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης µε βάση το διάστηµα θα διαδραµατίσει ουσιαστικό 
ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η διαφοροποίηση µεταξύ αµυντικής υποδοµής, αφενός, και υποδοµής 
και συστηµάτων εσωτερικής ασφάλειας, αφετέρου, γίνεται ασαφής και δυσδιάκριτη και η 
κοινή τους χρήση πρέπει να αποσαφηνιστεί. Το Συµβούλιο της ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι τα 
διαστηµικά µέσα θα µπορούσαν να συµβάλουν τόσο στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να 
διαχειρίζεται τις κρίσεις όσο και στην καταπολέµηση άλλων απειλών που υπονοµεύουν την 
ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ενστερνίστηκε την ιδέα ότι οι σχετικές µε την ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας) απαιτήσεις που προσδιορίζονται και συµφωνούνται από 
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κοινού πρέπει να αντανακλώνται στο σύνολο της διαστηµικής πολιτικής της ΕΕ καθώς και 
στο ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα2. 

Η ΕΕ χρειάζεται εγγυηµένη πρόσβαση σε ικανότητες ανάπτυξης, εκτόξευσης και λειτουργίας 
διαστηµικού εξοπλισµού, οι οποίες εξασφαλίζονται µέσω ενός µίγµατος ανεξάρτητης 
ικανότητας, στρατηγικής διεθνούς συνεργασίας και προσφυγής στις δυνάµεις της αγοράς. Η 
επένδυση της Ευρώπης στις διαστηµικές υποδοµές και υπηρεσίες ωφελεί επίσης και 
επηρεάζει τις γειτονικές χώρες, τις αναπτυσσόµενες χώρες και τους διεθνείς µας εταίρους. 
Έτσι, η διεθνής διάσταση της διαστηµικής πολιτικής θα αυξηθεί. 

Σήµερα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι βασικοί παράγοντες της παγκόσµιας εµπορικής 
αγοράς κατασκευής δορυφόρων, παροχής υπηρεσιών εκτόξευσης και λειτουργίας 
δορυφόρων. Η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή τεχνολογική βάση, ενώ η επιστηµονική αριστεία 
είναι πλέον εδραιωµένη. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι οι δηµόσιες δαπάνες 
για το διάστηµα είναι έξι φορές χαµηλότερες από αυτές των ΗΠΑ. Ο ευρωπαϊκός 
διαστηµικός τοµέας πρέπει να διατηρήσει την αριστεία µε προσιτό κόστος. 

Στο πρώτο ‘∆ιαστηµικό Συµβούλιο’, το Νοέµβριο του 2004, τα κράτη µέλη εξέφρασαν την 
επιθυµία τους να αυξηθεί η κοινοτική διάσταση της διαστηµικής πολιτικής. Αναγνώρισαν τη 
δυνατότητα των διαστηµικών δραστηριοτήτων να συµβάλουν στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς 
στόχους σε διάφορους τοµείς3 και επισήµαναν ότι η υλοποίησή τους πρέπει να στηρίζεται 
στις υπάρχουσες ευρωπαϊκές δοµές, και ιδίως στις ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες 
διαστήµατος. 

Η πλήρης αξιοποίηση των επιστηµονικών, τεχνολογικών, βιοµηχανικών, οικονοµικών και 
στρατηγικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρει το διάστηµα θα απαιτήσει σηµαντικούς 
χρηµατοδοτικούς πόρους. Πέραν των χρηµατοδοτικών πόρων που προβλέπονται ήδη για την 
ΕΥ∆ και τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς, η κοινοτική χρηµατοδότηση θα έχει κρίσιµη 
σηµασία. Λαµβάνοντας υπόψη το σχετικά περιορισµένο ύψος των δηµόσιων χρηµατοδοτικών 
πόρων που διατίθενται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το διάστηµα, σε σύγκριση, 
π.χ., µε τις ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων και να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα. 

Η ουσιαστική κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της όσον 
αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το διάστηµα συνεπάγεται ότι οι οικονοµικές 
και µη οικονοµικές προσπάθειες που καταβάλλονται στον τοµέα αυτόν από τους κύριους 
ευρωπαϊκούς δηµόσιους φορείς πρέπει να είναι συντονισµένες και συµπληρωµατικές. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να κατανοηθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες του καθενός και να αυξηθεί η 
διαφάνεια µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων φορέων, να επιτευχθεί δηλαδή ο βέλτιστος 
προγραµµατισµός και η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Η απόδειξη της όλο και 
περισσότερο αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων θα προσελκύσει νέες 
δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και θα τις πολλαπλασιάσει. 

Κάθε φορέας, στο πλαίσιο των ρόλων και των ευθυνών που αναλαµβάνει, πρέπει να έχει το 
θάρρος να θέτει προτεραιότητες µε βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών. Οι 
εφαρµογές (εκµετάλλευση διαστηµικών συστηµάτων σε συνδυασµό µε επίγεια συστήµατα) 

                                                 
2 Έγγραφο 11616/1/04 αναθ. 1 του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 2004 (∆ελτίο ΕΕ 11-

2004, σηµείο 1.6.16). 
3 2624η σύνοδος του Συµβουλίου ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (15259/04, παράγραφος 31). 
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θα έχουν προεξάρχουσα θέση στο πρόγραµµα, πράγµα που θα επιτρέψει στους χρήστες να 
συµβάλουν στην προσέλκυση των αναγκαίων χρηµατοδοτικών πόρων, ενισχύοντας µε τον 
τρόπο αυτόν την αγορά του δηµόσιου τοµέα. Επιπλέον, η ΕΕ χρειάζεται εγγυηµένες και 
ανταγωνιστικές ικανότητες εκτόξευσης και λειτουργίας διαστηµικού εξοπλισµού στο πλαίσιο 
µιας ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής.  

Η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη ότι µεγάλο µέρος της υποδοµής από την οποία εξαρτάται η 
Ευρώπη ανήκει στην κυριότητα των κρατών µελών της και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
απαραιτήτως από κοινού σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά µε την άµυνα 
συστήµατα, ότι υπάρχουν κενά που δεν θα καλυφθούν από τα τρέχοντα σχέδια και ότι, ακόµη 
και για τους υπάρχοντες και τους προγραµµατισµένους δορυφόρους, οι διεπαφές δεδοµένων 
δεν είναι πάντοτε εναρµονισµένες. Το πρόγραµµα Galileo και η πρωτοβουλία για την 
Παγκόσµια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) είναι σήµερα 
τα πιο προηγµένα σχέδια εφαρµογών. Το διάστηµα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε 
βασικό στοιχείο νευραλγικών πολιτικών της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, της 
γεωργίας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της κοινωνίας της πληροφορίας, σε 
συνδυασµό µε επίγεια στοιχεία στα πλαίσια δικτύων και υπηρεσιών παρακολούθησης και 
επικοινωνιών.  

Η εφαρµογή της ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής θα συνοδευθεί από την ανάπτυξη: 

(α) µιας ειδικής για το συγκεκριµένο τοµέα βιοµηχανικής πολιτικής, που θα 
επιτρέψει στην Ευρώπη να εξασφαλίσει τις βιοµηχανικές και τις κρίσιµες 
τεχνολογικές πηγές και ικανότητες που απαιτούνται και, συγχρόνως, να 
δηµιουργήσει µια διαστηµική βιοµηχανία που να είναι ανταγωνιστική σε 
παγκόσµιο επίπεδο· 

(β) µιας πολιτικής για τη διεθνή συνεργασία που θα εξυπηρετεί τόσο τους 
ευρύτερους γεωπολιτικούς στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών εξωτερικών 
σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, όσο και 
την αποτελεσµατική καθηµερινή λειτουργία των διαστηµικών συστηµάτων· 

(γ) µέσων για την επένδυση σε συγκεκριµένα προγράµµατα και για την 
εξασφάλιση της αποδοτικής διαχείρισής τους. 

2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  

2.1. Ρόλοι  

Πρέπει να καθοριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες κάθε φορέα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
διαστηµικής πολιτικής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σαφής και συµπληρωµατική κατανοµή 
των επιµέρους καθηκόντων σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις. Για την προσεχή 
περίοδο, οι κύριοι παράγοντες έχουν προσδιορίσει τον πρωταρχικό ρόλο τους, λαµβάνοντας ο 
καθένας υπόψη τις προθέσεις του άλλου.  

Ο ρόλος της ΕΕ θα είναι:  

• να καθορίζει τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα διαστηµικά 
συστήµατα, ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους κύριους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ 
καθώς και τις ανάγκες των πολιτών· 
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• να συγκεντρώνει την πολιτική βούληση και τη ζήτηση των χρηστών και να τις κατευθύνει 
υπέρ των στόχων αυτών· 

• να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα και τη συνέχεια των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις 
πολιτικές της ΕΕ µε τη χρηµατοδότηση σχετικών βασικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
µε την αγορά υπηρεσιών ή µε την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της επιχειρησιακής 
λειτουργίας των διαστηµικών συστηµάτων, ανάλογα µε την περίπτωση, και, σε εύθετο 
χρόνο, µε την ενθάρρυνση της χρηµατοδότησης σχετικών σχεδίων από τους χρήστες· 

• να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση των διαστηµικών συστηµάτων µε τα σχετικά επίγεια και 
επιτόπια συστήµατα κατά την προώθηση της ανάπτυξης εφαρµογών που λαµβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και που υποστηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ· 

• να δηµιουργήσει το καλύτερο δυνατό ρυθµιστικό περιβάλλον για να διευκολύνει την 
καινοτοµία· 

• να προωθεί το συντονισµό της ευρωπαϊκής θέσης στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. 

Οι διαστηµικές δραστηριότητες της ΕΕ θα υλοποιηθούν µέσω των υφισταµένων ευρωπαϊκών 
δοµών, και ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών και των εθνικών υπηρεσιών διαστήµατος, της 
βιοµηχανίας κ.λπ. Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών µε στόχο 
την αξιοποίηση των διαστηµικών συστηµάτων που παρέχουν οφέλη σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, στη βιοµηχανία και στους πολίτες.  

Ο ρόλος της ΕΥ∆, όπως θα εκφραστεί µε σχετικές αποφάσεις των κρατών µελών της και των 
συνεργαζόµενων κρατών, θα είναι:  

• να υποστηρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαστηµικού τµήµατος των προγραµµάτων 
διαστηµικών εφαρµογών, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις απαιτήσεις της ΕΕ· 

• να αναπτύσσει και να εφαρµόζει διαστηµικές τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στο διάστηµα, την επιστήµη και την εξερεύνηση· 

• να επιδιώκει την αριστεία στην επιστηµονική έρευνα για το διάστηµα, µέσα στο διάστηµα 
και από το διάστηµα· 

• να συµβουλεύει την ΕΕ για τις απαιτήσεις του διαστηµικού τµήµατος, ούτως ώστε να 
υποστηριχθεί η διαθεσιµότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών· 

• να υλοποιεί τη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των προγραµµάτων που διαχειρίζεται η 
ΕΥ∆. 

Τα επιµέρους κράτη µέλη που εκπροσωπούνται στο ‘∆ιαστηµικό Συµβούλιο’ θα 
προσδιορίσουν, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής, τους λόγους υλοποίησης 
µερικών προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας, και θα προτείνουν το ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσουν στο γενικό 
ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα, προκειµένου να συµβάλουν στους στόχους του.  

Τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ και της ΕΥ∆ επενδύουν ήδη σε επιχειρησιακούς 
µετεωρολογικούς δορυφόρους και δορυφόρους παρακολούθησης του κλίµατος και του 
περιβάλλοντος µέσω της συµµετοχής τους στην EUMETSAT (Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την 
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Εκµετάλλευση Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων) και θα µπορούσαν να εξετάσουν, από κοινού 
µε άλλα µέλη της EUMETSAT, το ρόλο τους σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές υπηρεσίες 
GMES.  

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα θα λάβει υπόψη του τους εµπλεκόµενους 
φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Η διαχείριση του προγράµµατος θα µεγιστοποιήσει την 
ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται από τον ιδιωτικό 
τοµέα στους δηµόσιους και τους εµπορικούς πελάτες. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί, 
οπουδήποτε είναι δυνατόν, η δυνατότητα ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µεταξύ του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τον επιµερισµό των κινδύνων. Κατά την κατάρτιση και 
την περιοδική επανεξέταση του προγράµµατος θα ζητηθεί η γνώµη όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων.  

2.2. ∆ιακυβέρνηση  

Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, τη βιοµηχανική 
ανταγωνιστικότητα και την εφαρµογή των πολιτικών της, µε βάση µια ευρωπαϊκή διαστηµική 
πολιτική. Η πιο στενή ολοκλήρωση µεταξύ των διαστηµικών δραστηριοτήτων και των 
πολιτικών της ΕΕ τις οποίες µπορούν να εξυπηρετήσουν οι δραστηριότητες αυτές θα αυξήσει 
την αποτελεσµατικότητα τόσο αυτών των πολιτικών όσο και της διαστηµικής πολιτικής. 
Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί φορείς οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται µε το 
διάστηµα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα των δραστηριοτήτων των εν λόγω 
φορέων. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να βελτιστοποιήσει τον τρόπο «διακυβέρνησης» 
που ακολουθεί για το διάστηµα.  

Οι εµπλεκόµενοι φορείς θα χρησιµοποιήσουν τις ευρωπαϊκές τεχνικές ικανότητες, 
δικτυωµένες ανάλογα µε τη δραστηριότητα, γνωστές ως ‘δίκτυα κέντρων’. Η ΕΥ∆ θα 
συντονίσει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της σχετικής µε το διάστηµα δηµόσιας υποδοµής, 
µε σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων. Τα όρια στα οποία 
προσκρούει η δηµόσια χρηµατοδότηση απαιτούν τη σταθεροποίηση των οικονοµικών πόρων.  

3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

3.1. Προτεραιότητες  

Κατά την κατάρτιση του ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος, οι κύριοι εµπλεκόµενοι 
φορείς θα συζητήσουν τις προτεραιότητές τους και, µε βάση τη συµφωνία στην οποία θα 
καταλήξουν όσον αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες, θα λάβουν υπόψη τις προτάσεις του 
καθενός πριν λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτόν, το πρόγραµµα θα επιτύχει 
περισσότερα πράγµατα από όσα θα µπορούσαν να επιτύχουν χωριστά τα συστατικά µέρη του.  

Οι προτεραιότητες καθορίζονται σύµφωνα µε τους στόχους της εκµετάλλευσης και της 
εξερεύνησης του διαστήµατος. Η εκµετάλλευση γίνεται µε γνώµονα τις ανάγκες του χρήστη 
και αντιµετωπίζει το διάστηµα ως µέσο για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Η εξερεύνηση 
έχει ως άξονα κάποιους ειδικούς για το διάστηµα στόχους και αντιµετωπίζει το διάστηµα ως 
χώρο ανακαλύψεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης βασικών εργαλείων και της 
βελτίωσης των επιστηµονικών γνώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις προτεραιότητες 
που περιγράφονται κατωτέρω παρέχονται στο παράρτηµα Β.  



 

EL 9   EL 

Επειδή τα συµφέροντα της ΕΕ συνδέονται πρωτίστως µε τη δυνατότητα του διαστήµατος να 
συµβάλει στην επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών της, οι δραστηριότητές της θα 
επικεντρωθούν στις εφαρµογές. Οι ανάγκες που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κοινοτικών 
πολιτικών αντιπροσωπεύουν ήδη ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων που 
χρησιµοποιούν πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται στο διάστηµα. Οι εν λόγω ανάγκες θα 
αυξηθούν, ιδίως καθώς ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσµιου παράγοντα αυξάνει και στηρίζεται σε 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις του παγκόσµιου περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των 
θεµάτων ασφαλείας. Η ΕΕ θα λάβει ιδίως υπόψη τις οικονοµικές δυνατότητες µιας 
εφαρµογής (είτε για εµπορική χρήση είτε για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας), το βαθµό ωριµότητας των τεχνολογιών υλοποίησης 
και την ικανότητα των δυνάµεων της αγοράς να παράσχουν από µόνες τους στους 
ευρωπαίους χρήστες τα απαραίτητα συστήµατα.  

Εποµένως, οι προτεραιότητες για την ΕΕ θα είναι οι εξής:  

• Το πρόγραµµα Galileo, ένα πρόγραµµα εφαρµογών µε γνώµονα τις ανάγκες του χρήστη, 
το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί και να αξιοποιηθεί. 

• Η πρωτοβουλία GMES, που βρίσκεται σε πιο πρώιµο στάδιο και απαιτεί το συνδυασµό 
διαστηµικών και επίγειων ικανοτήτων παρακολούθησης σε επιχειρησιακές εφαρµογές που 
έχουν ως γνώµονα τις ανάγκες του χρήστη. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται η δεύτερη 
κορυφαία δραστηριότητα της ΕΕ, ικανή να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς φορείς και πόρους 
υπέρ της πολιτικής περιβάλλοντος και ασφάλειας. Θα συντονίζεται στενά µε την 
πρωτοβουλία για την οµάδα γεωεπισκόπησης (GEO), η οποία είναι σχεδιασµένη κατά 
τρόπον ώστε να παρέχει πληρέστερες και συνεχείς παρατηρήσεις της Γης σε διεθνές 
επίπεδο, µε στόχο να βοηθήσει την έρευνα για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

• Η µακροπρόθεσµη έρευνα για τις τεχνολογίες δορυφορικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας "i2010" (ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας το 2010), παραµένει 
σηµαντική, ως τµήµα µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την πληροφόρηση και τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Η ΕΥ∆ θα επικεντρωθεί στην εξερεύνηση του διαστήµατος και στα βασικά µέσα από τα 
οποία εξαρτώνται τόσο η εκµετάλλευση όσο και η εξερεύνησή του: πρόσβαση στο διάστηµα, 
επιστηµονικές γνώσεις και διαστηµικές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητές της θα 
είναι: η εξασφάλιση µιας εγγυηµένης και ανταγωνιστικής πρόσβασης στο διάστηµα µέσω 
µιας «οικογένειας» εκτοξευτήρων· η επιδίωξη της αριστείας στις επιστηµονικές 
δραστηριότητες οι οποίες αφορούν το διάστηµα (υποχρεωτικό επιστηµονικό πρόγραµµα), 
εκπορεύονται από το διάστηµα (γεωεπιστήµες µέσω του γενικού προγράµµατος 
γεωεπισκόπησης) και διεξάγονται µέσα στο διάστηµα [βιοεπιστήµες και φυσικές επιστήµες 
στο ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS)]· στην εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας της όσον 
αφορά τη ροµποτική και µε ανθρώπινη συµµετοχή εξερεύνηση του πλανητικού συστήµατος· 
και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη διατήρηση µιας ανταγωνιστικής διαστηµικής 
βιοµηχανίας που να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του µελλοντικού ευρωπαϊκού 
διαστηµικού συστήµατος.  

Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο ‘∆ιαστηµικό Συµβούλιο’ κλήθηκαν να προσδιορίσουν 
τις προτεραιότητές τους, προκειµένου να συµβάλουν στην κατάρτιση του ευρωπαϊκού 
διαστηµικού προγράµµατος, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις προγραµµατικές προτεραιότητές 
τους που προβλέπονται ήδη στα πλαίσια της ΕΥ∆ και της ΕΕ.  
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3.2. ∆απάνες  

Οι δαπάνες αυτών των προτεραιοτήτων για την ΕΕ, την ΕΥ∆ και τα εθνικά προγράµµατα των 
κρατών µελών θα προσδιοριστούν κατά τους προσεχείς µήνες και θα υποβληθούν στις 
συνήθεις δηµοσιονοµικές και προγραµµατικές διαδικασίες έγκρισης. Ειδικότερα, η παρούσα 
ανακοίνωση δεν προδικάζει το αποτέλεσµα που θα προκύψει από τις τρέχουσες συζητήσεις 
σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ. Με το συντονισµό των προσπαθειών, οι 
εµπλεκόµενοι φορείς θα εξασφαλίσουν ότι η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων θα αποδώσει 
πρόσθετους καρπούς.  

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

4.1. Βιοµηχανική πολιτική  

Σε όλον τον κόσµο ο διαστηµικός τοµέας ελέγχεται από τις κυβερνήσεις όσον αφορά τις 
επενδύσεις στην Ε&Α και σε έργα υποδοµής, την εκµετάλλευσή του και τον τρόπο µε τον 
οποίο ρυθµίζεται. Η εµπορική αγορά λειτουργεί όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, µερικές υπηρεσίες που συνδέονται µε τη ναυσιπλοΐα και τη 
γεωεπισκόπηση και, σε περιορισµένο βαθµό, τις υπηρεσίες εκτόξευσης. Η αγορά 
χαρακτηρίζεται από περιορισµένο αριθµό προµηθευτών, καθώς επίσης και από ισχυρή 
δηµόσια ζήτηση. Ο διαστηµικός τοµέας επιζητεί εξελίξεις υψηλού τεχνολογικά κινδύνου µε 
µακροχρόνιους επενδυτικούς κύκλους. Απαιτεί ικανότητες σχεδιασµού, ανάπτυξης και 
παραγωγής.  

Η ύπαρξη µιας διεθνώς ανταγωνιστικής διαστηµικής βιοµηχανίας είναι πολύ σηµαντική για 
την επίτευξη των οικονοµικών και πολιτικών στόχων της Ευρώπης, συµβάλλοντας µε τον 
τρόπο αυτόν στη στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης. Απασχολεί εργατικό δυναµικό 
υψηλής εξειδίκευσης, πράγµα νευραλγικής σηµασίας για την οικονοµία της γνώσης. Η 
εφαρµογή της ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής απαιτεί τη χάραξη µιας βιοµηχανικής 
πολιτικής ειδικά για το συγκεκριµένο τοµέα, ούτως ώστε να δοθεί στην Ευρώπη η 
δυνατότητα να διατηρήσει την τεχνογνωσία και την ανεξαρτησία της σε κρίσιµες 
τεχνολογίες, καθώς επίσης και την ανταγωνιστικότητά της, χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισµού.  

Η ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανία εξαρτάται ιδιαίτερα από εµπορικές συµβάσεις ανοικτές 
στον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Το χαµηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών εµπορικών και θεσµικών 
αγορών, που επίσης είναι συχνά ανοικτές στους υπερπόντιους προµηθευτές, καθιστά τη 
βιοµηχανία ευάλωτη σε οποιαδήποτε κάµψη της αγοράς. Οι πολιτικές πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν στρατηγικές ικανότητες και δεξιότητες µέσα στην 
Ευρώπη, καθώς επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί η παραγωγικότητα.  

Η εκµετάλλευση των διαστηµικών συστηµάτων από το επίγειο τµήµα και τις βιοµηχανίες 
υπηρεσιών είναι µια ακόµη σηµαντικότερη πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Η εφαρµογή 
µιας προσέγγισης προσανατολισµένης προς το χρήστη και η ολοκλήρωση µε άλλες τεχνικές 
υποδοµές θα οδηγήσουν στον πολλαπλασιασµό των εµπορικών και δηµόσιων υπηρεσιών, 
πράγµα που αναµένεται να δώσει ώθηση στην οικονοµία και στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας.  
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Η βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ θα περιλαµβάνει:  

(α) δραστηριότητες ρύθµισης και τυποποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
εξασφάλισης πρόσβασης στο φάσµα συχνοτήτων και τους τροχιακούς πόρους 
και της θέσπισης κατάλληλου νοµικού πλαισίου, ούτως ώστε να διευκολυνθεί 
και να ενθαρρυνθεί η χρήση των διαστηµικών υπηρεσιών σε όλους τους 
τοµείς, λαµβάνοντας υπόψη τη διαλειτουργικότητα των διαστηµικών και 
επίγειων συστηµάτων· 

(β) εφαρµογή αποδοτικής πολιτικής προµηθειών, προσαρµοσµένης στο νέο 
βιοµηχανικό περιβάλλον της ΕΕ και σύµφωνης µε το σχετικό κοινοτικό δίκαιο. 
Η εξέλιξη αυτή θα είναι συνέπεια του γεγονότος ότι τα διαστηµικά συστήµατα, 
συνδυασµένα µε επιτόπια συστήµατα παρακολούθησης και άλλα επίγεια 
συστήµατα, θα είναι προσανατολισµένα στις ανάγκες των χρηστών και τελικά 
θα πληρώνονται από αυτούς· 

(γ) µέτρα βελτίωσης των διεθνών αγορών. Η απουσία ίσων όρων παιχνιδιού όσον 
αφορά τους ξένους ανταγωνιστές που επωφελούνται από σηµαντικές και 
προστατευµένες θεσµικές αγορές (Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία) έχει πολύ 
µεγάλη σηµασία και πρέπει να µελετηθεί· 

(δ) η τεχνολογία του διαστήµατος είναι από τη φύση της µια τεχνολογία 
πολλαπλών χρήσεων. Η βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη τόσο τις µη στρατιωτικές εφαρµογές όσο και τις εφαρµογές ασφαλείας. 

Για την ΕΥ∆, ο κανόνας του βιοµηχανικού οφέλους, ο οποίος εφαρµόζεται από τότε που 
συστάθηκε η Υπηρεσία αυτή, είναι ένας µηχανισµός που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών βιοµηχανικών ικανοτήτων, που τώρα εξορθολογίζονται. Οι συµβολές των 
κρατών µελών της στα προγράµµατα λαµβάνουν υπόψη τα προσδοκώµενα βιοµηχανικά 
οφέλη του αρχικού προγράµµατος. Η ΕΥ∆ έχει εισαγάγει ένα σύστηµα ‘δίκαιης συµβολής’, 
που αποτελεί προσαρµογή του συστήµατος ‘juste retour’, προσαρµόζοντας, στο µέτρο του 
δυνατού, τις συµβολές ώστε να αντιστοιχούν στις συµβάσεις που ανατίθενται. Εντούτοις, ο 
αντίκτυπος του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζεται το σύστηµα πρέπει να αξιολογηθεί και το 
όφελός του να σταθµιστεί σε σχέση µε το πιθανό κόστος του από απόψεως 
ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασµό µε τη σχέση του µε τα κίνητρα των κρατών µελών να 
συµβάλουν στα προγράµµατα.  

4.2. ∆ιεθνής συνεργασία  

Οι διαστηµικές δραστηριότητες έχουν από τη φύση τους παγκόσµιο χαρακτήρα. Συχνά 
επιδιώκουν στόχους παγκόσµιας εµβέλειας και συνεπάγονται µεγάλες και παράτολµες 
δαπάνες που δεν µπορούν να αναληφθούν µόνο από έναν επενδυτή. Κατά κανόνα, οι εν λόγω 
δραστηριότητες ασκούνται µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον χωρίς ανταλλαγή κεφαλαίων. Η 
διεθνής συνεργασία θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα της 
ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής.  



 

EL 12   EL 

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις στρατηγικές και τις διεθνείς πρωτοβουλίες σε διάφορους 
τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της εξερεύνησης. Στο πλαίσιο µιας ευρείας πολιτικής 
προσέγγισης, η Ευρώπη πρέπει: να ενισχύσει περαιτέρω τη διαστηµική συνεργασία της µε τη 
Ρωσία· να διατηρήσει και να αναπτύξει την από µακρού υφιστάµενη συνεργασία της µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες στους τοµείς της επιστήµης και των εφαρµογών· να αρχίσει ή να 
επεκτείνει τη συνεργασία µε τις ταχέως αναδυόµενες διαστηµικές δυνάµεις· και να ενισχύσει 
το ρόλο της Ευρώπης στις διεθνείς οργανώσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονται µε το 
διάστηµα.  

Σύµφωνα µε τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, θα ενθαρρυνθεί η διαστηµική 
συνεργασία για να υποστηριχθεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των γειτονικών 
χωρών της ανατολικής και της νότιας Ευρώπης.  

Οι σχέσεις µε τις αναπτυσσόµενες χώρες ενισχύονται, µέσω των προγραµµάτων της ΕΕ, της 
ΕΥ∆, των κρατών µελών και της EUMETSAT, µε την αυξανόµενη συµµετοχή των φορέων 
που είναι αρµόδιοι για την πολιτική ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτό προστίθενται εκείνες που απορρέουν από τις συµφωνίες οι 
οποίες συνάπτονται µε διάφορες χώρες για τη λειτουργία του επίγειου τµήµατος στα πλαίσια 
των διαστηµικών προγραµµάτων.  

Το πρόγραµµα Galileo έχει επίσης µια ισχυρή διάσταση διεθνούς συνεργασίας και χρειάζεται 
παγκόσµιους εταίρους για να µπορέσει να αναπτύξει πλήρως το δυναµικό του. Το πρόγραµµα 
Galileo δεν θα είναι µόνο το αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 
αλλά θα εµπλουτιστεί µε τη συµµετοχή ενός ταχέως αυξανόµενου αριθµού άλλων χωρών. Η 
συνεργασία µε τις χώρες αυτές θα οδηγήσει στην καλύτερη τεχνική εναρµόνιση µε τα άλλα 
δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης στον κόσµο, θα ενισχύσει την παγκόσµια υποδοµή που 
απαιτείται για τη λειτουργία του συστήµατος και επίσης θα αναπτύξει και θα τονώσει τις 
αγορές παγκοσµίως. Έχουν υπογραφεί συµφωνίες µε τις ΗΠΑ, την Κίνα και το Ισραήλ, ενώ 
έχουν αρχίσει συζητήσεις µε τουλάχιστον δέκα άλλες χώρες. Η GMES θα είναι η κύρια 
ευρωπαϊκή συµβολή στο παγκόσµιο σύστηµα συστηµάτων γεωεπισκόπησης (GEOSS), σε 
συντονισµό µε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της EUMETSAT και των κρατών µελών που 
συµµετέχουν στην οµάδα για τη γεωεπισκόπηση (GEO). Στα πλαίσια των συστηµάτων 
επικοινωνιών, θα αναληφθούν δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας ούτως ώστε τα οφέλη 
που προκύπτουν από τις δορυφορικές υπηρεσίες και εφαρµογές να επεκταθούν και σε τρίτες 
χώρες.  

4.3. Μέσα 

Η ΕΕ θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση των διαστηµικών δραστηριοτήτων µέσω διαφόρων 
πηγών. Η ανάπτυξη και η λειτουργία του προγράµµατος Galileo γίνονται στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου συνεργασίας µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα (παραχώρηση), η 
δηµόσια χρηµατοδότηση του οποίου θα προέλθει από µια ειδική γραµµή του προϋπολογισµού 
στο πλαίσιο της πολιτικής διευρωπαϊκών δικτύων. Το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο Ε&ΤΑ (ΠΠ7) 
θα καλύψει επίσης τις εφαρµογές και τις αρχικές εργασίες ανάπτυξης των τεχνολογιών 
Galileo δεύτερης γενεάς.  

Ο θεµατικός τοµέας "ασφάλεια και διάστηµα" στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος 
"συνεργασία" του ΠΠ7 αναµένεται να αποτελέσει σηµαντική πηγή πόρων χρηµατοδότησης 
για το νέο βασικό πρόγραµµα, το GMES. Οι αρχικές επιχειρησιακές υπηρεσίες θα 
υλοποιηθούν µε µια σταδιακή προσέγγιση, που θα αντιµετωπίζει όλες τις συνιστώσες της 
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πρωτοβουλίας GMES, αρχίζοντας από έναν περιορισµένο αριθµό ταχύρρυθµων υπηρεσιών, 
βάσει εδραιωµένων προτεραιοτήτων. Η επιλογή αυτών των υπηρεσιών θα βασιστεί κατ’ 
αρχάς στην ωριµότητα της ζήτησης που εκφράζεται από τους χρήστες. Οι ανάγκες µπορούν 
να οµαδοποιηθούν και να ενσωµατωθούν σε κοινές υπηρεσίες. Η GMES θα συµβάλει επίσης 
στη συµπληρωµατική πρόταση οδηγίας INSPIRE4 και θα ωφεληθεί απ’ αυτήν. 

Η GMES θα είναι η κύρια ευρωπαϊκή συµβολή στο παγκόσµιο δεκαετές σχέδιο εφαρµογής 
για ένα παγκόσµιο σύστηµα συστηµάτων γεωεπισκόπησης (GEOSS). Το GEOSS θα είναι ένα 
κατανεµηµένο σύστηµα συστηµάτων γεωεπισκόπησης που θα στηρίζεται στις τρέχουσες 
προσπάθειες συνεργασίας. Η GMES θα ωφεληθεί από την ολοκλήρωση και τις εξελίξεις των 
επιτόπιων ερευνητικών δραστηριοτήτων γεωεπισκόπησης GEOSS που θα υποστηριχθούν από 
το θεµατικό τοµέα "περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος)" του 
ΠΠ7. Θα ωφεληθεί επίσης από τις δραστηριότητες ολοκλήρωσης στοιχείων και τις 
δραστηριότητες διαχείρισης που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα 
"τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας" του ΠΠ7.  

Ο θεµατικός τοµέας "τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας" του ΠΠ7 θα 
εξακολουθήσει να καλύπτει τις καινοτόµες δορυφορικές επικοινωνίες, καθώς επίσης τα 
συστήµατα και τις υπηρεσίες που βασίζονται στον εντοπισµό θέσης.  

Πρόσθετη χρηµατοδότηση για τις διαστηµικές δραστηριότητες θα µπορούσε να προέλθει από 
άλλα οριζόντια ειδικά προγράµµατα του ΠΠ7, όπως τα προγράµµατα "ικανότητες" (π.χ. 
υποδοµές έρευνας) και "άνθρωποι", ανάλογα µε τα υπάρχοντα ανταγωνιστικά αιτήµατα 
χρηµατοδότησης. Η ΕΕ θα συµβάλει επίσης µέσω του θεµατικού τοµέα "ασφάλεια και 
διάστηµα" του ΠΠ7 σε ορισµένες πτυχές των προγραµµάτων που διαχειρίζεται η ΕΥ∆ οι 
οποίες αποτελούν τα θεµέλια ενός συνεκτικού προγράµµατος, ιδίως στους τοµείς της 
εξερεύνησης του διαστήµατος, της πρόσβασης στο διάστηµα και της επιστήµης, µε έµφαση 
στην ενίσχυση της αρχικής έρευνας. Τέλος, κάποια χρηµατοδότηση θα προέλθει από άλλες 
πηγές, όπως το πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, π.χ. για τις κρίσιµες 
τεχνολογίες, τη µεταφορά τεχνολογίας και τα ειδικά µέτρα για τις ΜΜΕ, την αρχειοθέτηση 
δεδοµένων και τις υπηρεσίες διάδοσης.  

Το τµήµα των δράσεων του ΠΠ7 που υλοποιείται άµεσα από το ΚΚΕρ προβλέπει επίσης την 
παροχή υποστήριξης σε µια σειρά πολιτικών των χρηστών οι οποίες απαιτούν διαστηµικές 
υπηρεσίες. Οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών που συµβάλλουν στην 
ασφάλεια, τη γεωργία, το περιβάλλον, την αναπτυξιακή βοήθεια, την παγκόσµια κλιµατική 
αλλαγή και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το δορυφορικό κέντρο της ΕΕ, οι υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ΕΥ∆ πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους µε σκοπό να 
εξασφαλίσουν την περαιτέρω αύξηση των συνεργειών και, µε τον τρόπο αυτόν, να 
συµβάλουν στη δηµιουργία του πυρήνα ενός ευρωπαϊκού συστήµατος γεωεπισκόπησης.  

Τα προγράµµατα της ΕΥ∆ µπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικές 
δραστηριότητες και προαιρετικές δραστηριότητες. Οι υποχρεωτικές δραστηριότητες, που 
περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον το διαστηµικό επιστηµονικό πρόγραµµα και ορισµένες 
βασικές τεχνολογικές δραστηριότητες, αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του ετήσιου 
προϋπολογισµού της ΕΥ∆. Το επίπεδό τους καθορίζεται από ένα πενταετές επίπεδο πόρων. 

                                                 
4 Σκοπός της INSPIRE είναι να δηµιουργήσει µια ευρωπαϊκή υποδοµή χωρικών πληροφοριών που θα 

παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες χωρικών πληροφοριών. Αυτές οι υπηρεσίες αναµένεται να 
καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες από ευρύ φάσµα πηγών, από το τοπικό 
έως το παγκόσµιο επίπεδο.  
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Οι επιστηµονικές αποστολές αξιολογούνται από οµοτίµους και εγκρίνονται από τα κράτη 
µέλη της ΕΥ∆.  

Όπως υποδηλώνει και η λέξη «προαιρετικός», τα κράτη µέλη της ΕΥ∆ επιλέγουν ελεύθερα 
εάν θα συµµετάσχουν στις προαιρετικές δραστηριότητες και σε ποιο επίπεδο. Οι σχετικές 
αποφάσεις λαµβάνονται µόνο από τα συµµετέχοντα κράτη. Κατά κανόνα τα κράτη 
συµµετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες σε συνάρτηση µε την προσδοκώµενη δυνατότητα 
των βιοµηχανικών φορέων τους να εξασφαλίσουν συµβάσεις ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, ενώ προβλέπουν την προσαρµογή των συµβολών τους (µέσα σε ορισµένα 
όρια) σε επίπεδο που αντανακλά την πραγµατική έκβαση της διαδικασίας ανάθεσης των 
συµβάσεων – ‘δίκαιη συµβολή’. 

4.4. ∆ιαχείριση των προγραµµάτων της ΕΕ  

Η κοινή επιχείρηση Galileo εξασφαλίζει τη διαχείριση του προγράµµατος κατά τη διάρκεια 
της φάσης ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας επιλογής του 
παραχωρησιούχου. Η διαχείριση της κοινοτικής συµβολής στο πρόγραµµα Galileo θα είναι 
ευθύνη της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής του Παγκόσµιου ∆ορυφορικού Συστήµατος 
Πλοήγησης (GNSS). Η κατασκευή και η διαχείριση του συστήµατος θα ανατεθούν σε 
ιδιωτική κοινοπραξία για διάστηµα περίπου 20 ετών. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του Galileo 
(GBS) είναι σήµερα αρµόδιο για τα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια. Θα αντικατασταθεί 
από το Κέντρο Ασφάλειας και Προστασίας, στο πλαίσιο της εποπτικής αρχής.  

Η πρωτοβουλία GMES θα εξετάσει την ανάπτυξη των επιχειρησιακών υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες επίγειες και διαστηµικές υποδοµές, προσδιορίζοντας τα κενά 
και δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις µελλοντικές ανάγκες των χρηστών. Θα καθιερωθεί 
διάλογος µεταξύ των χρηστών και των προµηθευτών τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή 
πρέπει:  

• να µετεξελιχθεί από ένα χαλαρό σύνολο προγραµµάτων και ελλιπών δικτύων συλλογής 
πληροφοριών, λαµβάνοντας υπόψη τις πειραµατικές φάσεις που προσδιορίστηκαν ήδη 
στην αρχική φάση της GMES· 

• να γίνει ένα συντονισµένο σύνολο δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
χρηστών και που οδηγούν σε αρχικές επιχειρησιακές υπηρεσίες, µε βάση τα ευρωπαϊκά 
και παγκόσµια δίκτυα παρακολούθησης και µε τήρηση αυστηρών κριτηρίων επικύρωσης· 

• να ενσωµατώνει τις ικανότητες του κάθε κράτους µέλους· 

• να εξασφαλίζει τη συνεργασία και την πλήρη συµπληρωµατικότητα µε τις εξελίξεις στο 
πλαίσιο της GEO· και 

• να ενισχυθεί µε σηµαντική αύξηση των πόρων που της χορηγούνται ετησίως και να 
υποστηρίζεται από µια κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας. 
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας µετασχηµατισµού της GMES, πρέπει να 
δηµιουργηθεί µια αποτελεσµατική δοµή διαχείρισης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής ‘∆ηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον τοµέα της γνώσης για την 
ανάπτυξη’5, "στους τοµείς [... ] της παγκόσµιας παρακολούθησης για το περιβάλλον και την 
ασφάλεια προβλέπονται κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες που µπορούν να λάβουν τη 
µορφή κοινών επιχειρήσεων". Μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία µπορεί να αποφασιστεί 
βάσει του άρθρου 171 της Συνθήκης. Πρέπει να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα µέσα για την 
επίτευξη των στόχων. 

Οι εξελίξεις στον τοµέα των δορυφορικών επικοινωνιών θα υλοποιηθούν από κοινού µε τη 
ΕΥ∆, ανάλογα µε την περίπτωση.  

4.5. Ρυθµιστικό και θεσµικό πλαίσιο  

Για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής, θα 
ληφθούν τα αναγκαία εκτελεστικά µέτρα µε τα κατάλληλα νοµικά µέσα. Με τον τρόπο αυτόν, 
οι τρέχουσες αρχές διαχείρισης (διακυβέρνησης) των διαστηµικών θεµάτων στην Ευρώπη θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη µακροπρόθεσµη πολιτική 
αναγνώριση των στρατηγικών οφελών του διαστήµατος, και ως εκ τούτου να διατηρηθεί η 
ΕΥ∆ ως πόλος αριστείας στην Ευρώπη.  

Το νοµικό πλαίσιο πρέπει να κινηθεί παράλληλα προς τη θεσµική εξέλιξη. Μπορούν να 
προβλεφθούν διάφορα σενάρια. Τα παρακάτω παραδείγµατα δεν είναι εξαντλητικά ούτε 
αποκλείουν το ένα το άλλο: 

(α) η ΕΕ θα µπορούσε να αναλάβει πολύ περισσότερες ευθύνες όσον αφορά (i) τον 
προσδιορισµό και την οµαδοποίηση των αναγκών των χρηστών, (ii) την 
εξασφάλιση της πολιτικής βούλησης για τη θετική αντιµετώπισή τους, (iii) την 
εξασφάλιση των τεχνολογικών εξελίξεων που απαιτούνται για την 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών και (iv) την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας 
και της συνεχούς παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αυτών των αναγκών και 
των σχετικών πολιτικών. Η ΕΕ θα µπορούσε επίσης να αυξήσει τις επενδύσεις 
της στις δηµόσιες διαστηµικές και επίγειες υποδοµές (συµπεριλαµβανοµένης 
της πρόσβασης στο διάστηµα) που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων επιχειρησιακών υπηρεσιών· 

(β) η ΕΥ∆ θα µπορούσε να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να 
ανταποκριθεί στην ανάπτυξη των σχέσεών της µε τη διευρυµένη - και ακόµη 
υπό διεύρυνση - ΕΕ, µε γνώµονα τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαισίου ΕΚ-
ΕΥ∆· 

(γ) η ΕΕ θα µπορούσε να εξετάσει αν διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς για 
τη διαχείριση των διαστηµικών δραστηριοτήτων της· 

(δ) τα επιµέρους κράτη µέλη και οι εθνικές διαστηµικές υπηρεσίες τους θα 
µπορούσαν να εξετάσουν αν θα ήταν χρήσιµο να ενταθεί η συνεργασία µε τις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές και εθνικές υπηρεσίες, µέσω δικτύων τεχνικών 
κέντρων· και 

                                                 
5 COM (2005) 118 τελικό της 6ης Απριλίου 2005.  
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(ε) άλλοι φορείς που διαδραµατίζουν, π.χ., επιχειρησιακούς ρόλους στο διάστηµα, 
θα µπορούσαν να εξετάσουν τις µακροπρόθεσµες σχέσεις τους µε τα κράτη 
µέλη τους και τη συµβολή που θα µπορούσαν να προσφέρουν στο ευρωπαϊκό 
διαστηµικό πρόγραµµα. 

Πρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση αυτών των σεναρίων και του αντικτύπου των σηµερινών 
πολιτικών και πρακτικών στην ανταγωνιστικότητα. Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να είναι 
διεξοδική και αντικειµενική και να εξετάζει όλες τις πτυχές, συµπεριλαµβανοµένης της 
βούλησης της βιοµηχανίας και των κρατών µελών να επενδύσουν στο σχετικό τοµέα, σήµερα 
που η Ευρώπη ετοιµάζεται να εκτελέσει το πρώτο ευρωπαϊκό διαστηµικό της πρόγραµµα και 
µετέπειτα. Η αξιολόγηση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις γνωστές σηµαντικές αποφάσεις που 
αναµένεται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 


