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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Manifest z Bavena z roku 1998 vytvořil program Globální 

monitoring životního prostředí a bezpečnosti s cílem definovat úlohu Evropy při 

globálním monitorování životního prostředí a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že od roku 

2012 nese tato iniciativa název Copernicus; 

B. vzhledem k tomu, že politická rozhodnutí, která přijal Parlament a Rada v roce 2007, měla 

za důsledek přidělení rozpočtu pro evropské programy satelitní navigace Evropská služba 

pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a Galileo a na jejich základě vznikla 

dohoda o struktuře správy a řízení obou programů; 

C. vzhledem k tomu, že Galileo bude součástí pátracího a záchranného satelitního systému 

Vesmírný družicový systém pro vyhledávání plavidel –  vyhledávací a záchranné 

družicové sledování (COSPAS-SARSAT); 

D. vzhledem k tomu, že rybolov je vysoce riskantní činnost, při níž může kdykoli dojít k 

nehodě, a přežití rybářů zpravidla závisí na tom, zda se jim co nejrychleji dostane lékařské 

pomoci; 

E. vzhledem k tomu, že k tomu, abychom mohli lépe analyzovat stav zásob rybích populací a 

mořského prostředí, je zapotřebí větší množství dat, která budou rychleji k dispozici; 

1. vítá kosmickou strategii pro Evropu, která má velký význam pro námořní záležitosti a 

rybolovnou činnost a má velký potenciál pro rozvíjení lidské činnosti na moři a pro snahy 

o zachování mořského prostředí; 

2. uznává význam kosmické strategie pro Evropu pro koordinovanou činnost správních 

orgánů a dalších subjektů; 

3. upozorňuje, že v ní není jakákoli zmínka o vztahu mezi vzduchem a mořem, o čemž 

svědčí absence výrazů „oceán“ a „mořský“; 

4. uznává, že vesmírné technologie, data a vesmírné služby „jsou již nyní přínosné pro řadu 

veřejných politik a hospodářských odvětví“, včetně kontroly rybolovu, předpovídání a 

sledování tras přepravy a odhalování a monitorování úniků ropy a dalších znečišťujících 

látek, pátracích a záchranných operací na moři, nezákonněho rybolovu a pirátství; 

5. uvědomuje si, že pokud budou moci orgány veřejné moci využívat trvalé a responsivní 

schopnosti družicového sledování oceánu, budou schopny rychleji reagovat a dosahovat 

výrazných úspor tak, že své zásahy lépe zacílí, zvláště při boji proti nezákonnému, 

nehlášenému a neregulovanému rybolovu; 

6. zdůrazňuje důležitost používání nejnovější technologie a podpory vyvíjení nových 

systémů pro účinnější monitorování a potírání nezákonného, nehlášeného a 

neregulovaného rybolovu; 
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7. zdůrazňuje důležitost programů Galileo a EGNOS pro námořní bezpečnost a navigaci 

vzhledem k tomu, jakou hrají roli při posilování a zdokonalování jiných mezinárodních 

systémů a přispívání k technologické nezávislosti Evropy; 

8. připomíná Komisi důležitost lepší koordinace mezi programy Galileo a EGNOS a s nimi 

souvisejícími službami programu Copernicus, také pokud jde o zvýšení bezpečnosti; 

9. uvědomuje si nutnost vytvoření bezpečných systémů družicové komunikace k naplnění 

stávajících a budoucích potřeb evropské námořní komunity, včetně monitorování situace 

na moři pomocí systémů dálkově řízených letadel, které jsou do značné míry závislé na 

družicových komunikacích; 

10. vítá iniciativu Komise týkající se družicové komunikace v rámci státní správy 

(GOVSATCOM); 

11. zdůrazňuje důležitost programu Copernicus pro plné pochopení klimatu a počasí, 

přirozených biologických procesů v oceánech a agresivních antropogenních zásahů, což 

jsou vše zásadní otázky pro rybolov; 

12. vítá nedávné spuštění iniciativy námořní služby programu Copernicus „Zpráva o stavu 

oceánu“, na které spolupracuje 80 evropských vědců z více než 25 institucí, jako krok 

vpřed při vytváření systému pravidelného každoročního podávání zpráv o stavu a zdraví 

světových oceánů a evropských moří; 

13. zdůrazňuje, že je třeba učinit obrazová data snadno přístupnými pro různá průmyslová 

odvětví, různé státní agentury, mezinárodní organizace, místní plánovače a soukromé 

uživatele, včetně grafů s teplotami hladiny oceánu pro rybáře a dat z mořského prostředí; 

zdůrazňuje, že systém programu Copernicus pro monitorování mořského prostředí, který 

zajišťuje Mercator Ocean, systém programu Copernicus pro monitorování atmosféry a 

služba programu Copernicus pro změnu klimatu, které zajišťuje European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts, by měly mít specifické nástroje pro evropské rybáře a 

měly by být k dispozici ve všech potřebných evropských jazycích; 

14. zdůrazňuje, že je třeba výrazně posílit vzdělávací a školicí nástroje, které umožňují plně 

využívat výhod, které skýtají družicové nástroje; 

15. domnívá se, že rozvoj vesmírných technologií umožní v budoucnu efektivněji monitorovat 

a zjišťovat stav rybích populací; 

16. soudí, že kosmická strategie pro Evropu musí být ambicióznější, pokud jde o změnu 

klimatu a její dopad na mořské prostředí; 

17. uvědomuje si důležitost sítí Copernicus Relay a Copernicus Academy při posilování 

angažovanosti zúčastněných stran, při obohacování těchto snah o hledisko regionálních 

uživatelů a zvyšování dosahu úsilí o propagaci využívání dat a služeb programu 

Copernicus; 

18. uvědomuje si, že pohotovější a preciznější poskytování dat povede ke zvýšení 

produktivity chovatelů ryb díky monitorování výskytu škodlivého vodního květu; 
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19. uznává, že je důležité zajistit, aby budoucí výzkumné činnosti lépe spojovaly kapacity 

vesmírných technologií s jinými oblastmi politiky, které řeší globální a společenské 

výzvy; 

20. souhlasí s tím, že potenciál programů Galileo, EGNOS a Copernicus se ještě v plném 

rozsahu neukázal, a uvědomuje si potenciál aliance veřejného a soukromého sektoru ve 

věci kosmické strategie; 

21. zdůrazňuje, že vesmírné technologie a jejich složky in situ vyžadují značné rozpočtové 

prostředky a že je nezbytné vyčlenit na tuto oblast v rozpočtu EU potřebné zdroje; 

22. zdůrazňuje, že vesmírný průmysl EU zaměstnává více než 200 000 specialistů, vytváří 

přidanou hodnotu ve výši nejméně 46 miliard EUR a přispívá k socioekonomické inovaci 

a zkoumání v oblasti rybolovu a modré ekonomiky; 

23. podněcuje k centralizovanému získávání družicových dat a k tomu, aby byl v této 

souvislosti vytvořen samostatný centralizovaný nákupní systém s cílem motivovat ke 

sdílení dat a vytvářet úspory z rozsahu; za osvědčený postup pokládá způsob, jakým 

získává data Evropská agentura pro námořní bezpečnost, aby je pak mohly využívat různé 

agentury Unie, mj. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu; 

24. konstatuje, že Komise navrhuje „podněcovat k využívání vesmírných řešení“, zejména 

poskytováním technické podpory při využívání inovativního a přeshraničního zadávání 

veřejných zakázek na vesmírná řešení; 

25. zdůrazňuje důležitost neustálého zlepšování pátracích a záchranných schopností a vybízí 

proto k další integraci družicového systému Galileo do těchto typů systémů; 

26. domnívá se, že konsolidace stávajících a budoucích kapacit do skutečného evropského 

družicově podporovaného systému monitorování moří, který bude využívat řada 

institucionálních uživatelů a jehož služby by mohly být komerčně využívány jako vývozní 

artikl, by mohla být učebnicovým příkladem inovativních ambic Komise v oblasti 

využívání vesmíru; 

27. podporuje vytváření vysokorychlostních a spolehlivých družicových spojení pro lékařská 

zařízení jak na lodích, tak u pátracích a záchranných týmů, která by měla být schopna 

komunikovat s nemocnicemi, odesílat a dostávat medicínské údaje, aby bylo možno co 

nejrychleji rozhodnout, jak nejlépe postupovat; 

28. připomíná, že nejvzdálenější regiony a zámořské země a území poskytují Evropě 

mimořádný rozměr a zeměpisné příležitosti, neboť umožňují budování operačních stanic, 

monitorovacích zařízení a systémů pro přímý sběr údajů po celém světě; lituje toho, že o 

nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích není ve strategii zmínky; 

29. zdůrazňuje, že priority veřejného využívání vesmíru, včetně jeho pozorování, by se měly 

týkat legislativních potřeb, jako je rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí; 

30. bere na vědomí potenciál, který skýtají vesmírné infrastruktury a odvozené služby, které 

by mohly přispět k plnění cílů mezinárodní správy oceánů, například při naplňování 

dohody COP21 a zmírňování dopadu změny klimatu na oceány, pobřeží a ekosystémy, při 
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boji proti odpadkům v moři nebo podpoře mořského územního plánování na globální 

úrovni; 

31. připomíná, že je důležité zajišťovat „potřeby jednotlivých agentur EU“, jako jsou 

Evropská agentura pro námořní bezpečnost a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, a 

zdůrazňuje, že i tyto subjekty budou přispívat k naplňování kosmické strategie pro 

Evropu; trvá na spolupráci a sdílení družicových informací mezi agenturami Unie, 

zejména Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost, Evropskou agenturou pro 

kontrolu rybolovu a evropskou pohraniční a pobřežní stráží;  

32. vyzývá Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu, aby plně využívala svých nových 

zvýšených pravomocí a poskytovala monitorovací a komunikační služby, které využívají 

nejmodernější technologii, zejména vesmírné infrastruktury, aby dokázaly objevit plavidla 

převážející migranty a předejít katastrofám na moři;   

33. zdůrazňuje potenciál aplikací využívajících družicové systémy, které by mohly zlepšit 

kontrolu rybolovu a pomoci zachovat mořské prostředí; 

34. podotýká, že pro soukromý sektor je při výzkumu vesmíru jedním z hlavních přínosů 

vytváření patentů a chráněných informací, což by mělo být při vytváření kosmické 

strategie pro Evropu zdůrazněno; 

35. připomíná, že hlavním přínosem pro kosmickou strategii pro Evropu je technologický a 

průmyslový rozvoj, kterému není ve strategii věnována dostatečná pozornost; 

36. zdůrazňuje, že nadcházející devátý rámcový program na období po roce 2021 musí mít 

mezi svými cíli jak integraci kosmické strategie EU, rybolovu a modrého růstu, tak 

zapojení institucí se specializovanými znalostmi do těchto oblastí; 

37. se zdviženým prstem upozorňuje na to, že se v kosmické strategii pro Evropu se vůbec 

nehovoří o nových technologiích opírajících se o rozšířenou inteligenci, kognitivní 

informatiku a neurální systémy a procházejících prudkým vývojem; 

38. domnívá se, že kosmická strategie pro Evropu se zaměřuje pouze na blízkou budoucnost a 

není dostatečně ambiciózní, pokud jde o možné nové, vizionářské a mobilizační projekty, 

které by mimo jiné přispěly k inteligentnímu řízení rybolovu; 

39. má za to, že se Evropa musí stát světovou vůdčí silou v oblasti „modré“ vesmírné 

technologie dalším rozvíjením, využíváním a zdokonalováním: 

 – programu Copernicus, který je důležitý pro záchranu životů na moři a při záplavách, 

 – programu Galileo, evropského globálního družicového navigačního systému; 

 – projektu EGNOS, evropského diferenciálního globálního polohového systému, který 

již poskytuje navigační služby uživatelům na moři ve snaze zajistit bezpečnost 

lidských životů, 

 – „modrých“ bezpilotních letounů (dronů) řízených pomocí družicových dat, které lze 

nasadit při záchranných operacích na moři, na pobřeží a na vnitrozemských vodních 

tocích, jako v případě vítěze Ceny Satnav v roce 2015. 



 

AD\1124273CS.docx 7/8 PE599.804v02-00 

 CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 25.4.2017    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

16 

1 

3 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos 

Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike 

Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, 

Ruža Tomašić, Peter van Dalen 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Jens Gieseke, Verónica Lope Fontagné 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

John Stuart Agnew 

 



 

PE599.804v02-00 8/8 AD\1124273CS.docx 

CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

16 + 

ALDE António Marinho e Pinto 

ENF Sylvie Goddyn 

PPE Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław 

Wałęsa 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos 

Verts/ALE Marco Affronte, Linnéa Engström 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

3 0 

ECR Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


