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FORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Baveno-manifestet fra 1998 skabte den globale miljø- og 

sikkerhedsovervågning med det formål at fastslå EU's rolle inden for global overvågning 

af miljø og sikkerhed; der henviser til, at dette initiativ siden 2012 hedder Copernicus; 

B. der henviser til, at de politiske beslutninger, der blev truffet af Europa-Parlamentet og 

Rådet i 2007, gav sig udslag i tildelingen af et budget for de europæiske 

satellitnavigationsprogrammer Egnos og Galileo og en aftale om forvaltningen af 

programmerne; 

C. der henviser til, at Galileo vil være en del af Cospas-Sarsat-satellitsystemet (Space System 

for the Search of Vessels in Distress-Search and Rescue Satellite-Aided Tracking) for 

eftersøgning og redning; 

D. der henviser til, at fiskeri er en højrisikobeskæftigelse, hvor der altid kan ske ulykker, og 

fiskernes overlevelse afhænger normalt af, at de kan få lægehjælp så hurtigt som muligt; 

E. der henviser til, at for at få en bedre analyse af bestande og det marine miljø er der behov 

for flere data og for at få dem hurtigere; 

1. glæder sig over rumstrategien for Europa, der er af stor betydning for maritime 

anliggender og fiskeri og har et stort potentiale med hensyn til at udvikle menneskelig 

aktivitet på havet og bevare havmiljøet; 

2. anerkender betydningen af en rumstrategi for Europa for den koordinerede indsats af 

administrative organer og andre interessenter; 

3. henleder opmærksomheden på den manglende omtale af forholdet mellem luft og hav, 

hvilket den manglende anvendelse af ordene "oceaner" og "hav" vidner om; 

4. anerkender, at rumteknologier, data og rumbaserede tjenester allerede nu bidrager til en 

række offentlige politikker og økonomiske sektorer, herunder kontrol af fiskeri, prognoser 

og overvågning af skibsruter og opsporing og overvågning af olieudslip og af andre 

forurenende stoffer, eftersøgnings- og redningsaktioner, ulovligt fiskeri og 

piratvirksomhed; 

5. anerkender, at hvis de offentlige myndigheder får mulighed for at drage fordel af mere 

vedvarende og mere reaktive rumbaserede havovervågningsredskaber vil de kunne reagere 

hurtigere og sikre betydelige besparelser ved bedre at målrette deres tiltag, når de 

bekæmper ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; 

6. understreger betydningen af at anvende den nyeste teknologi og af at fremme udviklingen 

af nye systemer til mere effektiv overvågning og bekæmpelse af IUU-fiskeri; 

7. understreger betydningen af Galileo og Egnos for den maritime sikkerhed og navigation, 

idet de styrker og forbedrer andre internationale systemer og bidrager til Europas 

teknologiske uafhængighed; 
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8. minder også Kommissionen om betydningen af bedre koordinering mellem Galileo og 

Egnos og Copernicus-relaterede tjenester vedrørende forbedring af sikkerheden; 

9. anerkender nødvendigheden af at udvikle sikre satellitbaserede kommunikationssystemer 

for at dække eksisterende og fremtidige investeringsbehov inden for de europæiske 

maritime samfund, herunder maritim overvågning baseret på fjernstyrede 

luftfartøjssystemer, som er stærkt afhængige af satellitkommunikation; 

10. glæder sig over Kommissionens initiativ om statslig satellitkommunikation 

(GOVSATCOM); 

11. understreger betydningen af Copernicus for at få en fuld forståelse af klimaet og vejret, af 

havets naturlige biologiske processer og af de menneskeskabte aggressioner, der alle er 

vigtige spørgsmål for fiskeriet; 

12. glæder sig over den nylige lancering af Copernicus' maritime tjeneste "Ocean State 

Report", der er et arbejde udført af 80 europæiske videnskabelige eksperter fra mere end 

25 institutioner, og som udgør et skridt fremad i udviklingen af regelmæssig årlig 

rapportering om oceanernes og de europæiske farvandes tilstand og sundhed; 

13. understreger behovet for at gøre billeddata let tilgængelige for forskellige sektorer, 

forskellige statslige agenturer, internationale organisationer, lokale planlæggere og private 

brugere, herunder havoverfladetemperatur for fiskerisektoren og data om havmiljøet; 

understreger, at Copernicus' program for overvågning af havmiljøet, der leveres af 

Mercator Ocean, og Copernicus' program til overvågning af atmosfæren, og Copernicus' 

klimaforandringstjeneste, der leveres af Det Europæiske Center for Mellemfristede 

Vejrprognoser, bør stille særlige værktøjer til rådighed for europæiske fiskere og være 

tilgængelige på alle relevante EU-sprog; 

14. understreger, at det er nødvendigt at styrke de uddannelses- og 

erhvervsuddannelsesmæssige instrumenter, der giver mulighed for fuld udnyttelse af 

fordelene ved rumbaserede værktøjer; 

15. mener, at udviklingen af rumteknologi i fremtiden vil gøre det muligt at overvåge og 

vurdere fiskebestandene mere effektivt; 

16. mener, at rumstrategien for Europa bør være mere ambitiøs med hensyn til 

klimaforandringerne og deres indvirkning på havmiljøet; 

17. anerkender betydningen af Copernicus Relay og Copernicus Academy-netværkene med 

hensyn til at fremme interessenternes engagement, sætte den regionale brugerdimensionen 

på dagsordenen og øge indvirkningen af indsatsen for at fremme og udnytte Copernicus' 

data og tjenester; 

18. anerkender, at en hurtigere og mere præcis tilvejebringelse af data vil øge produktiviteten 

af akvakulturbrugere takket være overvågningen af skadelige algevækster; 

19. erkender betydningen af at sikre, at fremtidige forskningsaktiviteter bedre integrerer 

rumteknologikapaciteter med andre politikområder, der tager fat på globale og 

samfundsmæssige udfordringer; 
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20. er enig i, at potentialet i Galileo, Egnos og Copernicus endnu ikke er udnyttet fuldt ud, og 

anerkender potentialet i et samarbejde mellem den offentlige og den private sektor om 

rumstrategi; 

21. understreger, at rumteknologi og dens in situ-komponenter kræver store budgetter, og at 

det er af afgørende betydning at afsætte de nødvendige ressourcer til denne sektor i EU's 

budget; 

22. understreger, at EU's rumindustri giver beskæftigelse til over 200 000 specialister, skaber 

en merværdi på mindst 46 mia. EUR og bidrager til socioøkonomisk innovation og 

udforskning af mulighederne på områderne fiskeri og blå økonomi; 

23. tilskynder til centraliserede indkøb af satellitdata og i denne forbindelse til oprettelse af et 

særskilt centraliseret indkøbssystem for at fremme udvekslingen af data og skabe 

stordriftsfordele; betragter indsamling af oplysninger fra Det Europæiske 

Søfartssikkerhedsagentur til gavn for de forskellige agenturer, herunder EU-

Fiskerikontrolagenturet, som eksempler på god praksis; 

24. noterer sig, at Kommissionen foreslår at "fremme anvendelsen af rumbaserede løsninger", 

især ved at yde teknisk bistand og anvende innovative grænseoverskridende indkøb af 

rumbaserede løsninger; 

25. understreger betydningen af konstant at forbedre eftersøgnings- og redningstjenester og 

tilskynder derfor til yderligere integration af Galileo i disse systemer; 

26. mener, at konsolideringen af eksisterende og fremtidige kapaciteter til et egentligt 

europæisk rumbaseret havovervågningssystem, der vil gavne en række institutionelle 

brugere, og hvis ydelser kan udnyttes kommercielt til eksport, kan blive et skoleeksempel 

for Kommissionens innovative ambitioner inden for rumsektoren; 

27. støtter udviklingen af pålidelige højhastighedssatellitforbindelser for medicinsk udstyr 

både til fartøjer og eftersøgnings- og redningshold, som bør være i stand til at 

kommunikere med hospitaler og sende og modtage helbredsoplysninger for at træffe 

beslutning om den bedste fremgangsmåde så hurtigt som muligt; 

28. minder om, at regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier giver 

Europa en ekstraordinær dimension og fremragende geografiske muligheder til at udvikle 

stationer, overvågningsfaciliteter og feltundersøgelsessystemer verden over; beklager, at 

regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier ikke er nævnt i 

strategien; 

29. understreger, at prioriteterne for offentlig brug af rummet, herunder observation bør være 

relateret til de lovgivningsmæssige behov af europæiske initiativer som 

havstrategirammedirektivet; 

30. anerkender, at ruminfrastrukturer og afledte tjenester har potentiale til at bidrage effektivt 

til målene om en international havforvaltning, f.eks. i gennemførelsen af COP21-aftalen 

og med hensyn til at afbøde virkningerne af klimaforandringerne på havene, kysterne og 

økosystemerne, bekæmpelse af affald i havet og fremme af maritim fysisk planlægning 

(MFP) på globalt plan; 
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31. minder om betydningen af at sikre "behovene i de forskellige agenturer" såsom Det 

Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og EU-Fiskerikontrolagenturet, og understreger, 

at disse institutioner også vil bidrage til opfyldelsen af målene for en rumstrategi for 

Europa; insisterer på samarbejde og udveksling af oplysninger mellem EU's agenturer, 

navnlig Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning;  

32. opfordrer EU-Fiskerikontrolagenturet til fuldt ud at anvende sine nye udvidede beføjelser 

ved at yde overvågnings- og kommunikationstjenester, der gør brug af den nyeste 

teknologi, herunder rumbaseret infrastruktur med henblik på at opdage fartøjer med 

migranter og forebygge katastrofer til søs; 

33. understreger potentialet af satellitbaserede applikationer for at forbedre fiskerikontrollen 

og hjælpe med at beskytte det marine miljø; 

34. minder om, at en af den private sektors vigtigste bidrag til udforskning af rummet er 

udviklingen af patenter og beskyttede oplysninger, hvilket bør understreges i udviklingen 

af en rumstrategi for Europa; 

35. minder om, at den teknologiske og industrielle udvikling er vigtig for rumstrategien for 

Europa, og mener, at den ikke udnyttes fuldt ud i strategien; 

36. understreger, at både integration af EU's rumstrategi, fiskeri og blå vækst samt 

inddragelsen af institutioner med specialviden på disse områder bør indgå i målene for det 

kommende niende rammeprogram (RP9) for perioden efter 2021;  

37. påpeger, at den hurtige udvikling af nye teknologier, der bygger på forstærket intelligens, 

kognitiv computing og neurale systemer, ikke er nævnt i rumstrategien for Europa; 

38. mener, at rumstrategien for Europa kun kigger på den nærmeste fremtid og ikke er 

ambitiøs nok med hensyn til eventuelle nye visionære og bredt mobiliserende projekter, 

herunder til fordel for intelligent forvaltning af fiskeriet; 

39. mener, at Europa skal være verdensførende inden for "blå" rumteknologi ved yderligere at 

udrulle, udbrede og forbedre: 

 – Copernicus, der er vigtig med henblik på at redde liv på havet og i forbindelse med 

oversvømmelser 

 – Galileo, EU's globale satellitnavigationssystem 

 – Egnos, det europæiske differentielle globale positioneringssystem, som allerede nu 

yder navigationstjenester til brugere på havet, der har betydning for menneskers 

sikkerhed 

 – "blå" droner, der kontrolleres ved hjælp af satellitdata, som kan anvendes til 

redningsaktioner til søs, på kysten og i Unionens indre farvande, som af vinderen af 

Satnavprisen i 2015. 
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