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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1998, με το «μανιφέστο του Baveno» δημιουργήθηκε το 

πρόγραμμα Παγκόσμιας Επιτήρησης Περιβάλλοντος και Ασφάλειας με σκοπό τον 

προσδιορισμό του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012, η πρωτοβουλία 

αυτή έχει ονομασθεί Copernicus· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν το 2007 το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο είχε ως αποτέλεσμα την κατανομή του προϋπολογισμού για τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη 

Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS)» και GALILEO και προέβλεπε μια συμφωνία σχετικα 

με τη δομή διαχείρισης των προγραμμάτων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Galileo θα αποτελέσει μέρος του δορυφορικού 

συστήματος συστήματος αναζήτησης και διάσωσης σκαφών COSPAS-SARSAT 

(διαστημικό σύστημα για την αναζήτηση σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο - 

δορυφορική βοήθεια για την αναζήτηση και τη διάσωση)· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι μια επικίνδυνη εργασία, όπου τα ατυχήματα 

μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και η ζωή των αλιέων εξαρτάται συνήθως από τη 

λήψη ιατρικής φροντίδας το συντομότερο δυνατόν· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να υπάρξει μια καλύτερη ανάλυση των αποθεμάτων και του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτείται η διάθεση περισσότερων και ταχύτερων δεδομένων· 

1. χαιρετίζει τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία είναι ουσιαστικής 

σημασίας τόσο για τα θαλάσσια και ναυτιλιακά ζητήματα όσο και για τις αλιευτικές 

δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στη θάλασσα και διαφύλαξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος· 

2. αναγνωρίζει τη σημασία της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη όσον αφορά τη 

συντονισμένη δράση των διοικητικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 

3. επισημαίνει την απουσία οποιασδήποτε μνείας της σχέσης μεταξύ του αέρα και 

θάλασσας, όπως το αποδεικνύει η απουσία των λέξεων «ωκεανός» και «θαλάσσιος»· 

4. αναγνωρίζει ότι οι διαστημικές τεχνολογίες, τα διαστημικά δεδομένα και οι υπηρεσίες 

«ήδη συνεισφέρουν σε αρκετούς τομείς δημόσιας πολιτικής και οικονομικούς τομείς», 

συμπεριλαμβανομένης της πρόγνωσης και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 

της παρακολούθησης των θαλάσσιων διαδρομών και του εντοπισμού και του ελέγχου 

πετρελαιοκηλίδων και άλλων ρυπαντικών ουσιών, των επιχειρήσεων έρευνας και 

διάσωσης στη θάλασσα, της παράνομης αλιείας και της πειρατείας· 

5. αναγνωρίζει ότι το να μπορούν οι δημόσιες αρχές να επωφελούνται από μονιμότερες και 

ανταποκρινόμενες στις ανάγκες τους διαστημικές ικανότητες επιτήρησης των ωκεανών θα 
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τους επιτρέψει να αντιδρούν ταχύτερα και να εξοικονομούν πόρους με την καλύτερη 

στόχευση των ενεργειών τους, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης, 

λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία που προσλαμβάνει η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών 

και η ενθάρυνση της ανάπτυξης νέων συστημάτων για την παρακολούθηση και την 

καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με αποτελεσματικότερο 

τρόπο· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του Galileo και του EGNOS για την ασφάλεια στη θάλασσα και 

την πλοήγηση μέσω του ρόλου που διαδραματίζουν για την ενίσχυση και τη βελτίωση 

άλλων διεθνών συστημάτων και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή τεχνολογική 

ανεξαρτησία· 

8. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία ενός καλύτερου συντονισμού συντονισμού 

μεταξύ του Galileo και του EGNOS αφενός και των συναφών υπηρεσιών του 

προγράμματος Copernicus αφετέρου, τούτο δε και όσον αφορά τη βελτίωση της 

ασφάλειας· 

9. αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλών δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας για 

την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής 

κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης με βάση τα συστήματα 

τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

δορυφορικές επικοινωνίες· 

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις κυβερνητικές δορυφορικές 

επικοινωνίες (GOVSATCOM)· 

11. τονίζει τη σημασία του Copernicus για την πλήρη κατανόηση των κλιματικών και 

καιρικών συνθηκών, τις φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες των ωκεανών και τις 

επιθετικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, που συνιστούν θέματα καθοριστικής σημασίας 

για την αλιεία· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δρομολόγηση της «Έκθεσης σχετικά με 

την κατάσταση των ωεκανών» από τις θαλάσσιες υπηρεσίες του προγράμματος 

Copernicus, μιας προσπάθεια εκ μέρους 80 ευρωπαίων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων 

από άνω των 25 θεσμικά όργανα ως ένα βήμα προς την διαμόρφωση μιας τακτική ετήσιας 

ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση και την υγεία των ωκεανών του πλανήτη και των 

ευρωπαϊκών θαλασσών· 

13. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί πιο εύκολα διαθέσιμη η απεικόνιση δεδομένων σε 

διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, διεθνείς 

οργανώσεις, τοπικούς υπεύθυνους χωροταξίας και ιδιωτικούς χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων που παρουσιάζουν τη θερμοκρασία της 

επιφάνειας των ωκεανών για τον τομέα της αλιείας, καθώς και των δεδομένων σχετικά με 

το θαλάσσιο περιβάλλον· τονίζει ότι το σύστημα παρακολούθησης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος του Copernicus που παρέχει το Mercator Ocean, το σύστημα 

παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus και η υπηρεσία του Copernicus για 

την κλιματική αλλαγή, που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων 

Μετεωρολογικών Προγνώσεων, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά εργαλεία για τους 
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ευρωπαίους αλιείς και να είναι διαθέσιμα σε όλες τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές γλώσσες· 

14. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά τα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα σχετικά 

με το διάστημα εργαλεία· 

15. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών θα καταστήσει δυνατή την έρευνα 

και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων στο μέλλον· 

16. θεωρεί ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη 

φιλοδοξία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στο θαλάσσιο 

περιβάλλον· 

17. αναγνωρίζει τη σημασία των δικτύων Copernicus Relay και Copernicus Academy τα 

οποία προωθούν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, προσθέτουν τη διάστση του 

περιφερειακού χρήστη και ενισχύουν τις προσπάθειες για την προώθηση της 

εκμετάλλευσης των στοιχείων και των υπηρεσιών του Copernicus· 

18. αναγνωρίζει ότι η ταχύτερη και ακριβέστερη διάθεση δεδομένων θα οδηγήσει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων ιχθυοκαλλιέργειας στην 

παρακολούθηση των επιβλαβών φυκιών· 

19. αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές ερευνητικές 

δραστηριότητες θα ενσωματώνουν καλύτερα τις δυνατότητες της διαστημικής 

τεχνολογίας σε άλλους τομείς πολιτικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων· 

20. συμφωνεί ότι οι δυνατότητες των προγραμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus δεν 

έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως και αναγνωρίζει το δυναμικό μιας σύμπραξης μεταξύ 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με το θέμα της διαστημικής στρατηγικής· 

21. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η διαστημική τεχνολογία και οι in situ συνισταμένες της 

απαιτούν μεγάλες δαπάνες και είναι θεμελιώδους σημασίας η κατανομή των απαραίτητων 

πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα αυτό· 

22. υπογραμμίζει ότι η διαστημική βιομηχανία απασχολεί πάνω από 200 000 

εμπειρογνώμονες, γεννά προστιθέμενη αξία ύψους τουλάχιστον 46 δισ. ευρώ και 

συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική καινοτομία και έρευνα στον τομέα της αλιείας και 

της γαλάζιας οικονομίας· 

23. ενθαρρύνει την κεντρική αγορά δορυφορικών δεδομένων και τη θέσπιση, στο πλαίσιο 

αυτό, ενός ειδικού συστήματος κεντρικών προμηθειών, ώστε να ενθαρρυνθεί η 

ανταλλαγή δεδομένων και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας· θεωρεί ορθή 

πρακτική την απόκτηση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα προς όφελος των διαφόρων οργανισμών της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας· 

24. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να «ενθαρρύνει την αξιοποίηση διαστημικών 

λύσεων», ιδίως με την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά τη χρήση καινοτόμων 

και διασυνοριακών προμηθειών για διαστημικές λύσεις· 



 

PE599.804v02-00 6/9 AD\1124273EL.docx 

EL 

25. τονίζει τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης και 

ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την περαιτέρω ενσωμέτωση δορυφόρου Galileo στους εν λόγω 

τύπους συστημάτων· 

26. θεωρεί ότι η ενοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών διαστημικών δυνατοτήτων σε 

ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο θα οφελήσει έναν 

ορισμένο αριθμό θεσμικών χρηστών και οι υπηρεσίες του οποίου θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης για εξαγωγή, θα μπορούσε να είναι 

μια κλασική περίπτωση καινοτόμων φιλοδοξιών της Επιτροπής στον τομέα του 

διαστήματος· 

27. υποστηρίζει την ανάπτυξη αξιόπιστων δορυφορικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για 

ιατρικό εξοπλισμό, τόσο για τα σκάφη όσο και για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης, οι 

οποίες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τα νοσοκομεία, μέσω της αποστολής 

και της λήψης ιατρικών δεδομένων προκειμένου να αποφασίζουν για την πλέον 

ενδεδειγμένη ενέργεια το συντομότερο δυνατόν· 

28. υπενθυμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

προσδίδουν στην Ευρώπη μια ξεχωριστή διάσταση και ασυνήθιστες γεωγραφικές 

δυνατότητες, αφού καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη επιχειρησιακών σταθμών, 

εγκαταστάσεων παρακολούθησης και συστημάτων επιτόπιας επιβεβαίωσης δεδομένων σε 

ολόκληρο τον πλανήτη· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και 

οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική· 

29. υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες για τη δημόσια χρήση του χώρου, 

συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης, θα πρέπει να έχει σχέση με τις νομοθετικές 

ανάγκες των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως η «οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική»· 

30. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες με 

το να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της διεθνούς 

διακυβέρνησης των ωκεανών, π.χ. στην εφαρμογή της συμφωνίας COP21 και στο 

μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στους ωκεανούς, στις ακτογραμμές 

και στα οικοσυστήματα, στην καταπολέμηση των θαλάσσιων αποβλήτων ή την 

προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) σε παγκόσμιο επίπεδο· 

31. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα ικανοποιηθούν «οι ανάγκες 

διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών», όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τονίζει ότι και οι εν 

λόγω οργανισμοί θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της διαστημικής στρατηγικής 

για την Ευρώπη· επιμένει στη συνεργασία και την ανταλλαγή δορυφορικών πληροφοριών 

μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 

την Ασφάλεια στη Θάλασσα, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·  

32. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας να κάνει πλήρη χρήση των νέων 

ενισχυμένων εξουσιών της παρέχοντας υπηρεσίες επιτήρησης και επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούν υπερσύγχρονη τεχνολογία διαστημικών υποδομών, ιδίως, για τον 

εντοπισμό των πλοίων που μεταφέρουν μετανάστες και την πρόληψη καταστροφών στη 

θάλασσα· 
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33. τονίζει τις δυνατότητες των διαστημικών εφαρμογών για τη βελτίωση του ελέγχου της 

αλιείας και τη συνεισφορά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος· 

34. υπενθυμίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα για 

την εξερεύνηση του διαστήματος είναι η ανάπτυξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 

των πληροφοριών αποκλειστικής εκμετάλλευσης, στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

κατά την ανάπτυξη της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη· 

35. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η τεχνολογική και η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελούν μείζον 

πλεονέκτημα για τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη και θεωρεί ότι δεν 

αξιοποιούνται πλήρως στο πλαίσιο της στρατηγικής· 

36. τονίζει ότι το επικείμενο ένατο Πρόγραμμα - Πλαισίου (ΠΠ9) για την περίοδο μετά το 

2021 πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής 

διαστημικής στρατηγικής, της αλιείας και της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και τη 

συμμετοχή ιδρυμάτων εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς αυτούς· 

37. προειδοποιεί για το γεγονός ότι η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται στις 

αυξημένες πληροφορίες, την γνωσιακή υπολογιστική και τα νευρωνικά συστήματα, δεν 

αναφέρονται στη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη· 

38. θεωρεί ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη αφορά μόνον το εγγύς μέλλον και 

δεν είναι αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά πιθανά νέα σχέδια που να προσφέρουν όραμα και 

κίνητρο, μεταξύ άλλων προς όφελος μιας έξυπνης διαχείρισης της αλιείας. 

39. θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί παγκόσμια ηγετική δύναμη στον τομέα της 

«γαλάζιας» διαστημικής τεχνολογίας με την περαιτέρω ανάπτυξη, εφαρμογή και 

βελτίωση: 

 – του προγράμματος Copernicus, το οποία είναι σημαντικό για τη διάσωση ζωών στη 

θάλασσα και σε περίπτωση πλημμύρας, 

 – του Galileo, του ευρωπαϊκού παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης, 

 – του EGNOS, μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση,  

που παρέχει ήδη υπηρεσίες σε διάφορους χρήστες στη θάλασσα σε σχέση με την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, 

 – των μη επανδρωμένων «γαλάζιων» αεροσκαφών που ελέγχονται με τη χρήση 

δορυφορικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα, στην ακτή και στα εσωτερικά ύδατα της Ένωσης, όπως από 

τον νικητή του βραβείου Satnav το 2015. 
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