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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että vuonna 1998 esitetyllä Baveno-manifestilla luotiin ympäristön ja 

turvallisuuden maailmanlaajuisen seurannan ohjelma, jonka tavoitteena oli määritellä 

Euroopan rooli ympäristö- ja turvallisuusalan maailmanlaajuisessa seurannassa; toteaa, 

että ohjelmasta on vuodesta 2012 lähtien käytetty nimeä Copernicus; 

B. toteaa, että parlamentin ja neuvoston vuonna 2007 tekemät poliittiset päätökset johtivat 

määrärahojen myöntämiseen eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille eli Euroopan 

geostationaariselle navigointilisäjärjestelmälle (EGNOS) ja Galileolle ja päätösten 

perusteella sovittiin myös ohjelmien hallinnointirakenteesta; 

C. ottaa huomioon, että Galileosta tulee osa maailmanlaajuista Cospas-Sarsat-etsintä- ja 

pelastussatelliittijärjestelmää; 

D. ottaa huomioon, että kalastus on riskialtista työtä, jossa onnettomuudet ovat aina 

mahdollisia, jolloin kalastajien selviytyminen hengissä riippuu yleensä siitä, että he 

pääsevät mahdollisimman nopeasti hoitoon; 

E. katsoo, että tarvitaan enemmän tietoa ja sitä on saatava nopeammin, jotta kalakantoja ja 

meriympäristöä voidaan arvioida paremmin; 

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan avaruusstrategiaan, jolla on suuri merkitys meri- ja 

merenkulkualalle ja kalastukselle ja joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia kehittää ihmisten 

toimintaa merellä ja säilyttää meriympäristö; 

2. katsoo, että Euroopan avaruusstrategia on tärkeä hallintoelinten ja muiden toimijoiden 

toiminnan koordinoinnin kannalta; 

3. kiinnittää huomiota siihen, että ilman ja meren välistä suhdetta ei käsitellä lainkaan, mitä 

osoittaa se, ettei sanoja ”valtameri” ja ”meri” käytetä kertaakaan; 

4. toteaa, että avaruusteknologiaa ja -tietoja sekä avaruusperusteisia palveluja ”käytetään jo 

nyt monilla julkisen politiikan ja talouden aloilla”, kuten kalastuksen seurannassa, 

laivareittien ennakoinnissa ja seurannassa, öljyvahinkojen ja muiden saasteiden 

havaitsemisessa ja seurannassa, merietsintä- ja pelastusoperaatioissa sekä laittoman 

kalastuksen ja merirosvouksen havaitsemisessa; 

5. korostaa, että viranomaisten olisi voitava hyödyntää pysyvämpiä ja käyttökelpoisempia 

avaruusperusteisia valtamerten valvontavalmiuksia pystyäkseen reagoimaan nopeammin 

ja säästämään merkittävästi kustannuksissa kohdentamalla toimintansa paremmin 

erityisesti laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU) 

torjunnassa; 

6. korostaa, että on tärkeää käyttää uusinta teknologiaa ja kannustaa uusien järjestelmien 

kehittämiseen, jotta IUU-kalastusta voidaan seurata ja torjua tehokkaammin; 



 

PE599.804v02-00 4/9 AD\1124273FI.docx 

FI 

7. korostaa Galileo- ja EGNOS-järjestelmien merkitystä merenkulun turvallisuudelle ja 

navigoinnille, sillä ne lujittavat ja parantavat osaltaan muita kansainvälisiä järjestelmiä ja 

edistävät Euroopan teknistä riippumattomuutta; 

8. muistuttaa komissiota Galileo- ja EGNOS-palvelujen sekä niihin liittyvien 

Copernicus-palveluiden koordinoinnin tehostamisen tärkeydestä muun muassa 

turvallisuuden parantamisen kannalta; 

9. toteaa, että on tarpeen kehittää turvallisia satelliittiviestintäjärjestelmiä, jotta voidaan 

vastata Euroopan merenkulkuyhteisön nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin esimerkiksi 

merenkulun valvonnassa, joka tapahtuu pitkälti satelliittiviestintään perustuvien kauko-

ohjattujen ilma-alusjärjestelmien avulla; 

10. on tyytyväinen komission esittämään valtiollista satelliittiviestintää koskevaan 

aloitteeseen (GOVSATCOM); 

11. korostaa Copernicuksen merkitystä tarkan käsityksen saamiseksi ilmastosta, säästä, 

valtameriluonnon biologisista prosesseista ja ihmisen määrätietoisista pyrkimyksistä, jotka 

kaikki ovat kalastuksen kannalta ratkaisevia tekijöitä; 

12. pitää tervetulleena Copernicus-meripalvelun äskettäin esittämää raporttia valtamerten 

tilasta ja toteaa, että työhön osallistui 80 eurooppalaista tieteellistä asiantuntijaa yli 

25 laitoksesta ja että raportti merkitsee edistysaskelta pyrittäessä säännölliseen vuotuiseen 

raportointiin maailman valtamerten ja Euroopan merten tilasta ja kunnosta; 

13. korostaa, että eri alojen toimijoiden, julkisten laitosten, kansainvälisten järjestöjen, 

paikallisten suunnittelijoiden ja yksityisten käyttäjien olisi voitava käyttää helposti 

kuvatietoja, mukaan lukien valtamerten pintaveden lämpötilakartat kalastusalalla ja 

meriympäristöä koskevat tiedot; korostaa, että Copernicuksen meriympäristön 

seurantajärjestelmän, josta vastaa Mercator Océan, sekä Copernicuksen ilmakehän 

seurantajärjestelmän ja ilmastonmuutoksen seurantajärjestelmän, joista vastaa European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts, olisi tarjottava erityistyökaluja 

eurooppalaisille kalastajille ja niiden olisi oltava käytettävissä kaikilla tarvittavilla 

eurooppalaisilla kielillä; 

14. korostaa, että on tarpeen tehostaa huomattavasti koulutusvälineitä, joilla pyritään 

mahdollistamaan avaruusperusteisten välineiden täysipainoinen hyödyntäminen; 

15. katsoo, että avaruusteknologian kehittyminen mahdollistaa tulevaisuudessa kalakantojen 

tehokkaamman kartoittamisen ja arvioinnin; 

16. katsoo, että Euroopan avaruusstrategiassa on osoitettava enemmän kunnianhimoa 

suhtautumisessa ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen meriympäristöön; 

17. katsoo, että Copernicus Relay- ja Copernicus Academy -verkostot ovat tärkeitä, sillä ne 

edistävät eri toimijoiden osallistumista, tuovat esille alueellisten käyttäjien näkökulman ja 

laajentavat toimien vaikutusalaa, kun pyritään lisäämään Copernicus-tietojen 

ja -palvelujen käyttöä;  
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18. toteaa, että tietojen saannin nopeutuminen ja tarkentuminen johtavat kalankasvattajien 

tuottavuuden kasvuun, kun haitallisten leväkasvustojen esiintymistä seurataan; 

19. pitää tärkeänä varmistaa, että tulevaisuuden tutkimustoiminnassa avaruusteknologian 

mahdollisuudet integroidaan paremmin muihin maailmanlaajuisia ja yhteiskunnallisia 

haasteita koskeviin politiikan aloihin; 

20. katsoo, että Galileo- ja EGNOS-järjestelmien ja Copernicus-ohjelman potentiaalia ei vielä 

ole täysin tutkittu, ja korostaa mahdollisuuksia, joita julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteistyö tarjoaa avaruusstrategian kattamilla aloilla; 

21. korostaa, että avaruusteknologiaan ja sen in situ -komponentteihin tarvitaan paljon varoja, 

ja katsoo, että on tärkeää kohdentaa jatkuvasti riittävästi määrärahoja tälle alalle EU:n 

talousarviossa; 

22. painottaa, että EU:n avaruusala työllistää yli 200 000 asiantuntijaa, luo vähintään 

46 miljardia euroa lisäarvoa ja edistää sosiaalis-taloudellista innovointia ja tutkimusta 

kalastuksessa ja sinisessä taloudessa; 

23. kannustaa satelliittitietojen hankinnan keskittämiseen ja erityisen keskitetyn 

ostojärjestelmän luomiseen, jotta edistetään tietojen jakamista ja luodaan mittakaavaetuja; 

pitää hyvänä käytäntönä sitä, että Euroopan meriturvallisuusvirasto hankkii useita unionin 

virastoja, kuten Euroopan kalastuksenvalvontavirastoa, hyödyttäviä tietoja; 

24. panee merkille, että komissio esittää edistävänsä ”avaruusratkaisujen laajempaa käyttöä” 

erityisesti antamalla teknistä tukea avaruusratkaisujen innovatiivisten ja rajat ylittävien 

hankintamenettelyjen käyttöön; 

25. korostaa, että on tärkeää parantaa jatkuvasti etsintä- ja pelastusvalmiuksia ja kannustaa 

siksi integroimaan Galileo-satelliitin entistäkin tiiviimmin tällaisiin järjestelmiin; 

26. katsoo, että komission avaruusalan innovointipyrkimysten malliesimerkkinä voisi olla 

nykyisten ja tulevien valmiuksien kehittäminen aidoksi eurooppalaiseksi 

avaruusperusteiseksi merenkulun valvontajärjestelmäksi, joka hyödyttää useita 

institutionaalisia käyttäjiä ja jonka palveluja voitaisiin hyödyntää kaupallisesti viennissä; 

27. tukee nopeiden ja luotettavien satelliittiyhteyksien kehittämistä lääkinnällisiä laitteita 

varten alusten ja etsintä- ja pelastusryhmien käyttöön, sillä näiden olisi voitava olla 

yhteydessä sairaaloihin lähettämällä ja vastaanottamalla hoitoon liittyviä tietoja, jotta 

parhaista mahdollisista toimenpiteistä voidaan päättää mahdollisimman nopeasti; 

28. muistuttaa, että unionin syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet luovat 

Euroopalle erityisen ulottuvuuden ja maantieteellisiä mahdollisuuksia, joiden ansiosta 

voidaan perustaa käyttöasemia, seurantalaitoksia ja kenttätutkimustietojärjestelmiä 

kaikkialle maailmaan; pitää valitettavana, ettei syrjäisimpiä alueita eikä merentakaisia 

maita ja alueita mainita strategiassa; 

29. korostaa, että avaruuden julkisen käytön prioriteetit, kuten havainnointi, olisi kytkettävä 

meristrategiapuitedirektiivin ja muiden eurooppalaisten aloitteiden lainsäädännöllisiin 

tarpeisiin; 
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30. korostaa avaruusinfrastruktuurin ja siitä johdettujen palvelujen tarjoamia mahdollisuuksia 

edistää tehokkaasti kansainvälisen valtamerihallinnoinnin tavoitteita, jotka liittyvät muun 

muassa COP21-sopimuksen täytäntöönpanoon, ilmastonmuutoksen valtameriin, 

rannikkoalueisiin ja ekosysteemeihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen, merien 

roskaantumisen torjuntaan ja merten aluesuunnittelun edistämiseen maailmanlaajuisesti; 

31. muistuttaa, että on huolehdittava EU:n eri virastojen, kuten Euroopan 

meriturvallisuusviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston, tarpeista, ja korostaa, 

että näiden virastojen on myös osaltaan edistettävä Euroopan avaruusstrategian 

tavoitteiden toteutumista; kehottaa unionin virastoja tekemään yhteistyötä ja jakamaan 

satelliittitietoja, mikä koskee erityisesti Euroopan meriturvallisuusvirastoa, Euroopan 

kalastuksenvalvontavirastoa ja Euroopan raja- ja merivartiovirastoa;  

32. kehottaa Euroopan kalastuksenvalvontavirastoa hyödyntämään täysimittaisesti uutta 

laajennettua toimivaltaansa tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, joissa käytetään 

uusinta tekniikkaa ja erityisesti avaruusperusteista infrastruktuuria, jotta voidaan havaita 

siirtolaisia kuljettavat alukset ja estää onnettomuudet merellä; 

33. korostaa satelliitteja hyödyntävien sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia parantaa 

kalastuksen valvontaa ja auttaa suojaamaan meriympäristöä; 

34. muistuttaa, että avaruuden tutkimuksen suurimpia hyötyjä yksityissektorille on patenttien 

ja liikesalaisuutena pidettävien tietojen syntyminen, mitä olisi korostettava Euroopan 

avaruusstrategiaa kehitettäessä; 

35. toteaa, että tekninen ja teollinen kehittäminen merkitsee Euroopan avaruusstrategialle 

ratkaisevaa etua, ja katsoo, että niitä ei ole tarkasteltu täysimääräisesti strategiassa; 

36. korostaa, että vuoden 2021 jälkeiseksi ajaksi laadittavan tutkimuksen ja innovoinnin 

yhdeksännen puiteohjelman tavoitteisiin on sisällyttävä EU:n avaruusstrategian, 

kalastuksen ja sinisen kasvun integroiminen ja näihin asioihin erikoistuneiden 

instituutioiden osallistumisen mahdollistaminen; 

37. pitää huolestuttavana, että Euroopan avaruusstrategiassa ei käsitellä laajennettuun älyyn, 

kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn ja neuroverkkojärjestelmiin perustuvan uuden 

teknologian nopeaa kehittymistä; 

38. katsoo, että Euroopan avaruusstrategia kattaa vain lähitulevaisuuden ja että siinä ei 

suhtauduta riittävän kunnianhimoisesti sellaisiin mahdollisiin uusiin, visionäärisiin ja 

liikkeelle paneviin hankkeisiin, jotka hyödyttäisivät muun muassa älykästä 

kalastuksenhoitoa; 

39. katsoo, että Euroopasta olisi tultava maailman johtava toimija ”sinisen” 

avaruusteknologian alalla siten, että se tuo esille, käyttää ja parantaa  

 – Copernicus-ohjelmaa, jolla on suuri merkitys ihmishenkien pelastamisessa merellä ja 

tulvien yhteydessä 

 – Euroopan maailmanlaajuista Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää 
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 – EGNOS-järjestelmää, joka on differentiaalinen GPS-järjestelmä ja joka jo tarjoaa 

käyttäjille merinavigointipalveluja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi 

 – ”sinisiä” miehittämättömiä ilma-aluksia, joita ohjataan satelliittitietojen avulla ja 

voidaan käyttää meripelastusoperaatioissa rannikoilla ja unionin sisävesillä, 

esimerkkinä Satnav-satelliittinavigointipalkinnon vuoden 2015 voittaja. 
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