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JAVASLATOK 

A Halászati Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az 1998-as „bavenói nyilatkozat” létrehozta a globális környezetvédelmi és 

biztonsági megfigyelési programot azzal a céllal, hogy meghatározza Európa globális 

megfigyelési szerepét a környezetvédelem és a biztonság területén; mivel 2012 óta ezt a 

kezdeményezést Kopernikusz programnak nevezik; 

B. mivel az Európai Parlament és a Tanács 2007-es politikai döntései eredményeképpen az 

európai műholdas navigációs programok, az európai geostacionárius navigációs lefedési 

szolgáltatás (EGNOS) és a Galileo számára költségvetést biztosítottak, és megállapodás 

született a programok irányítási struktúrájáról; 

C. mivel a Galileo a nehéz helyzetben lévő hajók űrbeli felkutatási rendszere és a műholdas 

keresés és mentés (COSPAS-SARSAT) kutatási és mentési műholdas rendszer része lesz; 

D. mivel a halászat magas kockázatú munka, ahol mindig történhetnek balesetek, és a 

halászok élete általában azon múlik, hogy minél gyorsabban orvosi ellátásban 

részesülhessenek; 

E. mivel az állományok és a tengeri környezet jobb elemzése érdekében több és gyorsabb 

adatra van szükség; 

1. üdvözli az európai űrstratégiát, amely igen fontos a tengerrel és tengerészettel kapcsolatos 

kérdések és a halászati tevékenységek szempontjából, és amely nagy lehetőségeket rejt 

magában a tengereken zajló emberi tevékenységeknek és a tengeri környezet 

megőrzésének fejlesztése tekintetében; 

2. elismeri az európai űrstratégia fontosságát a közigazgatási szervek és más érdekelt felek 

koordinált fellépése szempontjából; 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy nem említik a légi és tengeri területek közötti kapcsolatot, 

amint azt az „óceán” és a „tengeri” szavak hiánya mutatja; 

4. elismeri, hogy az űrtechnológiák, -adatok és űralapú szolgáltatások „már most is számos 

közpolitikához és gazdasági ágazathoz hozzájárulnak”, többek között a halászati 

tevékenységek ellenőrzéséhez, a hajózási útvonalak előrejelzéséhez és felügyeletéhez, az 

olajkiömlések és más szennyeződések észrevételéhez és nyomon követéséhez, valamint a 

tengeri kutatási-mentési műveletekhez, az illegális halászat és a kalóztevékenységek 

észleléséhez; 

5. elismeri, hogy ha lehetővé teszik a közigazgatási hatóságok számára, hogy állandóbb és 

reakcióképes űralapú óceánmegfigyelési kapacitásokat vehessenek igénybe, ezáltal 

gyorsabban tudjanak reagálni és jelentős megtakarításokat érhessenek el fellépéseik 

célzottabbá tételével, különösen a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat 

elleni küzdelemben; 

6. kiemeli a legújabb technológia használatának fontosságát, és ösztönzi új rendszerek 
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fejlesztését a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat hatékonyabb 

megfigyelése és az ellene való eredményesebb küzdelem érdekében; 

7. hangsúlyozza a Galileo és az EGNOS fontosságát a tengeri biztonság és navigáció 

megerősítése szempontjából más nemzetközi rendszerek javításában és Európa 

technológiai önállóságához való hozzájárulásban játszott szerepük révén; 

8. emlékezteti a Bizottságot a Galileo és az EGNOS, valamint a kapcsolódó Kopernikusz-

szolgáltatások közötti, biztonság szempontjából is történő jobb koordináció fontosságára; 

9. elismeri a biztonságos műholdas kommunikációs rendszerek fejlesztésének 

szükségességét az európai tengeri közösség meglévő és jövőbeli igényeinek kielégítése 

érdekében, beleértve a távirányítású légijármű-rendszereken alapuló tengeri megfigyelést, 

amely erősen függ a műholdas kommunikációtól; 

10. üdvözli a Bizottság állami műholdas kommunikációra vonatkozó kezdeményezését 

(GOVSATCOM); 

11. hangsúlyozza a Kopernikusz fontosságát a halászatok számára alapvető fontosságú 

éghajlat és időjárás, az óceán természeti biológiai folyamatai és az erőszakos emberi 

beavatkozások teljes megértése szempontjából; 

12. üdvözli a Kopernikusz tengeri szolgáltatása, az „óceánok állapotáról szóló jelentés” 

közelmúltbeli elindítását, amely több mint 25 intézményből 80 európai tudományos 

szakértő erőfeszítésének eredménye, és előrelépés a világ óceánjai és az európai tengerek 

állapotára és egészségére vonatkozó rendszeres évi jelentéstétel létrehozásának irányába; 

13. hangsúlyozza, hogy a különböző iparágak, különféle kormányzati szervek, nemzetközi 

szervezetek, helyi tervezők és magánfelhasználók számára könnyen hozzáférhetővé kell 

tenni a képi adatokat, többek között az óceán felszíni hőmérsékletére vonatkozó 

diagramokat a halászatok számára, valamint a tengeri környezetre vonatkozó adatokat; 

hangsúlyozza, hogy a Mercator Ocean által nyújtott Kopernikusz tengeri környezeti 

felügyeleti rendszernek, valamint a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja 

által nyújtott Kopernikusz légkörmegfigyelési rendszernek és Kopernikusz 

éghajlatváltozási szolgálatnak minden releváns európai nyelven elérhető, speciális 

eszközökkel kell rendelkezniük az európai halászok számára; 

14. hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell erősíteni az oktatási és képzési eszközöket, 

amelyek lehetővé teszik az űrhöz kapcsolódó eszközök előnyeinek teljes kiaknázását; 

15. úgy véli, hogy az űrtechnológiák fejlesztése a jövőben lehetővé teszi a halállományok 

hatékonyabb kutatását és értékelését; 

16. úgy véli, hogy az európai űrstratégiának nagyobb ambíciót kell tanúsítania az 

éghajlatváltozás és annak a tengeri környezetre gyakorolt hatása tekintetében; 

17. elismeri a Kopernikusz adatközvetítés és a Kopernikusz Akadémia hálózatok fontosságát 

az érintett szereplők szerepvállalásának támogatásában, amelyek képviselik a regionális 

felhasználók szempontjait és növelik a Kopernikusz adat- és szolgáltatásfelvétele 

támogatásának elérésére irányuló erőfeszítéseket; 
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18. elismeri, hogy a gyorsabb és pontosabb adatszolgáltatás növeli a haltenyésztők 

termelékenységét a káros algavirágzás figyelemmel kísérésének köszönhetően; 

19. elismeri annak fontosságát, hogy a jövőbeni tudományos tevékenységek jobban 

integrálják az űrtechnológiai képességeket az egyéb globális és társadalmi kihívásokat 

érintő szakpolitikai területekbe; 

20. egyetért azzal, hogy a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz lehetőségei még nincsenek 

teljesen feltérképezve, és elismeri az űrstratégia szempontjából az állami és a 

magánszektor közötti szövetségben rejlő potenciált; 

21. hangsúlyozza, hogy az űrtechnológia és annak földi komponensei nagyobb költségvetést 

igényelnek, és alapvető fontosságú, hogy az uniós költségvetésből továbbra is biztosítsák 

a szükséges forrásokat ezen ágazat számára; 

22. hangsúlyozza, hogy az uniós űripar több mint 200 000 szakembernek biztosít munkát, 

legalább 46 milliárd eurós hozzáadott értéket teremt, és hozzájárul a gazdasági-társadalmi 

innovációhoz, valamint a halászati feltáráshoz és a kék gazdasághoz; 

23. ösztönzi a műholdas adatok központi beszerzését és e tekintetben egy erre a célra kijelölt 

központi beszerzési rendszer létrehozását az adatcsere ösztönzése és a 

méretgazdaságosság megvalósítása ösztönzésének érdekében; bevált gyakorlatnak tartja 

az adatok Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség általi beszerzését a különböző 

uniós ügynökségek, többek között az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal számára; 

24. megállapítja, hogy a Bizottság javasolja „űrmegoldások alkalmazását (...) ösztönözni”, 

különösen technikai segítség nyújtásával az űrmegoldások közbeszerzésének innovatív 

módon és határokon átnyúlóan történő lebonyolításához; 

25. hangsúlyozza, hogy fontos a kutatási és mentési képességek folyamatos javítása, és ezért 

ösztönzi a Galileo műhold további beépítését az ilyen típusú rendszerekbe; 

26. úgy véli, hogy a meglévő és a jövőbeli képességek megszilárdítása egy valódi európai 

űralapú tengeri megfigyelési rendszerben – amely számos intézményi felhasználó 

előnyére szolgál és amelynek szolgáltatásait kereskedelmi kivitelre lehetne bocsátani – 

iskolapéldája lehetne a Bizottság innovatív törekvéseinek az űrágazatban; 

27. támogatja a nagysebességű megbízható műholdas kapcsolat fejlesztését az orvosi 

felszerelések tekintetében, mind a hajók, mind a kutatási-mentési csapatok részére, 

amelyeknek képesnek kell lenniük a kórházakkal való kommunikációra, orvosi adatokat 

küldése és fogadása révén annak érdekében, hogy minél hamarabb eldönthessék, mik 

legyenek a következő lépések; 

28. emlékeztet arra, hogy a legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek különleges 

dimenziót és földrajzi lehetőségeket kínálnak Európának, lehetőséget teremtve 

indítóállomások, ellenőrző létesítmények és terepkutatási rendszerek fejlesztésére az egész 

világon; sajnálja, hogy a legkülső régiókat és a tengerentúli országokat és területeket nem 

említik e stratégiában; 

29. hangsúlyozza, hogy az űr állami használata, többek között a megfigyelés prioritásainak 
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európai kezdeményezések – például a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv – 

jogalkotási szükségleteihez kell kapcsolódniuk; 

30. elismeri, hogy az űrinfrastruktúrák és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások által kínált 

lehetőségek hatékonyan hozzájárulhatnak a nemzetközi óceánpolitikai irányítás 

célkitűzéseihez, például a COP21-megállapodás végrehajtásához és az éghajlatváltozás 

óceánokra, tengerpartokra és ökoszisztémákra gyakorolt hatásának enyhítéséhez, a tengeri 

hulladék elleni küzdelemhez vagy a tengeri területrendezési ütemterv világszinten történő 

előmozdításához; 

31. emlékeztet a különböző uniós ügynökségek, többek között az Európai Tengerészeti 

Biztonsági Ügynökség és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal igényei kielégítésének 

fontosságára, és hangsúlyozza, hogy ezen intézmények is hozzájárulnak az európai 

űrstratégia célkitűzéseinek megvalósításához; ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unió 

ügynökségeinek, különösen az az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek, 

Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak és az Európai Határ- és Parti Őrségnek együtt kell 

működniük és meg kell osztaniuk a műholdas információkat;  

32. felszólítja az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt, hogy teljes mértékben használja ki 

megerősített hatásköreit olyan megfigyelési és kommunikációs szolgáltatások nyújtására, 

amelyek a legkorszerűbb technológiát, különösen az űralapú infrastruktúrákat 

alkalmazzák, a migránsokat hozó hajók észlelésére és a tengeri katasztrófák megelőzésére; 

33. hangsúlyozza a műholdas alkalmazásokban rejlő lehetőségeket a halászati ellenőrzés 

javítása és a tengeri környezet megóvásának segítése tekintetében; 

34. emlékeztet arra, hogy a magánszektor egyik fő eszköze az űrfelfedezés tekintetében 

szabadalmak és tulajdonosi információk fejlesztése, amit az európai űrstratégia 

kidolgozása során hangsúlyozni kell; 

35. emlékeztet arra, hogy a technológiai és ipari fejlesztés az európai űrstratégia fő eszközei, 

és úgy véli, ezeket nem használják ki teljes mértékben a stratégiában; 

36. hangsúlyozza, hogy a küszöbön álló, 2021 utáni időszakra szóló kilencedik keretprogram 

célkitűzései között szerepeltetni kell az EU űrstratégiájának, halászati és kék növekedésre 

vonatkozó politikájának beépítését, valamint az erre szakosodott tudásintézetek bevonását 

e területekre; 

37. figyelmeztet az új technológiák gyors fejlődésére, amely a fokozott szakértelemre, 

kognitív programozásra és neurális rendszerekre támaszkodik, amelyek közül az európai 

űrstratégia egyet sem említ; 

38. úgy véli, hogy az európai űrstratégia csak a közeljövőre terjed ki, és hiányzik belőle a – 

többek között az intelligens halászati gazdálkodás érdekét szolgáló – lehetséges új, jövőbe 

tekintő és mozgósító projektekre irányuló ambíció. 

39. úgy véli, hogy Európának a világ egyik vezetőjévé kell válni a kék űrtechnológiák terén az 

alábbiak további bevezetésével, alkalmazásával és javításával: 

 – a Kopernikusz, amely fontos a tengeri életmentés és az áradások tekintetében, 
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 – a Galileo, Európa egész világra kiterjedő műholdas navigációs rendszere, 

 – az EGNOS, egy európai növelt pontosságú globális helymeghatározó rendszer, amely 

már most is navigációs szolgáltatásokat biztosít a felhasználók számára a tengeren az 

emberi életek biztonságával kapcsolatban; 

 – műholdas adatok alkalmazásával irányított „kék” drónok, amelyeket – a Satnav-díj 

2015-ös győztese nyomán – tengeri mentési műveletek során lehet bevetni a partok 

mentén és az Unió szárazföldi vizein. 
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