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IEROSINĀJUMI 

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ar 1998. gada Baveno manifestu tika izveidota Globālās vides un drošības 

novērošanas programma ar mērķi noteikt Eiropas globālās novērošanas lomu vides un 

drošības jomā; tā kā kopš 2012. gada šī iniciatīva saucas Copernicus; 

B. tā kā Parlamenta un Padomes 2007. gada politiskie lēmumi nodrošināja finansējuma 

piešķiršanu Eiropas satelītnavigācijas programmām — Eiropas Ģeostacionārās navigācijas 

pārklājuma dienestam (EGNOS) un Galileo — un paredzēja panākt vienošanos par šo 

programmu pārvaldības struktūru; 

C. tā kā Galileo būs daļa no kosmosa sistēmas nelaimē nonākušu kuģu meklēšanai un 

satelītsakarus izmantojošas meklēšanas un glābšanas (COSPAS- SARSAT) sistēmas; 

D. tā kā zvejniecība ir ļoti riskants darbs, kur negadījumi var notikt vienmēr un zvejnieku 

izdzīvošana nelaimes gadījumā parasti ir atkarīga no medicīniskās palīdzības pēc iespējas 

ātrākas saņemšanas; 

E. tā kā, lai varētu labāk analizēt zivju krājumus un jūras vidi, ir nepieciešams lielāks datu 

daudzums un tie jāsaņem ātrāk, 

1. atzinīgi vērtē kosmosa stratēģiju Eiropai, kam ir liela nozīme jūras un jūrniecības 

jautājumu risināšanā un zvejas darbībās, kā arī liels potenciāls, lai attīstītu cilvēka 

darbības jūrā un saglabātu jūras vidi; 

2. atzīst kosmosa stratēģijas Eiropai nozīmi, lai panāktu pārvaldes iestāžu un citu ieinteresēto 

personu koordinētu rīcību; 

3. aicina uzmanību pievērst tam, ka nekur netiek minēta saikne starp gaisa telpu un jūru, jo 

tajā nav atrodami vārdi “okeāns” un “jūra”; 

4. atzīst, ka kosmosa tehnoloģijas, dati un šādas tehnoloģijas izmantojoši pakalpojumi “jau 

tiek izmantoti daudzās valsts politikas un tautsaimniecības nozarēs”, tostarp zvejas 

darbību kontrolē, kuģu ceļu plānošanā un uzraudzībā un naftas plankumu un citu 

piesārņotāju atklāšanā un uzraudzībā, meklēšanas un glābšanas operācijās jūrā un cīņā 

pret nelegālo zvejniecību un pirātismu; 

5. atzīst, ka, iespēja valsts iestādēm izmantot pastāvīgākas un sensitīvākas okeāna 

novērošanas kosmosa tehnoloģijas, ļaus viņām ātrāk reaģēt un būtiski ietaupīt, veicot 

precīzākas darbības, jo īpaši nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 

apkarošanā; 

6. uzsver, ka ir svarīgi izmantot jaunākās tehnoloģijas un rosināt izstrādāt jaunas sistēmas, 

lai efektīvāk uzraudzītu un apkarotu NNN zveju; 

7. uzsver Galileo un EGNOS nozīmi jūras drošībā un navigācijā, izmantojot viņu lomu citu 

starptautisku sistēmu stiprināšanā un uzlabošanā un Eiropas tehnoloģiskās neatkarības 

veicināšanā; 
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8. atgādina Komisijai labākas koordinācijas starp Galileo un EGNOS nozīmi, kā arī saistīto 

Copernicus pakalpojumu nozīmi drošības uzlabošanā; 

9. atzīst, ka ir nepieciešams izstrādāt drošas satelītsakaru sistēmas, lai apmierinātu 

pašreizējās un turpmākās vajadzības Eiropas jūrniecības kopienā, tostarp jūras uzraudzībā, 

kas izmanto tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS), kuras lielā mērā ir atkarīgas no 

satelītsakariem; 

10. atzinīgi vērtē Komisijas Valdības satelītsakaru iniciatīvu (GOVSATCOM); 

11. uzsver Copernicus ieguldījumu tajā, lai pilnībā izprastu klimatu un laikapstākļus, okeānu 

dabiskos bioloģiskos procesus un agresīvas antropogēnas iejaukšanās, kas visi ir būtiski 

jautājumi zvejniecībai; 

12. atzinīgi vērtē Copernicus jūras dienesta nesen uzsākto “Okeāna stāvokļa ziņojumu”, kas ir 

vēl viens 80 Eiropas zinātnes ekspertu no vairāk nekā 25 iestādēm solis ceļā uz to, lai 

regulāri ik gadus izstrādātu ziņojumu par pasaules okeānu un Eiropas jūru stāvokli un 

veselību; 

13. uzsver nepieciešamību padarīt attēlu datus viegli pieejamus dažādām nozarēm, valstu 

aģentūrām, starptautiskām organizācijām, vietējiem plānotājiem un privātiem lietotājiem, 

tostarp okeānu virsmas temperatūras grafikus, kā arī datus par jūras vidi zvejniecībai; 

uzsver, ka Copernicus jūras vides novērošanas sistēmai, ko nodrošina Mercator Ocean, 

Copernicus atmosfēras novērošanas sistēmai un Copernicus klimata pārmaiņu 

pakalpojumam, ko nodrošina Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs, būtu 

nepieciešami īpaši rīki, ko varētu izmantot Eiropas zvejnieki un kas būtu pieejami visās 

attiecīgajās Eiropas valstu valodās; 

14. uzsver nepieciešamību būtiski stiprināt izglītības un apmācības rīkus, kas ļauj pilnībā 

izmantot ar kosmosu saistītu rīku priekšrocības; 

15. uzskata, ka kosmosa tehnoloģiju attīstība ļaus nākotnē efektīvāk apsekot un izvērtēt zivju 

krājumus; 

16. uzskata, ka Kosmosa stratēģijai Eiropai vairāk jāpievēršas klimata pārmaiņām un to 

ietekmei uz jūras vidi; 

17. atzīst Copernicus Relay un Copernicus Academy tīklu nozīmi ieinteresēto personu dalības 

veicināšanā, iesaistot reģionālos lietotājus un palielinot centienus veicināt Copernicus 

datu un pakalpojumu plašāku izmantošanu; 

18. atzīst, ka ātrāka un precīzāka datu sniegšana radīs zivjaudzētavu ražīguma pieaugumu, 

pateicoties kaitīgu aļģu ziedēšanas uzraudzībai; 

19. atzīst, ka ir svarīgi nodrošināt, lai turpmākās zinātniskās darbības labāk integrētu kosmosa 

izpētes tehnoloģiju iespējas ar citām politikas jomām, kas risina planētas un sabiedrības 

problēmas; 

20. piekrīt, ka Galileo, EGNOS un Copernicus vēl nav pilnībā izpētīti, un atzīst publiskā un 

privātā sektora alianses potenciālu attiecībā uz jautājumu par kosmosa stratēģiju; 
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21. uzsver, ka kosmosa tehnoloģijām, kā arī to in situ komponentiem ir vajadzīgs liels budžets 

un ka ir svarīgi arī turpmāk ES budžetā atvēlēt šai nozarei nepieciešamos līdzekļus; 

22. uzsver, ka ES kosmosa nozare nodrošina darbvietas vairāk nekā 200 000 speciālistu, rada 

pievienoto vērtību vismaz EUR 46 miljardu apmērā un veicina sociālekonomisko 

inovāciju un izpēti zvejniecībā un jūras nozaru ekonomikā; 

23. mudina satelītdatu iegādi centralizēt un šajā sakarā izveidot specializētu centralizētu 

iepirkumu sistēmu, lai veicinātu datu kopīgu izmantošanu un radītu apjomradītus 

ietaupījumus; uzskata par paraugpraksi to, ka datus dažādu Savienības aģentūru 

vajadzībām, tostarp Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrai, iegādājas Eiropas Jūras 

drošības aģentūra; 

24. norāda, ka Komisija ierosina veicināt kosmosa risinājumu izmantošanu, jo īpaši sniedzot 

tehnisku atbalstu novatorisku un pārrobežu iepirkumu izmantošanā kosmosa 

risinājumiem; 

25. uzsver, ka ir svarīgi nemitīgi uzlabot meklēšanas un glābšanas spējas, un tādēļ mudina vēl 

vairāk integrēt Galileo satelītus šāda veida sistēmās; 

26. uzskata, ka esošo un nākotnes spēju konsolidācija patiesā Eiropas kosmosa tehnoloģijās 

balstītā jūras uzraudzības sistēmā, kura sniegs labumu vairākiem institucionālajiem 

lietotājiem un kuras pakalpojumus varētu komerciāli izmantot eksportam, varētu būt 

Komisijas novatorisko ieceru kosmosa nozarē tipisks gadījums; 

27. atbalsta ātrdarbīgu un uzticamu medicīnas iekārtām paredzētu satelītsakaru attīstīšanu gan 

izmantošanai uz zvejas kuģiem, gan meklēšanas un glābšanas vienībām, kam būtu jāspēj 

sazināties ar slimnīcām, nosūtot un saņemot medicīniskos datus, lai pēc iespējas ātrāk 

izvēlētos labāko rīcību; 

28. atgādina, ka tālākie reģioni un aizjūras zemes un teritorijas Eiropai sniedz īpašu dimensiju 

un ģeogrāfiskās iespējas, ļaujot attīstīt izvēršanas stacijas, monitoringa iekārtas un lokālo 

datu vākšanas sistēmas visā pasaulē; pauž nožēlu par to, ka tālākie reģioni un aizjūras 

zemes un teritorijas stratēģijā nav minēti; 

29. uzsver, ka kosmosa publiskās izmantošanas prioritātes, tostarp novērošana, būtu jāsaista ar 

Eiropas iniciatīvu likumdošanas vajadzībām, piemēram, “Jūras stratēģijas” 

pamatdirektīvu; 

30. atzīst potenciālu, ko piedāvā kosmosa infrastruktūras un no tām izrietošie pakalpojumi, 

kas efektīvi palīdz sasniegt starptautiskās okeānu pārvaldības mērķus, piemēram, īstenojot 

COP21 nolīgumu un mazinot klimata pārmaiņu ietekmi uz okeāniem, piekrasti un 

ekosistēmām, apkarojot jūras piesārņošanu vai sekmējot jūras teritoriālo plānošanu (JTP) 

pasaules līmenī; 

31. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt, ka tiek apmierinātas “dažādu ES aģentūru vajadzības”, 

piemēram, Eiropas Jūras drošības aģentūras un Eiropas Zivsaimniecības kontroles 

aģentūras vajadzības, un uzsver, ka šīs institūcijas arī veicinās kosmosa stratēģijas Eiropai 

mērķu sasniegšanu; uzstāj, ka jānotiek sadarbībai un ir jādalās ar satelītu informāciju starp 

Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas Jūras drošības aģentūru, Eiropas Zivsaimniecības 
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kontroles aģentūru un Eiropas Robežu un krasta apsardzi;  

32. aicina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru pilnībā izmantot savas jaunās plašākās 

pilnvaras, sniedzot novērošanas un komunikāciju pakalpojumus, kuros izmanto 

vismodernākās tehnoloģijas, jo īpaši kosmosa infrastruktūru, lai atklātu kuģus, kuri 

pārvadā migrantus, un novērstu katastrofas jūrā; 

33. uzsver satelītu nodrošinātu lietotņu potenciālu zvejas kontroles uzlabošanā un palīdzībā 

aizsargāt jūras vidi; 

34. atgādina, ka viena no galvenajām vērtībām attiecībā uz privātā sektora veiktu kosmosa 

izpēti ir patentu sistēmas un aizsargātas informācijas attīstība, kas būtu jāuzsver, 

izstrādājot kosmosa stratēģiju Eiropai; 

35. atgādina, ka kosmosa stratēģijai Eiropai ļoti svarīga ir tehnoloģiskā un rūpnieciskā 

attīstība, un uzskata, ka tā stratēģijā nav pilnībā apzināta; 

36. uzsver, ka gaidāmās devītās pamatprogrammas (FP9) laikposmam pēc 2021. gada mērķos 

jāparedz gan integrēt kosmosa stratēģija Eiropai, zivsaimniecība un jūras nozaru 

izaugsme, gan iesaistīt šo jomu specializētās institūcijas; 

37. vērš uzmanību uz to, ka jauno tehnoloģiju, kas balstās uz uzlaboto intelektu, kognitīvo 

skaitļošanu un nervu sistēmām, straujā attīstība nav minēta kosmosa stratēģijā Eiropai; 

38. uzskata, ka Kosmosa stratēģija Eiropai ir attiecināma tikai uz tuvāko nākotni un tai trūkst 

vērienīguma attiecībā uz iespējamiem jauniem, tālejošiem un mobilizējošiem projektiem, 

tostarp viedas zivsaimniecības pārvaldības labā; 

39. uzskata, ka Eiropai ir jākļūst par pasaules līderi kosmosa tehnoloģiju pielietojumā jūras 

nozarēs, turpinot ieviest, izvērst un uzlabot: 

 – Copernicus, kas ir svarīgi, lai glābtu dzīvības jūrā un pēc plūdiem, 

 – Galileo, Eiropas radīto vispasaules satelītnavigācijas sistēmu, 

 – EGNOS, Eiropas diferenciālo globālo pozicionēšanas sistēmu, kas jau nodrošina 

navigācijas pakalpojumus lietotājiem jūrā saistībā ar cilvēku drošību, 

 – virs jūras virsmas izmantojamus bezpilota lidaparātus, piemēram, Satnav 2015. gada 

balvas ieguvēju izstrādāto ierīci, ko vada ar satelītdatu palīdzību un var izmantot 

glābšanas operācijās jūrā, piekrastē un Savienības iekšzemes ūdeņos. 
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