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SUGGESTIES 

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek 

en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat met het Manifest van Baveno uit 1998 het programma “Global 

Monitoring for Environment and Security” tot stand werd gebracht om de wereldwijde 

monitoringrol van Europa te bepalen op het gebied van milieu en veiligheid;  

overwegende dat dit initiatief sinds 2012 Copernicus heet; 

B. overwegende dat de politieke besluiten die werden genomen door het Parlement en de 

Raad in 2007, leidden tot de toewijzing van een begroting aan de Europese 

satellietnavigatieprogramma's "European Geostationary Navigation Overlay Service" 

(Egnos) en Galileo en een akkoord omvatten over de governancestructuur van deze 

programma's; 

C. overwegende dat Galileo deel zal gaan uitmaken van het satellietgestuurde opsporings- en 

reddingssysteem "Space System for the Search of Vessels in Distress-Search and Rescue 

Satellite-Aided Tracking" (Cospas-Sarsat);  

D. overwegende dat vissen een beroep is dat veel risico’s met zich meebrengt, aangezien er 

altijd ongelukken kunnen gebeuren en het overleven van vissers vaak afhangt van hoe snel 

ze medische zorg krijgen; 

E. overwegende dat meer en vlotter verkrijgbare gegevens nodig zijn om een betere analyse 

te kunnen maken van de bestanden en het mariene milieu; 

1. is tevreden met de ruimtevaartstrategie voor Europa, die van groot belang is voor mariene 

en maritieme zaken en visserijactiviteiten en een groot potentieel heeft om de menselijke 

activiteiten op zee te ontwikkelen en het mariene milieu in stand te houden; 

2. merkt op dat de ruimtevaartstrategie voor Europa belangrijk is voor een gecoördineerd 

optreden van administratieve instanties en andere belanghebbenden; 

3. wijst erop dat er geen melding wordt gemaakt van het verband tussen lucht en zee, zoals 

blijkt uit het ontbreken van de woorden “oceaan” en “marien”; 

4. merkt op dat ruimtetechnologieën, gegevens en -diensten "reeds [bijdragen] aan een aantal 

beleidsterreinen en economische sectoren", inclusief beheer van de visserijactiviteiten, 

voorspelling en monitoring van scheepvaartroutes en opsporing en monitoring van 

olievervuiling en andere vervuilende stoffen, opsporings- en reddingsoperaties op zee, 

illegale visserij en piraterij; 

5. beseft dat als overheidsinstanties kunnen profiteren van permanentere en beter 

anticiperende in de ruimte gestationeerde capaciteiten voor oceaantoezicht ze sneller 

kunnen reageren en aanzienlijke bedragen kunnen besparen door hun acties gerichter uit te 

voeren en met name op te treden tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 

(IOO-visserij); 

6. onderstreept hoe belangrijk het is om de nieuwste technologie te gebruiken en de 
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ontwikkeling van nieuwe systemen aan te moedigen om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij effectiever te controleren en te bestrijden; 

7. benadrukt het belang van Galileo en Egnos voor de maritieme veiligheid en navigatie 

omdat ze andere internationale systemen versterken en verbeteren en bijdragen aan de 

technologische onafhankelijkheid van Europa; 

8. herinnert de Commissie aan het belang van een betere coördinatie tussen Galileo en Egnos 

en de aanverwante diensten van Copernicus, ook voor een verbetering van de veiligheid; 

9. onderkent de noodzaak om veilige satellietcommunicatiesystemen te ontwikkelen en zo te 

voorzien in de bestaande en toekomstige behoeften binnen de Europese maritieme 

gemeenschap, waaronder maritiem toezicht op basis van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen, die sterk afhankelijk zijn van satellietcommunicatie; 

10. is ingenomen met het initiatief inzake satellietcommunicatie voor overheidsgebruik van de 

Commissie (Governmental Satellite Communications, GovSatCom); 

11. benadrukt het belang van Copernicus voor een volledig begrip van het klimaat en het 

weer, de natuurlijke biologische processen in oceanen en agressieve antropogene 

interventies – stuk voor stuk cruciale factoren voor de visserij; 

12. is ingenomen met het recent in het leven geroepen “Verslag over de toestand van de 

oceanen” van de mariene dienst van Copernicus, een inspanning van 80 

wetenschappelijke deskundigen uit Europa van meer dan 25 instellingen, die een stap 

vooruit vormt bij de ontwikkeling van regelmatige jaarlijkse verslaglegging over de 

toestand en de gezondheid van de wereldwijde oceanen en Europese zeeën; 

13. benadrukt het feit dat beeldgegevens gemakkelijk beschikbaar moeten worden gemaakt 

voor diverse sectoren, verscheidene overheidsinstanties, internationale organisaties, lokale 

planners en particuliere gebruikers, inclusief temperatuurdiagrammen van het 

oceaanoppervlak voor de visserij, alsmede gegevens over het mariene milieu; benadrukt 

het feit dat het monitoringsysteem voor het mariene milieu van Copernicus, dat wordt 

verzorgd door Mercator Ocean, en het monitoringsysteem voor de atmosfeer van 

Copernicus en de dienst klimaatverandering van Copernicus, die worden geleverd door 

het Europees Centrum voor weervoorspellingen op middellange termijn, moeten 

beschikken over specifieke instrumenten voor Europese vissers, die beschikbaar zijn in 

alle relevante Europese talen; 

14. benadrukt dat onderwijs- en opleidingsinstrumenten aanzienlijk versterkt moeten worden 

zodat de voordelen van ruimtevaarthulpmiddelen volledig kunnen worden benut; 

15. verwacht dat als gevolg van de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologieën visbestanden 

in de toekomst beter kunnen worden gelokaliseerd en geëvalueerd; 

16. is van mening dat de ruimtevaartstrategie voor Europa meer ambitie moet tonen op het 

gebied van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het mariene milieu; 

17. onderkent het belang van de netwerken Copernicus Relay en Copernicus Academy, 

aangezien deze netwerken de betrokkenheid van belanghebbenden stimuleren, de 
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regionale gebruikersdimensie toevoegen en ervoor zorgen dat de inspanningen om het 

gebruik van de gegevens en diensten van Copernicus te bevorderen, een groter bereik 

krijgen; 

18. beseft dat de vlottere en preciezere verstrekking van gegevens zal leiden tot een grotere 

productiviteit van visserijbedrijven dankzij de monitoring van schadelijke algenbloei; 

19. merkt op dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat toekomstige wetenschappelijke 

activiteiten de technologische capaciteiten op het gebied van ruimtevaart beter integreren 

in andere beleidsterreinen waarbij mondiale en maatschappelijke uitdagingen worden 

aangepakt; 

20. is het ermee eens dat het potentieel van Galileo, Egnos en Copernicus nog niet volledig is 

onderzocht en ziet het potentieel van een bondgenootschap tussen de overheids- en 

particuliere sector op het gebied van ruimtestrategie;  

21. benadrukt het feit dat ruimtetechnologie en in-situcomponenten grote budgetten vereisen 

en dat het essentieel is in de EU-begroting de nodige middelen aan deze sector te blijven 

toewijzen;  

22. benadrukt dat de EU-ruimtevaartindustrie werkgelegenheid biedt aan meer dan 

tweehonderdduizend vakspecialisten, een toegevoegde waarde van minstens 46 miljard 

EUR creëert en bijdraagt aan sociaal-economische innovatie en exploratie in de visserij en 

de blauwe economie; 

23. pleit voor de gecentraliseerde verwerving van satellietgegevens en voor de instelling van 

een mechanisme voor centrale aankopen in dit verband om het delen van gegevens te 

stimuleren en grootschalige bezuinigingen te kunnen doorvoeren; vindt het een goede 

zaak als het Agentschap voor maritieme veiligheid gegevens verwerft ten bate van de 

verschillende agentschappen van de Unie, zo ook voor het Bureau voor visserijcontrole; 

24. stelt vast dat de Commissie voorstelt “het gebruik van ruimtevaartoplossingen aan te 

moedigen”, met name door technische ondersteuning te bieden bij het gebruik van 

innovatieve en grensoverschrijdende aanbestedingen voor ruimtevaartoplossingen; 

25. benadrukt dat de zoek- en reddingscapaciteiten voortdurend moeten worden verbeterd, en 

stimuleert dan ook de verdere integratie van de Galileo-satelliet in dit soort systemen; 

26. is van mening dat de bestendiging van bestaande en toekomstige capaciteiten tot een echt 

Europees ruimtesysteem voor maritiem toezicht – waarvan een aantal overheidsgebruikers 

zal kunnen profiteren en waarvan de diensten commercieel kunnen worden geëxploiteerd 

voor de export – een schoolvoorbeeld kan zijn voor de innovatieve ambities van de 

Commissie in de ruimtevaartsector; 

27. is voorstander van de ontwikkeling van razendsnelle en betrouwbare satellietverbindingen 

voor medische apparatuur, zowel voor vaartuigen als voor opsporings- en reddingsteams, 

die moeten kunnen communiceren met ziekenhuizen door het toesturen en ontvangen van 

medische gegevens, om zo snel mogelijk te kunnen besluiten over de beste manier om in 

te grijpen; 
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28. herinnert eraan dat de ultraperifere regio's en landen en gebieden overzee Europa een 

buitengewone dimensie en geografische mogelijkheden verlenen, die de ontwikkeling 

mogelijk maken van opstellingsstations, monitoringvoorzieningen en systemen voor 

gegevenscontrole op het terrein ("ground-truthing") overal ter wereld; betreurt het feit dat 

ultraperifere regio's en landen en gebieden overzee in de strategie niet worden genoemd; 

29. benadrukt dat de prioriteiten bij het openbare gebruik van de ruimte, waaronder 

observatie, moeten worden gekoppeld aan de wetgevingsbehoeften van Europese 

initiatieven zoals de kaderrichtlijn mariene strategie; 

30. is zich bewust van het potentieel van ruimtevaartinfrastructuur en daarvan afgeleide 

diensten om efficiënt bij te dragen aan de doelstellingen van een internationale 

oceaangovernance, bijv. de tenuitvoerlegging van het COP21-akkoord en het matigen van 

de gevolgen van klimaatveranderingen voor oceanen, kusten en ecosystemen, de 

bestrijding van afval op zee en de bevordering van maritieme ruimtelijke ordening op 

mondiaal niveau; 

31. herinnert eraan dat het belangrijk is te voorzien in "de behoeften van de verscheidene EU-

agentschappen", zoals het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het 

Europees Bureau voor visserijcontrole, en benadrukt het feit dat deze instellingen ook 

zullen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de ruimtevaartstrategie voor 

Europa; dringt aan op de onderlinge samenwerking en het delen van satellietgegevens van 

de agentschappen van de Unie, met name het Agentschap voor maritieme veiligheid, het 

Bureau voor visserijcontrole en de Europese grens- en kustwacht;  

32. verzoekt het Europees Bureau voor visserijcontrole volledige gebruik te maken van zijn 

nieuwe, uitgebreide bevoegdheden door toezichts- en communicatiediensten aan te bieden 

waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie, met name ruimte-

infrastructuur, om vaartuigen die migranten vervoeren op te sporen en rampen op zee te 

voorkomen; 

33. benadrukt het potentieel van door satellieten aangeboden toepassingen om de 

visserijcontrole te verbeteren en bij te dragen aan de bescherming van het mariene milieu; 

34. wijst erop dat een van de belangrijkste troeven van ruimteverkenning voor de particuliere 

sector de ontwikkeling van octrooien en gepatenteerde informatie is, hetgeen moet worden 

benadrukt bij de uitwerking van de ruimtevaartstrategie voor Europa; 

35. herinnert eraan dat technologische en industriële ontwikkeling grote troeven zijn voor de 

ruimtevaartstrategie voor Europa en is van mening dat deze in de strategie niet ten volle 

worden onderzocht; 

36. benadrukt dat het aankomende negende kaderprogramma (KP9) voor de periode na 2021 

zowel de integratie van de EU-ruimtevaartstrategie, de visserij en de blauwe groei alsook 

de betrokkenheid van gespecialiseerde kennisinstellingen daarbij, deel van zijn 

doelstellingen moet maken; 

37. wijst erop dat de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën die uitgaan van 

augmented intelligence, cognitive computing en neurale systemen niet in de 

ruimtevaartstrategie voor Europa genoemd worden; 
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38. is van mening dat de ruimtevaartstrategie voor Europa alleen betrekking heeft op de nabije 

toekomst en dat zij een gebrek aan ambitie vertoont met betrekking tot mogelijke nieuwe, 

visionaire en begeesterende projecten, inclusief voor een slim visserijbeheer. 

39. is van mening dat Europa wereldwijd leidend moet worden op het gebied van "blauwe" 

ruimtevaarttechnologie door het verder uitrollen, inzetten en verbeteren van: 

 – Copernicus, van belang bij het redden van levens op zee en bij overstromingen, 

 – Galileo, het wereldwijde navigatiesatellietsysteem van Europa, 

 – Egnos, een Europees Differential Global Positioning-systeem, dat al navigatiediensten 

in verband met de veiligheid van mensenlevens aan gebruikers op zee verstrekt, 

 – middels satellietgegevens aangestuurde "blauwe" drones, inzetbaar voor reddingen op 

zee, aan de kust en in binnenwateren van de Unie, zoals door de winnaar van de 

Satnav-prijs in 2015. 
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