
 

AD\1124273PL.docx  PE599.804v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Rybołówstwa 
 

2016/2325(INI) 

27.4.2017 

OPINIA 

Komisji Rybołówstwa 

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie strategii kosmicznej dla Europy 

(2016/2325(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ricardo Serrão Santos 

 



 

PE599.804v02-00 2/9 AD\1124273PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1124273PL.docx 3/9 PE599.804v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że na mocy deklaracji z Baveno z 1998 r. ustanowiono Globalny 

monitoring środowiska i bezpieczeństwa w celu określenia globalnej roli Europy w 

zakresie monitorowania środowiska i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że od 2012 r. 

nazwa tej inicjatywy to program Copernicus; 

B. mając na uwadze, że decyzje polityczne podjęte przez Parlament i Radę w 2007 r. 

doprowadziły do przydziału środków na europejskie programy nawigacji satelitarnej 

EGNOS (europejski system wspomagania satelitarnego) i Galileo oraz umożliwiły 

zawarcie porozumienia w sprawie struktury zarządzania tymi programami; 

C. mając na uwadze, że Galileo będzie częścią kosmicznego systemu lokalizacji statków 

znajdujących się w niebezpieczeństwie i satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji 

(COSPAS-SARSAT); 

D. mając na uwadze, że praca w rybołówstwie wiąże się z wysokim ryzykiem ze względu na 

ciągłe zagrożenie wypadkami, a życie rybaka zwykle zależy od jak najszybszego 

uzyskania pomocy lekarskiej; 

E. mając na uwadze, że lepsza analiza zasobów oraz środowiska morskiego wymaga 

zwiększenia ilości danych i tempa ich uzyskiwania; 

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię kosmiczną dla Europy, która ma ogromne znaczenie 

dla kwestii morskich i działalności połowowej oraz ogromny potencjał rozwijania 

działalności człowieka na morzu i ochrony środowiska morskiego; 

2. odnotowuje znaczenie, jakie ma strategia kosmiczna dla Europy w koordynacji działań 

organów administracji i innych zainteresowanych stron; 

3. zwraca uwagę na brak jakiejkolwiek wzmianki o związku między przestrzenią powietrzną 

a obszarami morskimi, na co wskazuje brak słów „ocean” oraz „morski”; 

4. zauważa, że technologia kosmiczna oraz dane i usługi kosmiczne wnoszą wkład w wiele 

publicznych strategii politycznych i sektorów gospodarki, w tym kontrolę działalności 

połowowej, opracowywanie prognoz dla szlaków morskich i ich monitorowanie, 

wykrywanie i monitorowanie wycieków ropy naftowej i innych zanieczyszczeń, działania 

poszukiwawczo-ratownicze na morzu, nielegalne połowy i piractwo; 

5. zauważa, że umożliwienie organom publicznym korzystania z trwalszej i bardziej 

elastycznej infrastruktury nadzoru oceanów z przestrzeni kosmicznej pozwoli im szybciej 

reagować i uzyskać znaczne oszczędności dzięki lepszemu ukierunkowaniu 

podejmowanych działań, zwłaszcza w przypadku walki z nielegalnymi, nieraportowanymi 

i nieuregulowanymi połowami (NNN); 

6. podkreśla znaczenie wykorzystywania najnowszych technologii i zachęcania do tworzenia 
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nowych systemów w celu skuteczniejszego monitorowania i zwalczania połowów NNN; 

7. podkreśla znaczenie systemów Galileo i EGNOS w zwiększaniu bezpieczeństwa 

morskiego i usprawnianiu nawigacji morskiej dzięki roli, jaką odgrywają w ulepszaniu 

innych systemów międzynarodowych i przyczynianiu się do niezależności 

technologicznej Europy; 

8. przypomina Komisji o znaczeniu lepszej koordynacji między systemami Galileo i 

EGNOS oraz powiązanymi usługami programu Copernicus również pod kątem poprawy 

bezpieczeństwa; 

9. zauważa potrzebę opracowania bezpiecznych systemów łączności satelitarnej w celu 

zaspokojenia istniejących i przyszłych potrzeb europejskiej społeczności morskiej, co 

obejmuje nadzór morski oparty na zdalnie kierowanych bezzałogowych systemach 

powietrznych, które są w znacznym stopniu zależne od łączności satelitarnej; 

10. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie rządowej łączności satelitarnej 

(GOVSATCOM); 

11. podkreśla znaczenie programu Copernicus dla uzyskania pełnej wiedzy na temat klimatu i 

pogody, naturalnych procesów biologicznych zachodzących w oceanach oraz 

agresywnych ingerencji antropogenicznych, bowiem wszystkie te kwestie mają 

podstawowe znaczenie dla rybołówstwa; 

12. z zadowoleniem przyjmuje niedawne uruchomienie w ramach programu Copernicus 

usługi morskiej „Ocean State Report”, która stanowi rezultat pracy 80 europejskich 

naukowców reprezentujących ponad 25 instytucji, jako krok w kierunku opracowywania 

regularnych, corocznych sprawozdań na temat stanu i kondycji wszechoceanu i mórz 

europejskich; 

13. podkreśla, że należy udostępnić różnym sektorom gospodarki, różnym agencjom 

rządowym, organizacjom międzynarodowym, planistom na szczeblu lokalnym i 

użytkownikom prywatnym dane wizualne, w tym mapy temperatury powierzchni 

oceanów używane w sektorze rybołówstwa oraz dane na temat środowiska morskiego; 

podkreśla, że w systemie monitoringu środowiska morskiego programu Copernicus 

obsługiwanego przez instytut badawczy Mercator Ocean, w systemie monitoringu 

atmosfery programu Copernicus obsługiwanym przez Europejskie Centrum Prognoz 

Średnioterminowych (ECMWF) oraz w usłudze dotyczącej zmiany klimatu świadczonej 

przez ECMWF w ramach programu Copernicus należy zapewnić europejskim rybakom 

konkretne narzędzia dostępne we wszystkich odpowiednich językach europejskich; 

14. podkreśla potrzebę znacznego udoskonalenia narzędzi kształcenia i szkolenia, 

umożliwiających korzystanie w pełni z możliwości dostępnych dzięki narzędziom 

związanym z przestrzenią kosmiczną; 

15. uważa, że rozwój technologii kosmicznych umożliwi w przyszłości lepsze lokalizowanie i 

szacowanie wielkości zasobów ryb; 

16. uważa, że strategia kosmiczna dla Europy musi być bardziej ambitna w odniesieniu do 

zmiany klimatu oraz jej wpływu na środowisko morskie; 
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17. zwraca uwagę na duże znaczenie sieci Copernicus Relay i Copernicus Academy dla 

zwiększania zaangażowania zainteresowanych stron, uwzględniania problematyki 

użytkowników regionalnych oraz szerszego promowania korzystania z danych i usług 

programu Copernicus; 

18. zauważa, że szybsze i bardziej precyzyjne udostępnianie danych przyniesie większą 

wydajność w hodowli ryb dzięki monitorowaniu szkodliwego wykwitu alg; 

19. dostrzega, jak istotne jest zapewnienie, by przyszła działalność naukowa lepiej łączyła 

możliwości technologii kosmicznej z innymi obszarami polityki dotyczącymi wyzwań 

globalnych i społecznych; 

20. przyznaje, że możliwości systemu Galileo, systemu EGNOS i programu Copernicus nie 

zostały jeszcze w pełni wykorzystane, a ponadto zauważa potencjał sojuszu sektora 

publicznego i prywatnego w odniesieniu do strategii kosmicznej; 

21. podkreśla, że technologia kosmiczna oraz jej komponenty naziemne wymagają dużych 

nakładów budżetowych i że konieczne jest dalsze przeznaczanie na ten sektor 

odpowiednich środków z budżetu UE; 

22. podkreśla, że unijny przemysł kosmiczny zapewnia miejsca pracy dla ponad 200 tys. 

specjalistów, tworzy wartość dodaną rzędu co najmniej 46 mld EUR i przyczynia się do 

rozwoju innowacji i badań o charakterze społeczno-ekonomicznym w sektorze 

rybołówstwa i niebieskiej gospodarki; 

23. zachęca do scentralizowanego nabywania danych satelitarnych i wdrożenia w tym 

kontekście specjalnego mechanizmu centralnej jednostki zakupującej, aby sprzyjać 

wymianie danych i osiągać korzyści skali; uważa, że dobrą praktyką jest nabywanie 

danych przez Agencję Bezpieczeństwa Morskiego na rzecz poszczególnych agencji 

unijnych, w tym Agencji Kontroli Rybołówstwa; 

24. zwraca uwagę, że Komisja zamierza „zachęcać do przyjmowania rozwiązań 

kosmicznych”, zwłaszcza dzięki wsparciu technicznemu w zakresie stosowania 

innowacyjnych i transgranicznych zamówień publicznych dotyczących rozwiązań 

kosmicznych; 

25. podkreśla znaczenie ciągłego zwiększania zdolności w zakresie usług poszukiwawczo-

ratowniczych i zachęca do dalszego włączania satelitów Galileo do tego rodzaju 

systemów; 

26. uważa, że połączenie dotychczasowej i przyszłej infrastruktury w prawdziwy europejski 

system nadzoru morskiego z przestrzeni kosmicznej, który przyniósłby korzyści wielu 

użytkownikom instytucjonalnym i którego usługi mogłyby być wykorzystywane 

komercyjnie w eksporcie, mogłoby stanowić podręcznikowy przykład innowacyjnych 

ambicji Komisji w odniesieniu do sektora kosmicznego; 

27. popiera rozwój szybkiej i niezawodnej łączności satelitarnej na potrzeby sprzętu 

medycznego, która mogłaby być wykorzystywana zarówno na statkach, jak i przez 

zespoły poszukiwawczo-ratownicze, które powinny dysponować łącznością ze szpitalami 

oraz przesyłać im i odbierać od nich dane medyczne w celu jak najszybszego 
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podejmowania decyzji dotyczących najlepszego sposobu postępowania; 

28. przypomina, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie nadają 

Europie szczególny wymiar i oferują jej dodatkowe możliwości geograficzne pozwalające 

na budowę na całym świecie stacji użytkowych, ośrodków monitorowania i systemów 

obserwacji terenowej; ubolewa, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria 

zamorskie nie zostały wymienione w strategii; 

29. podkreśla, że priorytety dotyczące publicznego korzystania z przestrzeni kosmicznej, w 

tym w zakresie obserwacji, powinny być powiązane z potrzebami ustawodawczymi 

formułowanymi w ramach inicjatyw europejskich, takich jak dyrektywa ramowa w 

sprawie strategii morskiej; 

30. dostrzega potencjał infrastruktury kosmicznej oraz usług pokrewnych w zakresie 

efektywnego przyczyniania się do osiągania celów międzynarodowego zarządzania 

ocenami, np. wdrażania porozumienia paryskiego oraz łagodzenia wpływu zmiany 

klimatu na oceany, wybrzeża i ekosystemy, walki z odpadami morskimi lub promowania 

planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM) na szczeblu globalnym; 

31. przypomina o znaczeniu zaspokojenia potrzeb agencji unijnych, takich jak Europejska 

Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, oraz 

podkreśla, że instytucje te powinny się przyczyniać do osiągnięcia celów strategii 

kosmicznej dla Europy; podkreśla znaczenie współpracy i wymiany informacji 

satelitarnych między unijnymi agencjami, zwłaszcza Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, 

Agencją Kontroli Rybołówstwa i Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną;  

32. wzywa Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa do pełnego wykorzystania nowych 

rozszerzonych uprawnień przez świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności z 

wykorzystaniem najnowszej technologii, zwłaszcza infrastruktury kosmicznej, w celu 

wykrywania łodzi przewożących migrantów i zapobiegania wypadkom na morzu; 

33. podkreśla potencjał zastosowań satelitarnych w usprawnianiu kontroli rybołówstwa i 

pomocy w ochronie środowiska morskiego; 

34. przypomina, że dla sektora prywatnego jedną z głównych korzyści z eksploracji kosmosu 

jest opracowywanie patentów i informacji zastrzeżonych, co należy uwypuklić w toku 

opracowywania strategii kosmicznej dla Europy; 

35. przypomina, że rozwój technologiczny i przemysłowy może przynieść duże korzyści 

strategii kosmicznej dla Europy, i sądzi, że nie jest on wystarczająco dogłębnie omówiony 

w strategii; 

36. podkreśla, że założenia zbliżającego się dziewiątego programu ramowego na okres po 

2021 r. powinny obejmować zarówno uwzględnienie aspektu unijnej strategii kosmicznej, 

rybołówstwa i „niebieskiego” wzrostu, jak i zaangażowanie wyspecjalizowanych 

instytucji naukowych; 

37. zwraca szczególną uwagę na szybki rozwój nowych technologii opartych na rozszerzonej 

inteligencji, poznawczym przetwarzaniu danych i systemach neuronowych i zauważa, że 

żaden z tych elementów nie został wymieniony w strategii kosmicznej dla Europy; 
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38. uważa, że strategia kosmiczna dla Europy obejmuje jedynie niedaleką przyszłość i brakuje 

jej ambicji w zakresie ewentualnych nowych, pionierskich i dynamizujących projektów, w 

tym takich, które przyniosłyby korzyści inteligentnym systemom zarządzania 

rybołówstwem; 

39. uważa, że Europa powinna stać się światowym liderem w dziedzinie „niebieskiej” 

technologii kosmicznej przez dalsze rozwijanie, opracowywanie i ulepszanie: 

 – programu Copernicus, istotnego dla ratowania życia na morzu i w razie powodzi, 

 – systemu Galileo, europejskiego systemu światowej nawigacji satelitarnej, 

 – EGNOS, europejskiego różnicowego globalnego systemu pozycjonowania, 

udostępniającego użytkownikom na morzu usługi nawigacyjne w związku z ochroną 

życia ludzkiego, 

 – „niebieskich” bezpilotowych statków powietrznych sterowanych przy pomocy danych 

satelitarnych, wykorzystywanych podczas akcji ratunkowych na morzu, wybrzeżu 

oraz wodach śródlądowych Unii, takich jak rozwiązanie wyróżnione nagrodą Satnav 

w 2015 r. 
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