
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre rybárstvo 
 

2016/2325(INI) 

27.4.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre rybárstvo 

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

k Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru 

(2016/2325(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ricardo Serrão Santos 

 



 

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

SK 

PA_NonLeg 



 

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

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže Bavenským manifestom z roku 1998 sa založil program Globálne monitorovanie 

pre životné prostredie a bezpečnosť, ktorého cieľom je určiť úlohu Európy v oblasti 

globálneho monitorovania životného prostredia a bezpečnosti; keďže od roku 2012 má 

táto iniciatíva názov Copernicus; 

B. keďže politické rozhodnutia prijaté Parlamentom a Radou v roku 2007 viedli k prideleniu 

rozpočtových prostriedkov európskym satelitným navigačným programom Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) a Galileo a k dohode o štruktúre 

riadenia týchto programov; 

C. keďže program Galileo bude súčasťou kozmického satelitného sledovacieho systému pre 

pátranie po plavidlách v núdzi a ich záchranu (COSPAS-SARSAT); 

D. keďže rybolov je vysoko rizikovým zamestnaním, v ktorom vždy môže dôjsť k nehodám a 

prežitie rybárov zvyčajne závisí od čo najrýchlejšieho poskytnutia lekárskej starostlivosti; 

E. keďže v záujme lepšej analýzy populácií rýb a morského prostredia je potrebných viac a 

rýchlejšie dostupných údajov; 

1. víta Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru, ktorá má mimoriadny vplyv na 

morské a námorné otázky a rybolov a veľký potenciál pre rozvoj ľudskej činnosti na mori 

a ochranu morského prostredia; 

2. uznáva význam Stratégie pre Európu v oblasti kozmického priestoru z hľadiska 

koordinovanej činnosti správnych orgánov a iných zainteresovaných strán; 

3. upozorňuje na to, že v texte chýbajú zmienky o vzťahu medzi ovzduším a morom, čo 

dokazuje aj absencia slov „oceán“ a „morský“; 

4. uznáva, že kozmické technológie, údaje a kozmické služby už prispievajú k niekoľkým 

verejným politikám a hospodárskym sektorom vrátane kontroly rybolovných činností, 

predpovedí a monitorovania námorných ciest a odhaľovania a monitorovania únikov ropy 

a iných znečisťujúcich látok, pátracích a záchranných akcií na mori, nezákonného 

rybolovu a pirátstva; 

5. uznáva, že umožnenie využívania trvalejšie a pohotovejšie kozmické kapacity dohľadu 

nad oceánom orgánmi verejnej moci im umožní rýchlejšie reagovať a dosiahnuť 

významné úspory tým, že budú môcť lepšie zacieliť svoje opatrenia, najmä v boji proti 

nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu; 

6. zdôrazňuje význam využívania najnovších technológií a podpory rozvoja nových 

systémov na účinnejšie monitorovanie a boj proti NNN rybolovu; 

7. zdôrazňuje význam programov Galileo a EGNOS pre námornú bezpečnosť a navigáciu 

prostredníctvom ich úloh súvisiacich s posilňovaním a zlepšovaním iných 

medzinárodných systémov a prispievaním k technologickej nezávislosti Európy; 



 

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

SK 

8. pripomína Komisii význam lepšej koordinácie medzi systémami Galileo a EGNOS a 

súvisiacimi službami programu Copernicus, a to aj z hľadiska zlepšenia bezpečnosti; 

9. uznáva potrebu vytvorenia bezpečných satelitných komunikačných systémov tak, aby 

spĺňali súčasné a budúce potreby v rámci európskej námornej komunity, a to vrátane 

námorného dozoru na základe systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel, ktoré vo veľkej 

miere závisia od satelitnej komunikácie; 

10. víta iniciatívu Komisie s názvom vládna satelitná komunikácia (GOVSATCOM); 

11. zdôrazňuje význam programu Copernicus v snahe o úplné pochopenie klímy a počasia, 

prírodných a biologických procesov v oceánoch a agresívnych antropogénnych zásahov, 

čo sú rozhodujúce otázky rybárstva; 

12. víta nedávne predstavenie správy o stave oceánu námornej služby Copernicus, výsledku 

snahy 80 európskych vedeckých odborníkov z viac ako 25 inštitúcií, ako krok vpred vo 

vývoji pravidelného podávala výročnej správy o stave a zdraví svetových oceánov a 

európskych morí; 

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli obrazové údaje ľahko dostupné pre rôzne priemyselné 

odvetvia, rôzne vládne agentúry, medzinárodné organizácie, miestnych projektantov a 

súkromných používateľov, zahŕňajúc grafy teplôt povrchu oceánov pre rybárstvo, ako aj 

údaje o morskom prostredí; zdôrazňuje, že systém monitorovania morského prostredia 

programu Copernicus, ktorý zabezpečuje Mercator Ocean, systém monitorovania 

atmosféry programu Copernicus a služba programu Copernicus v oblasti monitorovania 

zmeny klímy, ktorú zabezpečuje Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia, 

by mali mať špecifické nástroje pre európskych rybárov a byť dostupné vo všetkých 

európskych jazykoch; 

14. zdôrazňuje potrebu výrazne posilniť vzdelávacie a školiace nástroje, ktoré umožnia plne 

využívať výhody vyplývajúce z nástrojov využívajúcich kozmické technológie; 

15. domnieva sa, že rozvoj kozmických technológií v budúcnosti umožní účinnejšie 

preskúmanie a posúdenie populácií rýb; 

16. domnieva sa, že kozmická stratégia pre Európu musí vyjadrovať väčšie ambície, pokiaľ 

ide o zmenu klímy a jej vplyvu na morské prostredie; 

17. uznáva význam siete sprostredkovateľov programu Copernicus (Copernicus Relays) a 

siete akadémie programu Copernicus (Copernicus Academy) pri podpore zapojenia 

zainteresovaných strán, čím sa program rozširuje o rozmer regionálnych používateľov 

zvyšuje dosah úsilia o rozšírenie využívania údajov a služieb programu Copernicus; 

18. uznáva, že rýchlejšie a presnejšie poskytovanie údajov vďaka monitorovaniu škodlivého 

vodného kvetu povedie k zvýšenej produktivite chovateľov rýb; 

19. uznáva, že je dôležité zabezpečiť, aby budúce vedecké činnosti pri riešení globálnych a 

spoločenských výziev lepšie integrovali kozmické technologické kapacity do ostatných 

oblastí politík; 
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20. súhlasí s tým, že potenciál programov Galileo, EGNOS a Copernicus nebol dosiaľ v plnej 

miere preskúmaný a uznáva potenciál spojenectva medzi verejným a súkromným 

sektorom, pokiaľ ide o stratégiu v oblasti kozmického priestoru; 

21. zdôrazňuje, že kozmické technológie, ako aj ich miestne prvky, si vyžadujú veľké 

rozpočty, a že je nevyhnutné aj naďalej vyčleňovať potrebné zdroje pre tento sektor v 

rozpočte EÚ; 

22. zdôrazňuje, že kozmický priemysel EÚ zamestnáva viac než 200 000 odborníkov, vytvára 

pridanú hodnotu najmenej 46 miliárd EUR a prispieva k sociálno-ekonomickým 

inováciám a výskumu v oblasti rybolovu a modrej ekonomiky; 

23. nabáda k centralizovanému získavaniu satelitných údajov a v tejto súvislosti aj 

k vytvoreniu špecializovaného centralizovaného systému obstarávania na podporu 

výmeny údajov a vytváranie úspor z rozsahu; za osvedčený postup považuje, že Európska 

námorná bezpečnostná agentúra získava údaje v prospech rôznych agentúr Únie vrátane 

Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva; 

24. konštatuje, že Komisia navrhuje podporiť používanie kozmických riešení, a to najmä 

poskytovaním technickej podpory pri využívaní inovačných a cezhraničných verejných 

obstarávaní v súvislosti s kozmickými riešeniami; 

25. zdôrazňuje význam neustáleho zdokonaľovania pátracích a záchranných kapacít, preto 

podporuje ďalšiu integráciu satelitov programu Galileo do týchto druhov systémov; 

26. domnieva sa, že konsolidácia existujúcich a budúcich kapacít do skutočného európskeho 

kozmického systému námorného dozoru, ktorý bude využívať niekoľko inštitucionálnych 

používateľov a ktorého služby by mohli sa mohli komerčne ponúkať zahraničným 

subjektom, by mohla predstavovať príklad inovačných ambícií Komisie v oblasti sektoru 

kozmických technológií; 

27. podporuje rozvoj vysokorýchlostných a spoľahlivých satelitných spojení pre zdravotnícke 

zariadenia, a to pre plavidlá aj pre pátracie a záchranné tímy, ktoré by mali byť schopné 

komunikovať s nemocnicami, a to tak, že budú odosielať a prijímať lekárske údaje s 

cieľom rozhodnúť o najlepšom ďalšom postupe v čo najkratšom čase; 

28. pripomína, že najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia poskytujú pre Európu 

mimoriadny rozmer a geografické možnosti, čím sa umožňuje rozvoj a umiestňovanie 

staníc, monitorovacích zariadení a systémov priameho monitorovania na celom svete; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia 

v tejto stratégii nie sú uvedené; 

29. zdôrazňuje, že priority na verejné využitie kozmického priestoru vrátane pozorovania by 

sa mali vzťahovať na legislatívne potreby európskych iniciatív, ako napríklad rámcová 

smernica o morskej stratégii; 

30. uznáva potenciál, ktorý ponúka kozmická infraštruktúra a s ňou súvisiace služby, pri 

efektívnom prispievaní k plneniu cieľov v oblasti medzinárodnej správy oceánov, 

napríklad pri vykonávaní dohody z konferencie COP21 a pri zmierňovaní vplyvu zmeny 

klímy na oceány, pobrežia a ekosystémy, boji proti morskému odpadu alebo podpore 
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námorného priestorového plánovania (NPP) na celosvetovej úrovni; 

31. pripomína, že je dôležité zabezpečiť potreby jednotlivých agentúr EÚ, ako sú Európska 

námorná bezpečnostná agentúra a Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, a zdôrazňuje, 

že tieto inštitúcie budú prispievať aj k napĺňaniu cieľov Stratégie pre Európu v oblasti 

kozmického priestoru; trvá na spolupráci a výmene satelitných informácií medzi 

agentúrami Únie, najmä Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou, Európskou 

agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž;  

32. vyzýva Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva, aby v plnej miere využívala svoje nové, 

rozšírené právomoci poskytovaním služieb dohľadu a komunikačných služieb s použitím 

najmodernejších technológií, najmä technológií založených na vesmírnej infraštruktúre, s 

cieľom odhaľovať plavidlá prevážajúce migrantov a predchádzať katastrofám na mori; 

33. zdôrazňuje potenciál satelitných aplikácií na zlepšenie kontroly rybolovu a pomoc pri 

ochrane morského životného prostredia; 

34. pripomína, že jedným z najväčších aktív súkromného sektora v oblasti prieskumu 

kozmického priestoru je vývoj patentov a chránených informácií, čo by sa malo 

zdôrazňovať pri rozvoji Stratégie pre Európu v oblasti kozmického priestoru; 

35. pripomína, že technologický a priemyselný rozvoj sú najväčším prínosom Stratégie pre 

Európu v oblasti kozmického priestoru, a dospel k záveru, že v stratégii nie sú dostatočne 

preskúmané; 

36. zdôrazňuje, že medzi ciele nadchádzajúceho deviateho rámcového programu (RP9) na 

obdobie po roku 2021 musí patriť aj spojenie stratégie EÚ v oblasti kozmického priestoru, 

rybárstva a modrého rastu, ako aj zapojenie inštitúcií so špecializovanými znalosťami 

v týchto oblastiach; 

37. upozorňuje na skutočnosť, že v Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru sa 

neuvádza rýchly rozvoj nových technológií, ktoré závisia od rozšírenej inteligencie, 

kognitívnych počítačových systémov či nervových systémov; 

38. domnieva sa, že Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru zahŕňa iba blízku 

budúcnosť a chýbajú jej ambície, pokiaľ ide o možné nové vizionárske projekty vrátane 

takých, ktoré sú v prospech inteligentného riadenia rybárstva; 

39. domnieva sa, že Európa sa musí stať svetovým lídrom v oblasti „modrej“ vesmírnej 

technológie, a to prostredníctvom ďalšieho šírenia, zavádzania a zlepšovania: 

 – programu Copernicus, ktorý je dôležitý pri záchrane životov na mori a v súvislosti s 

povodňami, 

 – programu Galileo, európskeho celosvetového satelitného navigačného systému, 

 – služby EGNOS, európskeho diferenciálneho globálneho polohového systému, ktorý už 

poskytuje navigačné služby používateľom na mori v súvislosti s bezpečnosťou 

ľudského života, 

 – „modrých“ bezpilotných lietadiel kontrolovaných pomocou satelitných údajov, ktoré 
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možno nasadiť na záchranné operácie na mori, na pobreží a vo vnútrozemských 

vodách Únie, a to napríklad tak, ako to urobil víťaz Sacharovovej ceny za rok 2015. 
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