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POBUDE 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je bil leta 1998 z izjavo Baveno Manifesto vzpostavljen program globalnega 

spremljanja okolja in varnosti s ciljem določiti nadzorno vlogo Evrope v svetu na 

področju okolja in varnosti; ker se ta pobuda od leta 2012 imenuje Copernicus; 

B. ker so politične odločitve, ki sta jih leta 2007 sprejela Evropski parlament in Svet, 

privedle do dodelitve proračunskih sredstev za evropska programa satelitske navigacije 

EGNOS (skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev) in Galileo ter 

zagotovile dogovor o strukturi upravljanja programov; 

C. ker bo Galileo del satelitskega sistema za iskanje in reševanje COSPAS-SARSAT 

(vesoljski sistem za iskanje plovil v stiski in sistem satelitskega sledenja za potrebe 

iskanja in reševanja); 

D. ker je ribolov zelo tvegano delo, pri katerem se lahko nesreča zgodi kadar koli, 

preživetje ribičev pa je navadno odvisno od prejetja zdravniške oskrbe v najkrajšem 

možnem času; 

E. ker sta za boljšo analizo staležev in morskega okolja potrebna večja količina in hitrejše 

zbiranje podatkov; 

1. pozdravlja vesoljsko strategijo za Evropo, ki ima veli pomen za morska in pomorska 

vprašanja ter ribolovne dejavnosti in ima velik potencial za razvoj človeških dejavnosti 

na morju in ohranjanje morskega okolja; 

2. se zaveda, da je vesoljska strategija za Evropo pomembna za usklajeno ukrepanje 

upravnih organov in drugih zainteresiranih strani; 

3. opozarja na odsotnost omembe razmerja med zrakom in morjem, kot je razvidno iz 

neuporabe besed „morje“ in „morski“; 

4. priznava, da vesoljske tehnologije, podatki in na vesolju temelječe storitve „že 

prispevajo k uresničitvi številnih javnih politik in gospodarskih sektorjev“, vključno z 

nadzorom ribolovnih dejavnosti, napovedovanjem in spremljanjem plovnih poti, 

odkrivanjem in spremljanjem razlitij nafte in drugih onesnaževal, operacijami iskanja in 

reševanja na morju, nezakonitim ribolovom in piratstvom; 

5. priznava, da se bodo lahko javni organi, če bodo lahko uporabljali bolj stalne in odzivne 

vesoljske zmogljivosti za opazovanje morij, hitreje odzivali in hkrati veliko privarčevali 

z boljšim usmerjanjem svojih dejavnosti, zlasti pri boju proti nezakonitemu, 

neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu; 

6. poudarja, kako pomembno je uporabljati najnovejšo tehnologijo ter spodbujati razvoj 

novih sistemov za učinkovitejše spremljanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko 

neurejenega ribolova in boj proti njemu; 
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7. poudarja pomen programov Galileo in EGNOS za pomorsko varnost in plovbo, ki se 

kaže v njuni vlogi pri krepitvi in izboljšanju drugih mednarodnih sistemov in v 

prispevku k evropski tehnološki neodvisnosti; 

8. opominja Komisijo, kako pomembno je boljše usklajevanje med programoma Galileo in 

EGNOS ter z njima povezanimi storitvami programa Copernicus tudi v smislu 

izboljšanja varnosti; 

9. priznava potrebo po razvoju varnih satelitskih komunikacijskih sistemov za izpolnitev 

sedanjih in prihodnjih potreb v Evropski pomorski skupnosti, vključno s pomorskim 

nadzorom, temelječem na sistemih daljinsko pilotiranih zrakoplovov, ki so močno 

odvisni od satelitske komunikacije; 

10. pozdravlja pobudo Komisije o vladnih satelitskih komunikacijah (GOVSATCOM); 

11. poudarja pomen programa Copernicus za celovito razumevanje podnebja in vremena, 

naravnih bioloških procesov v morjih in agresivnih antropogenih posegov, vse to so 

namreč ključna vprašanja za ribištvo; 

12. pozdravlja nedavno uvedbo poročila o stanju morij v okviru morske storitve programa 

Copernicus, pri katerem sodeluje 80 evropskih strokovnjakov iz več kot 25 institucij, saj 

gre za korak naprej v razvoju rednega letnega poročanja o stanju in zdravju svetovnih 

oceanov in evropskih morij; 

13. poudarja, da morajo biti podatki posnetkov enostavno dostopni za različne industrijske 

panoge, različne vladne agencije, mednarodne organizacije, lokalne načrtovalce in 

zasebne uporabnike, vključno z diagrami površinske temperature morij za ribištvo ter 

podatki o morskem okolju; poudarja, da bi morali sistem programa Copernicus za 

spremljanje morskega okolja, ki ga zagotavlja podjetje Mercator Ocean, sistem 

programa Copernicus za spremljanje ozračja ter storitev programa Copernicus za 

spremljanje podnebnih sprememb, ki jo zagotavlja Evropski center za srednjeročne 

vremenske napovedi (ECMWF), vsebovati posebna orodja za evropske ribiče in biti na 

voljo v vseh evropskih jezikih, ki jih to zadeva; 

14. poudarja, da je treba močno okrepiti orodja za izobraževanje in usposabljanje, ki 

omogočajo uporabo vseh koristi, ki jih prinašajo z vesoljem povezana orodja; 

15. meni, da bo razvoj vesoljskih tehnologij v prihodnosti omogočil učinkovitejše 

preučevanje in ocenjevanje staležev rib; 

16. meni, da mora vesoljska strategija za Evropo pokazati več ambicij v zvezi s podnebnimi 

spremembami in njihovim vplivom na morsko okolje; 

17. priznava pomen omrežij Releji Copernicus in Akademija Copernicus pri spodbujanju 

sodelovanja deležnikov, ki v razpravo prinašata razsežnost regionalnih uporabnikov in 

omogočata večji doseg prizadevanj za spodbujanje uporabe podatkov in storitev 

programa Copernicus; 

18. priznava, da bo hitrejše in natančnejše zagotavljanje podatkov povečalo produktivnost 

ribogojcev zaradi nadzora nad škodljivim cvetenjem morja; 



 

AD\1124273SL.docx 5/9 PE599.804v02-00 

 SL 

19. priznava, da je treba zagotoviti, da bodo prihodnje znanstvene dejavnosti vesoljske 

tehnološke zmogljivosti bolje povezale z drugimi področji politike za odzivanje na 

globalne in družbene izzive; 

20. se strinja, da potencial sistemov Galileo, EGNOS in Copernicus še ni v celoti 

izkoriščen, in priznava potencial povezovanja med javnim in zasebnim sektorjem na 

področju vesoljske strategije; 

21. poudarja, da vesoljska tehnologija in njene komponente in situ zahtevajo ogromna 

denarna sredstva ter da je izredno pomembno, da se v proračunu EU temu sektorju še 

naprej namenjajo potrebna sredstva; 

22. poudarja, da vesoljska industrija EU zagotavlja zaposlitev več kot 200 000 specialistov, 

ustvarja dodano vrednost v višini vsaj 46 milijard EUR ter prispeva k socialno-

ekonomskim inovacijam in raziskovanju na področju ribištva in modrega gospodarstva; 

23. spodbuja centralizirano pridobivanje satelitskih podatkov in v tem okviru vzpostavitev 

posebnega centraliziranega sistema nabave, da bi spodbudili izmenjavo podatkov in 

ustvarili ekonomijo obsega; meni, da je pridobivanje podatkov s strani Evropske 

agencije za pomorsko varnost v korist različnih agencij Unije, vključno z Evropsko 

agencijo za nadzor ribištva, primer dobre prakse; 

24. ugotavlja, da Komisija predlaga „spodbujanje uporabe vesoljskih rešitev“, zlasti z 

zagotavljanjem tehnične podpore pri uporabi inovativnih in čezmejnih javnih naročil za 

vesoljske rešitve; 

25. poudarja, kako pomembno je nenehno izboljševanje zmogljivosti za iskanje in reševanje 

ter zato spodbuja nadaljnjo integracijo satelitskega sistema Galileo v tovrstne sisteme; 

26. meni, da bi lahko bila združitev obstoječih in prihodnjih zmogljivosti v pravi evropski 

vesoljski sistem pomorskega nadzora, kar bo koristilo številnim institucionalnim 

uporabnikom, storitve takega sistema pa bi se lahko komercialno izkoriščale za izvoz, 

šolski primer inovativnih ambicij Komisije v vesoljskem sektorju; 

27. podpira razvoj visoko hitrostnih in zanesljivih satelitskih povezav za medicinsko 

opremo, tako za plovila kot za iskalne in reševalne ekipe, ki bi morali imeti možnost 

komunicirati z bolnišnicami, in sicer pošiljati in prejemati zdravstvene podatke, da bi 

tako kar najhitreje odločili o najustreznejših ukrepih; 

28. opozarja, da najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja za Evropo 

odpirajo izredno razsežnost in geografske možnosti za nameščanje postaj, naprav in 

objektov za spremljanje ter sistemov za zbiranje podatkov na terenu po vsem svetu; 

obžaluje, da najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja v strategiji niso 

omenjene; 

29. poudarja, da bi morale biti prednostne naloge za javno uporabo vesolja, vključno z 

opazovanjem, vezane na zakonodajne potrebe evropskih pobud, kot je okvirna direktiva 

o morski strategiji; 

30. priznava potencial vesoljske infrastrukture in iz nje izpeljanih storitev za učinkovito 
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prispevanje k ciljem mednarodnega upravljanja morij, npr. pri izvajanju sporazuma 

COP21 in blaženju posledic podnebnih sprememb na morja, obale in ekosisteme, boju 

proti morskim odpadkom ali spodbujanju pomorskega prostorskega načrtovanja na 

svetovni ravni; 

31. opozarja, da se je pomembno odzivati na „potrebe različnih evropskih agencij“, kot sta 

Evropska agencija za pomorsko varnost in Evropska agencija za nadzor ribištva, ter 

poudarja, da morajo te institucije tudi prispevati k izpolnjevanju ciljev vesoljske 

strategije za Evropo; vztraja pri sodelovanju in razširjanju satelitskih podatkov med 

agencijami Unije, zlasti med Evropsko agencijo za pomorsko varnost, Evropsko 

agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo;  

32. poziva Evropsko agencijo za nadzor ribištva, naj v celoti izkoristi svoja nova okrepljena 

pooblastila z zagotavljanjem nadzornih in komunikacijskih storitev, ki uporabljajo 

najsodobnejše tehnologije, zlasti vesoljsko infrastrukturo, za odkrivanje plovil, ki 

prevažajo migrante, in za preprečevanje nesreč na morju; 

33. poudarja potencial satelitskih aplikacij za izboljšanje nadzora ribištva in pomoč pri 

zaščiti morskega okolja; 

34. opozarja, da je eden večjih adutov za zasebni sektor na področju raziskovanja vesolja 

razvoj patentov in zaščitenih informacij, kar bi bilo treba poudariti pri razvoju vesoljske 

strategije za Evropo; 

35. opozarja, da je za vesoljsko strategijo za Evropo zelo pomemben tehnološki in 

industrijski razvoj, ki pa v strategiji ni dovolj raziskan; 

36. poudarja, da je treba med cilje prihodnjega devetega okvirnega programa za obdobje po 

letu 2021 vključiti integracijo vesoljske strategije EU, ribištva in modre rasti ter 

vključitev strokovnih institucij na teh področjih; 

37. opozarja, da hiter razvoj novih tehnologij, ki temeljijo na izboljšani inteligenci, 

kognitivnem računalništvu in nevronskih sistemih, v vesoljski strategiji za Evropo ni 

omenjen; 

38. meni, da se vesoljska strategija za Evropo nanaša zgolj na bližnjo prihodnost in ni 

dovolj ambiciozna, kar zadeva nove, vizionarske in mobilizirajoče projekte, med 

drugim za inteligentno upravljanje ribištva. 

39. meni, da mora Evropa postati vodilna svetovna sila na področju „modre“ vesoljske 

tehnologije z nadaljnjim razvojem, uvajanjem in izboljševanjem: 

– programa Copernicus, ki je pomemben z vidika reševanja življenj na morju in v 

zvezi s poplavami, 

– programa Galileo, evropskega satelitskega navigacijskega sistema,, ki pokriva cel 

svet, 

– programa EGNOS, evropski diferencialni globalni sistem za določanje položaja, ki 

že zagotavlja navigacijske storitve za uporabnike na morju v povezavi z 
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varovanjem človeških življenj, 

– „modrih“ dronov, upravljanih z uporabo satelitskih podatkov, ki se lahko uporabijo 

za operacije reševanja na morju, na obali in v celinskih vodah Unije, po zgledu 

dobitnika nagrade Satnav v letu 2015. 
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