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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Genom Bavenomanifestet från 1998 upprättades programmet för global övervakning för 

miljö och säkerhet med målsättningen att fastställa Europas globala övervakningsroll på 

miljö- och säkerhetsområdet. Sedan 2012 heter detta initiativ Copernicus. 

B. Parlamentet och rådet fattade 2007 politiska beslut som ledde till att de europeiska 

satellitnavigeringsprogrammen Egnos och Galileo tilldelades en budget och som lade 

grunden för en överenskommelse om programmens ledningsstruktur. 

C. Galileo kommer att vara en del av det satellitbaserade sök- och räddningssystemet 

Cospas-Sarsat (Space System for the Search of Vessels in Distress-Search and Rescue 

Satellite-Aided Tracking). 

D. Fiske är ett högriskarbete där det alltid kan inträffa olyckor, och en fiskares överlevnad 

hänger då ofta på att vederbörande får medicinsk vård så fort som möjligt. 

E. För att få en bättre analys av bestånden och havsmiljön behövs mer och snabbare data. 

1. Europaparlamentet välkomnar rymdstrategin för Europa, som är av stor vikt för havs- och 

sjöfartsfrågor och fiskeverksamheten och har stor potential att utveckla den mänskliga 

verksamheten till havs och bevara havsmiljön. 

2. Europaparlamentet erkänner vikten av rymdstrategin för Europa som en samordnad insats 

från administrativa organ och andra aktörer. 

3. Europaparlamentet påpekar att man underlåtit att nämna förbindelsen mellan luft och hav, 

vilket avsaknaden av orden ”hav” (en. ”ocean”) och ”marin” (en. ”marine”) visar. 

4. Europaparlamentet konstaterar att rymdteknik, rymddata och rymdbaserade tjänster redan 

bidrar till ett antal politik- och ekonomiområden, däribland kontroll av fiskeverksamheten, 

prognos och övervakning av sjöfartsleder, upptäckt och övervakning av oljeutsläpp och 

andra föroreningar, sök- och räddningsinsatser till havs, olagligt fiske och sjöröveri. 

5. Europaparlamentet inser att myndigheterna genom att de får tillgång till mer permanent 

och anpassningsbar rymdbaserad havsövervakningskapacitet kommer att kunna reagera 

snabbare och göra avsevärda besparingar tack vare mer målinriktade åtgärder, särskilt i 

kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 

6. Europaparlamentet understryker vikten av att använda den nyaste tekniken och att främja 

utvecklingen av nya system för att effektivare övervaka och bekämpa olagligt, 

orapporterat och oreglerat fiske. 

7. Europaparlamentet betonar Galileos och Egnos betydelse för sjöfartsskyddet och 

navigationen genom att de stärker och förbättrar andra internationella system samt bidrar 

till Europas tekniska oberoende. 

8. Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av en bättre samordning mellan 
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Galileo och Egnos och Copernicus-relaterade tjänster för ökad säkerhet. 

9. Europaparlamentet erkänner behovet av att ta fram säkra satellitkommunikationssystem 

för att tillgodose befintliga och framtida behov inom den europeiska sjöfarten, däribland 

sjöövervakning baserad på fjärrstyrda luftfartygssystem, som är starkt beroende av 

satellitkommunikation. 

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för statlig satellitkommunikation 

(Govsatcom). 

11. Europaparlamentet betonar Copernicus betydelse för en få full förståelse av klimat och 

väder, havets naturliga biologiska processer och människans skadliga inverkan, alla 

viktiga frågor för fisket. 

12. Europaparlamentet välkomnar Copernicus nya havstjänst ”Ocean State Report”, med 

medverkan av 80 europeiska vetenskapliga experter från över 25 olika institutioner, som 

är ett steg framåt mot en regelbunden årlig rapportering om läget och välbefinnandet för 

världshaven och haven i Europa. 

13. Europaparlamentet betonar behovet av att göra bilddata lättillgängliga för olika 

näringsgrenar, statliga organisationer, internationella organisationer, lokala planerare och 

privata användare, bland annat diagram över havsytetemperaturen för fiskerisektorn samt 

uppgifter om havsmiljön. Copernicus havsmiljöövervakningssystem, som tillhandahålls av 

Mercator Ocean, Copernicus atmosfärövervakningssystem och Copernicus 

klimatförändringstjänst, som tillhandahålls av Europacentret för medellånga 

väderprognoser, bör ha särskilda verktyg för europeiska fiskare, tillgängliga på relevanta 

europeiska språk. 

14. Europaparlamentet betonar att det behövs en avsevärd satsning på utbildningsverktyg som 

gör det möjligt att dra full nytta av rymdrelaterade verktyg. 

15. Europaparlamentet anser att utvecklingen av rymdtekniken kommer att göra det möjligt 

att bättre lokalisera och bedöma fiskebestånden i framtiden. 

16. Europaparlamentet anser att rymdstrategin för Europa behöver bli ambitiösare i fråga om 

klimatförändringarna och deras effekter på havsmiljön. 

17. Europaparlamentet erkänner vikten av nätverken Copernicus Relay och Copernicus 

Academy för att öka engagemanget bland intressenter, lyfta fram den regionala 

användardimensionen och ytterligare främja användningen av Copernicus data och 

tjänster. 

18. Europaparlamentet inser att ett snabbare och exaktare tillhandahållande av data kommer 

att leda till ökad produktivitet för fiskodlare tack vare övervakningen av skadlig 

algblomning. 

19. Europaparlamentet erkänner vikten av att se till att framtidens vetenskap på ett bättre sätt 

integrerar rymdteknisk kapacitet med andra politikområden som söker svar på globala och 

samhälleliga utmaningar. 
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20. Europaparlamentet håller med om att Galileos, Egnos och Copernicus potential ännu inte 

utforskats fullt ut och erkänner potentialen i en allians mellan den offentliga och privata 

sektorn i rymdstrategifrågan. 

21. Europaparlamentet betonar att rymdteknik liksom dess markbaserade komponenter kräver 

stora budgetmedel och att det är mycket viktigt att fortsätta anslå nödvändiga resurser till 

denna sektor i EU:s budget. 

22. Europaparlamentet betonar att EU:s rymdindustri sysselsätter över 200 000 specialister, 

skapar ett mervärde på minst 46 miljarder euro och bidrar till socioekonomisk innovation 

och utforskning inom fiskerinäringen och den blå ekonomin. 

23. Europaparlamentet vill se en centraliserad insamling av satellitdata och, i detta hänseende, 

införandet av en mekanism som fungerar som en inköpscentral för att stimulera utbyte av 

data och skapa stordriftsfördelar. Parlamentet anser att det är god praxis att Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån samlar in data till förmån för EU:s olika byråer, däribland Europeiska 

fiskerikontrollbyrån. 

24. Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår att ”främja användningen av 

rymdlösningar”, särskilt genom att bidra med tekniskt stöd för användning av innovativa 

och gränsöverskridande upphandlingar av rymdlösningar. 

25. Europaparlamentet betonar vikten av att ständigt förbättra sök- och räddningsresurserna 

och vill därför att Galileosatelliten integreras ytterligare i dessa typer av system. 

26. Europaparlamentet anser att befästandet av befintliga och framtida resurser i ett verkligt 

europeiskt rymdbaserat havsövervakningssystem – som kommer att vara till nytta för ett 

antal institutionella användare och vars tjänster skulle kunna utnyttjas kommersiellt för 

export – skulle kunna vara ett skolexempel för kommissionens innovativa ambitioner 

inom rymdsektorn. 

27. Europaparlamentet stöder utvecklingen av en pålitlig satellitanslutning med hög hastighet 

för medicinsk utrustning, både för fartyg och för sök- och räddningsgrupper, som måste 

kunna kommunicera med sjukhus och skicka och ta emot medicinska data för att kunna 

besluta om bästa åtgärder så fort som möjligt. 

28. Europaparlamentet påminner om att de yttersta randområdena och de utomeuropeiska 

länderna och territorierna ger Europa en extra dimension och geografiska möjligheter, 

som innebär att utplaceringsstationer, övervakningsfaciliteter och så kallade ground 

truthing-system kan upprättas över hela jorden, och beklagar att de yttersta randområdena 

och de utomeuropeiska länderna och territorierna inte nämns i strategin. 

29. Europaparlamentet betonar att prioriteringar om offentlig användning av rymden, 

inklusive observation, bör vara relaterade till lagstiftningsbehoven i europeiska initiativ 

såsom ramdirektivet om en marin strategi. 

30. Europaparlamentet erkänner den potential som rymdinfrastrukturen och härledda tjänster 

erbjuder för att effektivt bidra till målen i en internationell världshavsförvaltning, t.ex. att 

genomföra COP21-avtalet och begränsa klimatförändringarnas effekter på haven, kusterna 

och ekosystemen, bekämpa nedskräpningen av havet eller främja fysisk planering i kust- 
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och havsområden på global nivå. 

31. Europaparlamentet påminner om vikten av att tillgodose behoven hos olika EU-byråer, 

såsom Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån, och betonar att 

dessa institutioner också ska bidra till uppnåendet av målen i rymdstrategin för Europa. 

Parlamentet insisterar på ett samarbete och utbyte av satellitbaserad information mellan 

EU:s byråer, i synnerhet Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska fiskerikontrollbyrån 

och den europeiska gräns- och kustbevakningen.  

32. Europaparlamentet uppmanar Europeiska fiskerikontrollbyrån att till fullo utnyttja sina 

nya stärkta befogenheter genom att tillhandahålla övervaknings- och 

kommunikationstjänster som använder den senaste tekniken, särskilt rymdbaserad 

infrastruktur, för att upptäcka fartyg med migranter och förhindra katastrofer på havet. 

33. Europaparlamentet betonar potentialen hos satellitbaserade tillämpningar för att förbättra 

fiskerikontrollen och hjälpa till att skydda havsmiljön. 

34. Europaparlamentet påminner om att en av de stora tillgångarna för den privata sektorn 

inom utforskning av rymden är utvecklingen av patent och skyddad information, som bör 

lyftas fram i utvecklingen av rymdstrategin för Europa. 

35. Europaparlamentet påminner om att teknisk och industriell utveckling är stora tillgångar 

för rymdstrategin för Europa och anser att de inte utforskats fullt ut i strategin. 

36. Europaparlamentet betonar att det kommande nionde ramprogrammet för perioden efter 

2021 bland sina mål måste ha med såväl integrering av EU:s rymdstrategi, fisket och den 

blå tillväxten som delaktighet av institutioner med specialkunskaper på dessa områden. 

37. Europaparlamentet vill belysa att den snabba utvecklingen av ny teknik som bygger på 

förstärkt intelligens, kognitiv databehandling och neurala system inte nämns i 

rymdstrategin för Europa. 

38. Europaparlamentet anser att rymdstrategin för Europa endast omfattar den nära framtiden 

och saknar ambition när det gäller möjliga nya, visionära och mobiliserande projekt, bland 

annat till förmån för en intelligent fiskeriförvaltning. 

39. Europaparlamentet anser att Europa måste bli världsledande inom ”blå” rymdteknik 

genom att ytterligare införa, använda och förbättra 

 – Copernicus, som är viktigt för att rädda liv på havet och i samband med 

översvämningar, 

 – Galileo, Europas världsomspännande satellitnavigeringssystem, 

 – Egnos, det europeiska differentiella globala positioneringssystemet, som redan 

tillhandahåller navigeringstjänster till användare till havs när det gäller skydd av 

människoliv, 

 – ”blå” drönare som styrs med hjälp av satellitdata, som kan användas vid 

räddningsinsatser på havet, i kustområden och i EU:s inlandsvatten, såsom vinnaren 

av Satnavpriset 2015. 
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