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FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender den voksende betydning af rummet og rumbaseret teknologi inden for 

sikkerhed og forsvar, navnlig i kommunikation, efterretning, overvågning og 

rekognoscering, herunder grænse- og havovervågning, katastrofeberedskab og 

våbenkontrol samt erhvervsmæssige og civile aktiviteter, og understreger den afgørende 

betydning af rumbaseret kapacitet ved bekæmpelsen af terrorisme; opfordrer endvidere til 

investeringer for at fremskynde udviklingen af ny rumkapacitet og -teknologi; 

2. henleder opmærksomheden på sårbarheden af global sikkerhed, infrastruktur og 

kommunikationsteknologier i rummet over for indblanding eller angreb fra statslige og 

ikkestatslige aktører, cyberangreb og den offensive forskning i rumvåben samt rumaffald 

eller satellitkollisioner; gentager betydningen af at sikre kritisk infrastruktur og 

kommunikation samt udvikle fleksible teknologier og en revision af traktaten om det ydre 

rum fra 1967 for at tage hensyn til de teknologiske fremskridt siden 1960'erne; 

3. advarer om den offensive forskning i rumvåben, der gennemføres af lande som Rusland, 

Nordkorea og Iran, og den risiko, som dette indebærer for afgørende infrastruktur og 

kommunikationsmidler samt aktuelle og planlagte rumbaserede systemer; 

4. minder om, at det for at bevare og styrke Europas sikkerhed, forsvar og stabilitet er vigtigt 

at forhindre eksport af følsom rumteknologi til lande, der truer regional eller global 

sikkerhed og stabilitet; støtter investering i og udvikling af opsendelseskapacitet såsom 

Vega C eller Ariane 6, så de europæiske lande kan have uafhængig og pålidelig adgang til 

rummet; 

5. opfordrer EU til at opnå større autonomi på rumområdet; mener i denne henseende, at 

samarbejdet med Rusland, f.eks. i forbindelse med iværksættelsen af Galileo- og 

Copernicussatellitterne, kan undergrave sikkerheden af følsomme rumbaserede systemer; 

6. anbefaler at investere i midler til beskyttelse af rumteknologier, -værdier og -kapaciteter 

inden for både EU-støttede programmer og overvågning og sporing i rummet (SST); 

7. mener, at allerede eksisterende bilaterale forbindelser mellem europæiske lande og de 

større venskabelige rummagter, herunder USA, Indien og Japan, bør anvendes, hvor det er 

relevant, for at styrke fælles sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser og fremme vital 

kapacitet inden for og konsolidere de vigtigste midler til opsporing, afskrækkelse og 

reaktion på nye trusler i rummet for at forbedre rumpolitikken, hvilket vil gøre Europas 

rumsektor i stand til at reagere på skiftende markeder, aktører og teknologier og fremme 

overholdelse af traktater og konventioner vedrørende aktiviteter i det ydre rum; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at forny indsatsen inden for FN's rammer for at nå til 

enighed om den foreslåede adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum med henblik på at 

fremme de internationale principper for ansvarlige, gennemsigtige og fredelige 

adfærdsnormer og i sidste ende opnå øget sikkerhed og bæredygtighed og forhindre våben 

i rummet; påpeger, at dette bør gøres ved at understrege, at rumaktiviteter skal udføres 

med stor forsigtighed, rettidig omhu og behørig åbenhed med henblik på at opbygge tillid 
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blandt aktører, i betragtning af den hurtige vækst i rumaktiviteter i de seneste år med over 

70 lande, der ejer satellitter, og ni lande, der besidder orbital opsendelseskapacitet; 

9. erkender, at investeringer i forskning og udvikling med hensyn til rumkapacitet genererer 

et meget højt afkast og synergier med dobbelt anvendelse inden for rumprogrammer og 

mellem de civile og militære aspekter; opfordrer til udvikling af systemer med dobbelt 

anvendelse, der er i overensstemmelse med EU-medlemsstaternes mål for rumsikkerhed, 

og understreger behovet for at fremme fredelig adfærd i rummet; bemærker endvidere, at 

nogle medlemsstater allerede driver satellitsystemer med dobbelt anvendelse til både 

civile og offentlige/militære operationer, og henleder opmærksomheden på den risiko for 

hacking, som systemer med dobbelt anvendelse medfører; opfordrer erhvervslivet til at 

stille sikre ordninger til rådighed med en klar skelnen mellem offentlig og privat brug; 

10. anerkender, at ansvaret for udviklingen af civil og militær kapacitet i verdensrummet, med 

undtagelse af den statsregulerede tjeneste (PRS) under Galileo og Copernicus, forbliver på 

nationalt plan; bemærker, at EU's mål på sikkerheds- og forsvarsområdet til dels er opnået 

gennem den administrative ordning mellem Den Europæiske Rumorganisation og Det 

Europæiske Forsvarsagentur. 

 

  



 

AD\1126341DA.docx 5/6 PE601.237v03-00 

 DA 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 30.5.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

54 

6 

3 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario 

Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio 

Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud 

Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta 

Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, 

Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan 

Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, 

Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás 

Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio 

Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, 

Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír 

Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo 

Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana 

Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, 

Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, 

Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Vladimir Urutchev 

 
 

  



 

PE601.237v03-00 6/6 AD\1126341DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG 

54 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo 

Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl 

ECR Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen 

EFDD Fabio Massimo Castaldo 

PPE Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, 

Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, 

David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, 

Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica 

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, 

Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, 

Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes 

 

6 - 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat 

NI Georgios Epitideios 

 

3 0 

EFDD James Carver 

ENF Mario Borghezio 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


