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KORT BEGRUNDELSE

Rumindustrierne i Den Europæiske Union anslås at være ca. 53-62 mia. EUR værd i 
merværdi og beskæftige 231 000 fagfolk. Målene for EU's rumprogram er at øge Unionens 
sikkerhed og skabe teknologisk uafhængighed, håndtere nogle af de mest presserende globale 
udfordringer såsom bekæmpelse af klimaændringer, at fremme den teknologiske innovation 
og give de europæiske virksomheder og borgere socioøkonomiske fordele. Programmet vil 
fortsat fokusere på at forbedre EU's tre flagskibsprojekter: Galileo (satellitnavigation), 
Copernicus (jordobservation) og EGNOS (livskritiske navigationstjenester) samt udvikling af 
STT (sikkerhed i rummet) og lancering af GOVSATCOM-initiativet (sikker 
satellitkommunikation).

I løbet af FFR-perioden 2021-27 er det Kommissionens forslag at finansiere Galileo/EGNOS 
med 8,6 mia. EUR i 2018-priser (faste priser) (9,7 mia. EUR i løbende priser) og Copernicus 
med 5,1 mia. EUR (5,8 mia. EUR). Et beløb på 0,4 mia. EUR (0,5 mia. EUR) er blevet afsat 
til STT og GOVSATCOM. Samlet set tegner rumprogrammet sig for 1,25 % af 
forpligtelserne i den flerårige finansielle ramme for 2021-27. Alle tal skal betragtes som 
vejledende indtil afslutningen af FFR-processen og udtrykkes her i faste priser for at 
muliggøre en direkte sammenligning med den foregående FFR-periode. 

EU's rumprogram sætter medlemsstaterne i stand til at høste teknologiske fordele af et 
program, der er for stort til, at en enkelt medlemsstat kan konkurrere effektivt. I kraft af dette 
samt de direkte fordele i form af beskæftigelse og støtte til en konkurrencedygtig rumsektor 
tilfører rumprogramteknologi, data og tjenester en væsentlig værdi til EU's budgetter, 
herunder, men ikke begrænset til fiskeripolitik, miljø- og klimaprogrammer, 
præcisionsdyrkning og transport- og trafikmodellering/-forvaltning. EU bør søge at udnytte 
oplysninger fra rumprogrammet til bedre information i forbindelse med fremtidig 
budgetplanlægning og beslutningstagning på disse og andre områder.

Kommissionen har tilkendegivet, at den har til hensigt at omdanne det eksisterende 
Europæiske GNSS-Agentur til et EU-agentur for rumprogrammet med henblik på at skabe et 
"ensartet og forenklet ledelsessystem", mens Den Europæiske Rumorganisation (ESA) vil 
fortsætte som hovedpartner i gennemførelsen af programmet. Intentionen om at skabe mere 
fokus på markedsføring, forvaltning og styring af programmet gennem det omdøbte agentur 
er velkommen. Skabelsen af en ny ledelsesstruktur er forbundet med en finansiel risiko, og 
derfor understreges det, at det er vigtigt at have klarhed i strategien, opdelingen af funktioner, 
ansvar og tilsyn i forbindelse med styringen af Den Europæiske Unions Agentur for 
Rumprogrammet med henblik på at mindske budgetrisikoen. 

Programmet bygger på teknologi og færdigheder, som er højt specialiserede, nogle gange er 
enestående, og som udnytter nye udviklinger. Programmet bør derfor fungere inden for 
rammerne af en flerårig finansiel ramme, som er tilstrækkelig fleksibel til at kunne håndtere 
variationer i omkostningerne og ny udvikling og inden for lovgivningsmæssige rammer med 
tilstrækkelig fleksibilitet til at tjene Unionens, programmets og medlemsstaternes interesser 
bedst muligt. 

ÆNDRINGSFORSLAG
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Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Unionen er nødt til at sikre sin 
handlefrihed og selvstændighed for at få 
adgang til rummet og kunne anvende det 
på en sikker måde. Det er derfor af 
afgørende betydning, at den opretholder en 
selvstændig, pålidelig og 
omkostningseffektiv adgang til rummet, 
navnlig for så vidt angår kritisk 
infrastruktur og teknologi, offentlig 
sikkerhed og sikkerheden for Unionen og 
dens medlemsstater. Kommissionen bør 
derfor have mulighed for at samle 
opsendelsestjenester på europæisk plan, 
både af hensyn til egne og, efter 
anmodning, andre enheders behov, 
herunder medlemsstaterne, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også 
afgørende, at Unionen fortsat har moderne, 
effektive og fleksible 
opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over 
de foranstaltninger, der er truffet af 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Rumorganisation, bør Kommissionen 
overveje, hvordan sådanne faciliteter kan 
støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov 
for vedligeholdelse eller opgradering af 
jordbaseret infrastruktur, som kræves til 
opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse 
med behovene i programmet, bør sådanne 
tilpasninger kunne finansieres delvist inden 
for rammerne af programmet i henhold til 
finansforordningen, og såfremt der kan 
dokumenteres en klar EU-værdi, med 
henblik på at forbedre programmets 
omkostningseffektivitet.

(4) Unionen er nødt til at sikre sin 
handlefrihed og selvstændighed for at få 
adgang til rummet og kunne anvende det 
på en sikker måde. Det er derfor af 
afgørende betydning, at den opretholder en 
selvstændig, pålidelig og 
omkostningseffektiv adgang til rummet, 
navnlig for så vidt angår kritisk 
infrastruktur og teknologi, offentlig 
sikkerhed og sikkerheden for Unionen og 
dens medlemsstater. Kommissionen bør 
derfor have mulighed for at samle 
opsendelsestjenester på europæisk plan, 
både af hensyn til egne og, efter 
anmodning, andre enheders behov, 
herunder medlemsstaternes, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også 
afgørende, at Unionen fortsat har moderne, 
effektive og fleksible 
opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over 
de foranstaltninger, der er truffet af 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Rumorganisation, bør Kommissionen 
overveje, hvordan sådanne faciliteter kan 
støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov 
for vedligeholdelse eller opgradering af 
jordbaseret infrastruktur, som kræves til 
opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse 
med behovene i programmet, bør sådanne 
tilpasninger kunne finansieres delvist inden 
for rammerne af programmet i henhold til 
finansforordningen, og såfremt der kan 
dokumenteres en klar EU-værdi, med 
henblik på at forbedre programmets 
omkostningseffektivitet, idet der tages 
udgangspunkt i en fleksibel flerårig 
finansiel ramme, der kan reagere på 
ændrede omstændigheder.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil programmet bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen
af det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(13) For at understrege betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gå forrest med at 
gennemføre Parisaftalen og FN's mål for 
bæredygtig udvikling vil programmet 
bidrage til at integrere klimaindsatsen og til 
en hurtig opnåelse af det overordnede mål, 
nemlig, at 30 % af udgifterne i EU-
budgettet skal gå til finansiering af støtte til 
klimamål såvel som til at integrere målene 
for bæredygtig udvikling i alle EU-
politikker. Relevante foranstaltninger vil 
blive identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Da programmet i princippet er 
finansieret af Unionen, bør de offentlige 
kontrakter, der indgås under programmet, 
være i overensstemmelse med Unionens 
regler. I den forbindelse bør Unionen også 
være ansvarlig for at definere de mål, der 
bør forfølges med hensyn til offentlige 
udbud.

(15) Da programmet i princippet er 
finansieret af Unionen, bør de offentlige 
kontrakter, der indgås under programmet, 
være i overensstemmelse med Unionens 
regler og tage behørigt hensyn til 
miljømæssige, sociale og 
forvaltningsmæssige kriterier. I den 
forbindelse bør Unionen også være 
ansvarlig for at definere de mål, der bør 
forfølges med hensyn til offentlige udbud.
Den overordnede gennemførelse af 
programmet, herunder 
udbudsprocedurerne, bør overholde 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
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forskelsbehandling og ligebehandling, 
navnlig hvad angår ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) En forsvarlig offentlig forvaltning 
af programmet kræver en streng fordeling 
af ansvarsområder og opgaver mellem de 
forskellige involverede enheder med 
henblik på at undgå dobbeltarbejde og 
reducere omkostningsoverskridelser og 
forsinkelser.

(25) En forsvarlig offentlig forvaltning 
af programmet kræver en streng fordeling 
af ansvarsområder og opgaver mellem de 
forskellige involverede enheder, navnlig 
mellem Den Europæiske Unions Agentur 
for Rumprogrammet og Den Europæiske 
Rumorganisation med henblik på at undgå 
unødvendigt dobbeltarbejde og reducere 
omkostningsoverskridelser og forsinkelser. 
Kommissionen bør koordinere og 
overvåge opgaverne og kommunikationen 
på basis af principperne i 
Lissabontraktaten1a og rammeaftalen 
mellem Det Europæiske Fællesskab og 
Den Europæiske Rumorganisation1b.

__________________

1a Art. 189, stk. 3, Lissabontraktaten.

1b "Parterne anerkender, at de hver især 
har stærke sider, som supplerer og 
gensidigt styrker hinanden, og er enige 
om at samarbejde på en effektiv måde til 
begges fordel og undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Galileo har til formål at etablere og 
drive den første globale infrastruktur for 

(39) Galileo har til formål på basis af 
det forberedende arbejde i Den 
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satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er rettet 
specifikt mod civile formål, som kan 
bruges af en række offentlige og private 
aktører i Europa og på verdensplan. Galileo 
fungerer uafhængigt af andre eksisterende 
eller eventuelle fremtidige systemer og 
bidrager dermed bl.a. til Unionens 
strategiske selvstændighed. Anden 
generation af systemet bør lanceres 
gradvist inden 2030, i første omgang med 
reduceret operationel kapacitet.

Europæiske Rumorganisation at etablere 
og drive den første globale infrastruktur for 
satellitbaseret navigation og 
positionsbestemmelse, der er rettet 
specifikt mod civile formål, som kan 
bruges af en række offentlige og private 
aktører i Europa og på verdensplan. Galileo 
fungerer uafhængigt af andre eksisterende 
eller eventuelle fremtidige systemer og 
bidrager dermed bl.a. til Unionens 
strategiske selvstændighed. Anden
generation af systemet bør lanceres 
gradvist inden 2030, i første omgang med 
reduceret operationel kapacitet.

Begrundelse

Galileo er baseret på Det Europæiske Rumagenturs forberedende arbejde, hvilket ikke 
fremgår klart af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23 a) "rumsektoren":

"leverandørleddet", som omfatter 
aktiviteter, der fører til et operationelt 
rumsystem, og udforskning af rummet

"aftagerleddet", som omfatter aktiviteter i 
forbindelse med udnyttelse af satellitdata 
til at udvikle rumrelaterede produkter og 
tjenester til slutbrugere.

Begrundelse

Rumsektoren bør defineres yderligere og deles op i et leverandør- og et aftagerled.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover skal programmet omfatte 
foranstaltninger, som skal sikre en effektiv 
adgang til rummet for programmet og 
fremme en innovativ rumsektor.

Derudover skal programmet omfatte 
foranstaltninger, som skal sikre en effektiv 
adgang til rummet for programmet og 
fremme en innovativ og 
konkurrencedygtig rumsektor.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge sikkerheden for Unionen og 
dens medlemsstater, handlefriheden og den 
strategiske selvstændighed, navnlig i 
forbindelse med teknologisk og 
evidensbaseret beslutningstagning

c) at øge sikkerheden for Unionen og 
dens medlemsstater, handlefriheden og den 
strategiske selvstændighed, navnlig i 
forbindelse med teknologisk og effektiv, 
evidensbaseret og omkostningsbesparende
beslutningstagning

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i 
løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 14 816 938 000 
EUR i 2018-priser (16,7 mia. EUR i 
løbende priser).

Den vejledende fordeling af det beløb, der 
er omhandlet i første afsnit, er som følger:

Den vejledende fordeling af det beløb, der 
er omhandlet i første afsnit, er som følger: 

a) for Galileo og EGNOS: [9,7] mia. 
EUR

a) for Galileo og EGNOS: 
8 606 245 580 EUR i 2018-priser (9,7 mia. 
EUR i løbende priser)

b) for Copernicus: [5,8] mia. EUR b) for Copernicus: 5 146 002 510 
EUR i 2018-priser (5,8 mia. EUR i 
løbende priser)
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c) for SSA/GOVSATCOM: [0,5] mia. 
EUR.

c) for SSA/GOVSATCOM: 
1 064 689 910 EUR i 2018-priser (1,2 mia. 
EUR i løbende priser)

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens beslutning af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringen den seneste opdeling af FFR pr. program, således som det fremgår af 
udkastet til interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på 
en aftale.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tværgående aktiviteter i henhold til 
artikel 3 finansieres inden for rammerne af 
programmets komponenter.

2. Tværgående aktiviteter i henhold til 
artikel 3 og 6 finansieres inden for 
rammerne af programmets komponenter.

Begrundelse

Et af målene bør være at støtte udviklingen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ 
rumsektor.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtægterne fra programmets 
komponenter skal betales til Unionens 
budget og anvendes til at af finansiere den 
komponent, der genererede indtægterne.

1. Indtægterne fra programmets 
komponenter skal betales til Unionens 
budget og anvendes til at finansiere en 
hvilken som helst af programmets 
komponenter.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fastlægges principperne for 
vederlag til Den Europæiske 
Rumorganisation, som skal stå i forhold til 
sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, 
i overensstemmelse med markedspriserne 
og gebyrer til andre involverede enheder, 
herunder Unionen, og kan om nødvendigt 
være baseret på performanceindikatorer; 
disse gebyrer må ikke dække 
generalomkostninger, der ikke er forbundet 
med de aktiviteter, der overdrages til Den 
Europæiske Rumorganisation.

– fastlægges principperne for 
vederlag til Den Europæiske 
Rumorganisation, som skal stå i forhold til 
sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, 
i overensstemmelse med gebyrer til andre 
involverede enheder, herunder Unionen, og 
kan om nødvendigt være baseret på 
performanceindikatorer; disse gebyrer må 
ikke dække generalomkostninger, der ikke 
er forbundet med de aktiviteter, der 
overdrages til Den Europæiske 
Rumorganisation.

Begrundelse

For mange tjenesters vedkommende findes der ikke nogen reelle "markedspriser".

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Copernicus skal gennemføres med 
udgangspunkt i tidligere EU-investeringer 
og om nødvendigt i nationale eller 
regionale kapaciteter i medlemsstaterne, 
under hensyntagen til kapaciteten hos 
kommercielle leverandører af 
sammenlignelige data og informationer og 
behovet for at fremme konkurrencen og 
markedsudviklingen.

1. Copernicus skal gennemføres med 
udgangspunkt i tidligere EU-investeringer 
og finansiering fra Den Europæiske 
Rumorganisation, og om nødvendigt i 
nationale eller regionale kapaciteter i 
medlemsstaterne, under hensyntagen til 
kapaciteten hos kommercielle leverandører 
af sammenlignelige data og informationer 
og behovet for at fremme konkurrencen og 
markedsudviklingen.

Begrundelse

Finansieringen af Copernicus deles af Den Europæiske Union (70 %) og Den Europæiske 
Rumorganisation (30 %).
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en 
repræsentant for hver medlemsstat og fire 
repræsentanter for Kommissionen, der alle 
har stemmeret. Bestyrelsen omfatter også 
et medlem, som udpeges af Europa-
Parlamentet, men uden stemmeret.

1. Bestyrelsen består af en 
repræsentant for hver medlemsstat og fire 
repræsentanter for Kommissionen samt en 
repræsentant, som udpeges af Europa-
Parlamentet, der alle har stemmeret.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af programmet. 
Rapporten skal bl.a. indeholde 
oplysninger vedrørende programmets og 
agenturets risikostyring, samlede 
omkostninger, årlige driftsomkostninger, 
resultater af udbudsprocedurer, 
indtægter, tidsplan og resultater.
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