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KORTFATTAD MOTIVERING

Rymdindustrin inom Europeiska unionen uppskattas vara värd 53–62 miljarder euro 
i mervärde, och har 231 000 anställda. Målen för Europeiska unionens rymdprogram är att 
öka säkerheten i unionen och tillhandahålla tekniskt oberoende, att ta itu med några av de 
mest angelägna globala utmaningarna såsom kampen mot klimatförändringarna, att stimulera 
teknisk innovation och att vara till samhällsekonomisk nytta för människor och företag 
i Europa. Programmet kommer även fortsättningsvis att inriktas på att förbättra 
EU:s tre flaggskeppsprojekt Galileo (satellitnavigering), Copernicus (jordobservation) och 
Egnos (navigering för säkerheten för människoliv), liksom på att utveckla STT 
(rymdsäkerhet) och inleda Govsatcom-initiativet (säker satellitkommunikation).

Kommissionens förslag för den fleråriga budgetramen för 2021–27 är att finansiera 
Galileo/Egnos med 8,6 miljarder euro i 2018 års (fasta) priser (9,7 miljarder euro i löpande 
priser) och Copernicus med 5,1 miljarder euro (5,8 miljarder euro). STT och Govsatcom har 
tilldelats 0,4 miljarder euro (0,5 miljarder euro). Sammanlagt står rymdprogrammet för 
1,25 procent av åtagandena i den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Alla belopp måste 
betraktas som en indikation tills den fleråriga budgetramsprocessen är avslutad, och skrivs här 
i fasta priser för att möjliggöra direkta jämförelser med den föregående fleråriga budgetramen. 

Europeiska unionens rymdprogram gör det möjligt för medlemsstater att tillgodogöra sig 
tekniska fördelar från ett program som är för stort för att en ensam medlemsstat ska kunna 
konkurrera effektivt med det. Förutom de direkta fördelarna i form av arbetstillfällen och stöd 
till en konkurrenskraftig rymdsektor, gör detta att rymdprogrammets teknik, data och tjänster
tillför ett avsevärt mervärde till Europeiska unionens budgetar, inklusive, men inte enbart, till 
fiskeripolitiken, miljö- och klimatprogrammen, precisionsjordbruket samt transport- och 
trafikmodelleringen och trafikledningen. EU bör sträva efter att ta tillvara informationen från 
rymdprogrammet för att få ett bättre underlag till framtida budgetplanering och 
beslutsfattande på dessa och andra områden.

Kommissionen har meddelat sin avsikt att från den befintliga Europeiska byrån för GNSS 
skapa Europeiska unionens rymdprogrambyrå för att få till stånd en ”enhetlig och förenklad 
styrning”, medan Europeiska rymdorganisationen kommer att förbli den viktigaste partnern 
i genomförandet av programmet. Föredraganden välkomnar avsikten att fokusera mer på 
marknadsföringen, förvaltningen och styrningen av programmet genom den omdöpta byrån. 
Skapandet av en ny styrningsstruktur medför finansiella risker, och därför betonas vikten av 
en tydlig strategi och en tydlig uppdelning av funktioner, ansvar och tillsyn i styrningen av 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå för att minska budgetriskerna. 

Programmet bygger på teknik och kompetens som är högst specialiserad, ibland unik, och 
som drar nytta av ny utveckling. Programmet bör därför verka inom en flerårig budgetram 
som är tillräckligt flexibel för att kunna hantera kostnadsvariationer och ny utveckling, och 
inom ett regelverk som är tillräckligt flexibelt för att tjäna unionens, programmets och 
medlemsstaternas intressen. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen måste trygga sin 
handlingsfrihet och sitt oberoende för att 
ha tillgång till rymden och kunna använda 
den på ett säkert sätt. Det är därför viktigt 
att unionen behåller en oberoende, 
tillförlitlig och kostnadseffektiv tillgång till 
rymden, särskilt i fråga om kritisk 
infrastruktur och teknik, allmän säkerhet 
och unionens och medlemsstaternas 
säkerhet. Kommissionen bör därför ha 
möjlighet att samla uppskjutningstjänster 
på unionsnivå, både för sina egna behov 
och, på begäran för andras behov, 
däribland medlemsstaterna, i 
överensstämmelse med artikel 189.2 i 
fördraget. Det är även av yttersta vikt att 
unionen även i fortsättningen har en 
modern, effektiv och flexibel infrastruktur 
för uppskjutningstjänster. Som 
komplement till medlemsstaternas och 
Europeiska rymdorganisationens åtgärder 
bör kommissionen överväga olika sätt att 
stödja sådan infrastruktur. Närmare 
bestämt bör det, när den markinfrastruktur 
som är nödvändig för uppskjutningar enligt 
programmets behov behöver underhållas 
eller uppgraderas, vara möjligt att 
delfinansiera sådana anpassningar inom 
programmet, i överensstämmelse med 
budgetförordningen och när ett tydligt 
unionsmervärde kan konstateras, i syfte att 
erhålla ökad kostnadseffektivitet i 
programmet.

(4) Unionen måste trygga sin 
handlingsfrihet och sitt oberoende för att 
ha tillgång till rymden och kunna använda 
den på ett säkert sätt. Det är därför viktigt 
att unionen behåller en oberoende, 
tillförlitlig och kostnadseffektiv tillgång till 
rymden, särskilt i fråga om kritisk 
infrastruktur och teknik, allmän säkerhet 
och unionens och medlemsstaternas 
säkerhet. Kommissionen bör därför ha 
möjlighet att samla uppskjutningstjänster 
på unionsnivå, både för sina egna behov 
och, på begäran för andras behov, 
däribland medlemsstaterna, i 
överensstämmelse med artikel 189.2 i 
fördraget. Det är även av yttersta vikt att 
unionen även i fortsättningen har en 
modern, effektiv och flexibel infrastruktur 
för uppskjutningstjänster. Som 
komplement till medlemsstaternas och 
Europeiska rymdorganisationens åtgärder 
bör kommissionen överväga olika sätt att 
stödja sådan infrastruktur. Närmare 
bestämt bör det, när den markinfrastruktur 
som är nödvändig för uppskjutningar enligt 
programmets behov behöver underhållas 
eller uppgraderas, vara möjligt att 
delfinansiera sådana anpassningar inom 
programmet, i överensstämmelse med 
budgetförordningen och när ett tydligt 
unionsmervärde kan konstateras, i syfte att 
erhålla ökad kostnadseffektivitet i 
programmet och med en flexibel flerårig 
budgetram som grund, som kan reagera 
på förändrade omständigheter.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor och till 
uppnåendet av det övergripande målet att 
25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar 
till klimatmålen. De berörda åtgärderna 
kommer att identifieras under programmets 
utarbetande och genomförande och 
omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

(13) För att ge uttryck för vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i enlighet 
med unionens åtaganden att vara en 
föregångare med att genomföra 
Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 
hållbar utveckling bör detta program bidra 
till att integrera klimatfrågor och till att
snabbt uppnå det övergripande målet att 
30 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar 
till klimatmålen och till att integrera 
målen för hållbar utveckling i unionens 
samtliga politikområden. De berörda 
åtgärderna kommer att identifieras under 
programmets utarbetande och 
genomförande och omprövas i samband 
med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom programmet i princip 
finansieras av unionen, bör kontrakt om 
offentlig upphandling som ingås inom 
ramen för programmet vara förenliga med 
unionens regler. I detta sammanhang bör 
unionen också ansvara för att sätta de mål 
som ska eftersträvas när det gäller offentlig 
upphandling.

(15) Eftersom programmet i princip 
finansieras av unionen, bör kontrakt om 
offentlig upphandling som ingås inom 
ramen för programmet vara förenliga med 
unionens regler och ta hänsyn till kriterier 
för miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning. I detta sammanhang bör 
unionen också ansvara för att sätta de mål 
som ska eftersträvas när det gäller offentlig 
upphandling. Det övergripande 
genomförandet av programmet, däribland 
dess upphandlingsförfaranden, bör följa 
principerna om öppenhet, icke-
diskriminering och likabehandling, 
särskilt med avseende på jämställdhet.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En sund offentlig styrning av 
programmet kräver en strikt fördelning av 
ansvar och uppgifter mellan de olika 
enheter som är involverade, för att undvika 
dubbelarbete och minska fördyringar och 
förseningar

(25) En sund offentlig styrning av 
programmet kräver en strikt fördelning av 
ansvar och uppgifter mellan de olika 
enheter som är involverade, särskilt mellan 
Europeiska unionens rymdprogrambyrå 
och Europeiska rymdorganisationen, för 
att undvika onödigt dubbelarbete och 
minska fördyringar och förseningar.
Kommissionen bör samordna och 
övervaka uppgifterna och 
kommunikationen på grundval av 
principerna som fastställs i 
Lissabonfördraget1a och ramavtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och 
Europeiska rymdorganisationen1b.

__________________

1a Artikel 189.3 i Lissabonfördraget.

1b ”Parterna inser att de båda har 
specifika styrkor som kompletterar och 
förstärker varandra. Parterna har åtagit 
sig att samarbeta på ett effektivt sätt och 
till ömsesidig nytta, och att undvika 
onödigt dubbelarbete”.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Syftet med Galileo är att upprätta 
och driva den första globala infrastrukturen 
för satellitnavigering och 
satellitpositionering särskilt utformad för 
civila ändamål, som kan användas av en 
mängd olika offentliga och privata aktörer 
både i Europa och över hela världen. 
Galileo fungerar oberoende av andra 
befintliga eller potentiella system och 

(39) Syftet med Galileo är att med 
Europeiska rymdorganisationens 
förberedande arbete som grund upprätta 
och driva den första globala infrastrukturen 
för satellitnavigering och 
satellitpositionering särskilt utformad för 
civila ändamål, som kan användas av en 
mängd olika offentliga och privata aktörer 
både i Europa och över hela världen. 
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bidrar därigenom bland annat till unionens 
strategiska oberoende. Systemets andra 
generation torde driftsättas gradvis före 
2030, inledningsvis med minskad operativ 
kapacitet.

Galileo fungerar oberoende av andra 
befintliga eller potentiella system och 
bidrar därigenom bland annat till unionens 
strategiska oberoende. Systemets andra 
generation torde driftsättas gradvis före 
2030, inledningsvis med minskad operativ 
kapacitet.

Motivering

Galileo grundas på Europeiska rymdorganisationens förberedande arbete, vilket inte framgår 
i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) rymdsektor:

sektor i tidigare led, som omfattar 
verksamheter som leder till ett fungerande 
rymdsystem samt utforskning av rymden,

sektor i senare led, som omfattar 
verksamhet där satellitdata används för 
att utveckla rymdrelaterade produkter och 
tjänster till slutanvändare.

Motivering

Rymdsektorn bör definieras ytterligare och delas upp i tidigare och senare led.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska programmet omfatta 
åtgärder för att garantera resurseffektiv 
tillgång till rymden för programmet och för 
att främja en innovativ rymdsektor.

Dessutom ska programmet omfatta 
åtgärder för att garantera resurseffektiv 
tillgång till rymden för programmet och för 
att främja en innovativ och 
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konkurrenskraftig rymdsektor.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stärka säkerheten i unionen och 
dess medlemsstater, dess handlingsförmåga 
och dess strategiska oberoende, särskilt när 
det gäller teknik och evidensbaserat 
beslutsfattande.

(c) Stärka säkerheten i unionen och 
dess medlemsstater, dess handlingsförmåga 
och dess strategiska oberoende, särskilt när 
det gäller teknik och effektivt,
evidensbaserat och kostnadsbesparande
beslutsfattande.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2020 ska vara [16]
miljarder euro i löpande priser.

1. Finansieringsramen för 
genomförandet av programmet för 
perioden 2021–2027 ska vara 
14 816 938 000 euro i 2018 års priser 
(16,7 miljarder euro i löpande priser).

Den vägledande fördelningen av det belopp 
som avses i första stycket ska vara 
följande:

Den vägledande fördelningen av det belopp 
som avses i första stycket ska vara 
följande: 

(a) För Galileo och Egnos: [9,7]
miljarder euro.

(a) För Galileo och Egnos: 
8 606 245 580 euro i 2018 års priser 
(9,7 miljarder euro i löpande priser).

(b) För Copernicus: [5,8] miljarder 
euro.

(b) För Copernicus: 
5 146 002 510 euro i 2018 års priser 
(5,8 miljarder euro i löpande priser). 

(c) För SSA/Govsatcom: [0,5]
miljarder euro.

(c) För SSA/Govsatcom: 
1 064 689 910 euro i 2018 års priser 
(1,2 miljarder euro i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar 
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kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program 
enligt förslaget till interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga
budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övergripande verksamhet enligt 
artikel 3 ska finansieras inom ramen för 
programmets komponenter.

2. Övergripande verksamhet enligt 
artiklarna 3 och 6 ska finansieras inom 
ramen för programmets komponenter.

Motivering

Ett av målen bör vara att stödja utvecklingen av en stark, konkurrenskraftig och innovativ 
rymdsektor.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De inkomster som genereras av 
programmets komponenter ska betalas till 
unionens budget och användas för att 
finansiera den komponent som har gett 
dessa inkomster.

1. De inkomster som genereras av 
programmets komponenter ska betalas till 
unionens budget och användas för att 
finansiera någon av programmets 
komponenter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fastställa principerna för ersättning 
till Europeiska rymdorganisationen, som 
ska stå i proportion till svårighetsgraden av 
de uppgifter som ska utföras, följa 
marknadspriserna och avgifterna till andra 

– fastställa principerna för ersättning 
till Europeiska rymdorganisationen, som 
ska stå i proportion till svårighetsgraden av 
de uppgifter som ska utföras, följa 
avgifterna till andra berörda enheter, 
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berörda enheter, inklusive unionen, och när 
så är lämpligt grundade på 
prestationsindikatorer, varvid avgifterna 
inte ska omfatta allmänna omkostnader 
som inte är förknippade med verksamheter 
som Europeiska rymdorganisationen 
anförtrotts.

inklusive unionen, och när så är lämpligt 
grundade på prestationsindikatorer, varvid 
avgifterna inte ska omfatta allmänna 
omkostnader som inte är förknippade med 
verksamheter som Europeiska 
rymdorganisationen anförtrotts.

Motivering

För flera tjänster finns inga faktiska ”marknadspriser”.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Copernicus ska genomföras med 
utgångspunkt i tidigare unionsinvesteringar 
och i förekommande fall med utnyttjande 
av medlemsstaternas nationella eller 
regionala kapacitet och med beaktande av 
kapaciteten hos kommersiella leverantörer 
av jämförbara uppgifter och jämförbar 
information, samt behovet av att främja 
konkurrens och marknadsutveckling.

1. Copernicus ska genomföras med 
utgångspunkt i tidigare unionsinvesteringar 
och finansieringen från Europeiska 
rymdorganisationen och i förekommande 
fall med utnyttjande av medlemsstaternas 
nationella eller regionala kapacitet och med 
beaktande av kapaciteten hos kommersiella 
leverantörer av jämförbara uppgifter och 
jämförbar information, samt behovet av att 
främja konkurrens och 
marknadsutveckling.

Motivering

Finansieringen av Copernicus är uppdelad mellan EU (70 %) och Europeiska 
rymdorganisationen (30 %).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av en 
företrädare för varje medlemsstat och fyra 
företrädare för kommissionen, vilka alla 

1. Styrelsen ska bestå av en 
företrädare för varje medlemsstat och fyra 
företrädare för kommissionen, samt en 
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ska ha rösträtt. Styrelsen ska även 
inbegripa en ledamot som utsetts av 
Europaparlamentet utan rösträtt.

företrädare som utsetts av 
Europaparlamentet, vilka alla ska ha
rösträtt.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska varje år lämna 
in en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av programmet. 
Rapporten ska bland annat innehålla 
information om programmets och byråns 
riskhantering, totalkostnad, årliga 
driftskostnad, resultat av 
anbudsförfaranden, inkomster, tidsplaner 
och resultat.
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