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jf. forretningsordenens artikel 128 
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Alain Cadec, Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Anne Sander, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski 
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Flavio Zanonato, José Blanco López, Inés Ayala Sender 
for S&D-Gruppen 

Evžen Tošenovský 
for ECR-Gruppen 

Dominique Riquet 
for ALDE-Gruppen 

Om: EU's politik for rumindustrien 

Rumsektoren er yderst strategisk og bidrager til den europæiske økonomis konkurrenceevne og 
innovationspotentiale ved at skabe vækst og beskæftigelse. Den vil ligeledes være afgørende for at nå 
målet om, at 20% af BNP skal komme fra industrien inden 2020, og faktisk for alle Europa 
2020-strategiens overordnede mål.  

De to europæiske flagskibsprogrammer, Galileo og Copernicus, samt Egnos er centrale i denne 
forbindelse: De bør så hurtigt som muligt blive operationelle gennem implementering af den samlede 
konstellation af satellitter, så de kan levere tjenester til EU-borgerne. Anvendelsen af satellitdata og -
applikationer inden for en lang række områder såsom transport, landbrug, humanitær bistand, klima 
og energi bør også fremhæves. 

Men disse bør ikke stå alene: For at Europa kan fortsætte sin førende rolle inden for denne sektor er 
det afgørende at investere i forskningsprogrammer, da disse er en drivkraft for innovation, og 
vigtigheden af uafhængighed og forsyningssikkerhed inden for kritiske teknologier bør heller ikke 
overses. Den Europæiske Union skal forbedre sin fremmende rolle for udvikling af rumforskning og 
markedsmuligheder. De 1,4 mia. EUR, der er afsat inden for Horisont 2020, bør udnyttes fuldt ud til at 
beskytte infrastrukturen, udvikle vores adgang til rummet og forbedre samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og nye konstellationsprogrammer. 

For at opretholde et uafhængigt, pålideligt, omkostningseffektivt og økonomisk overkommeligt 
rumprogram bør Europa-Kommissionen også overveje at prioritere udvikling, implementering og 
markedsmuligheder for affyringsanordninger højt.  

Endelig er SMV'er meget værdifulde bidragsydere til forsyningskæden i rummiljøet, selv om deres 
deltagelse i meget store europæiske projekter langt fra udnyttes fuldt ud på grund af en række 
hindringer for deres adgang hertil. Det er derfor nødvendigt at tillade og forbedre deltagelsen og 
adgangen til finansiering for SMV'er gennem finansielle instrumenter fra EU til rumindustrien. 

På baggrund af ovenstående bedes Kommissionen oplyse: 

1. Hvordan agter Kommissionen at fortsætte den grundige gennemførelse af politikken for 
rumindustrien og navnlig implementeringen af Galileo- og Copernicus-satelliter for hurtigst muligt 
at kunne levere tjenester?  

2. Agter Kommissionen at afsætte flere midler til rumforskningsprogrammer eller i det mindste at 
tillade, at ubrugte midler anvendes i det følgende år, og hvordan vil Kommissionen sørge for, at 
SMV'er får adgang til finansielle instrumenter fra EU til rumindustrien? 
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