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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet framhåller den roll som rymdtekniken spelar för smartare, säkrare, 

hållbarare och mer integrerade mark-, sjö-, luft- och rymdtransporter. Parlamentet 

välkomnar kommissionens meddelande och tror att det kan bidra till att tillgodose nya 

transportbehov av säker och skarvfri sammanlänkning, mer robust positionering, 

intermodalitet och driftskompabilitet. 

2. Europaparlamentet påminner om att rymden och tillgången till den framför allt betingas 

av transportmedlen (satelliter, rymdraketer m.m.). Rymdteknik och rymdtjänster 

(satellitdata, geolokalisering m.m.) är av strategiskt intresse för åtskilliga sektorer, 

såsom transport, telekommunikation, jordbruk och försvar. 

3. Europaparlamentet betonar att transportsektorn erbjuder hög potential för nya, 

innovativa affärsmöjligheter i sektorn i senare led när det gäller säkerhet, 

miljöeffektivitet, dataströmning, navigations-, sök- och räddningstjänster och 

trafikledning m.m. Parlamentet framhåller att företag är beroende av tillgång till data 

och samarbete mellan universitet, forskare samt den offentliga och privata sektorn. 

4. Europaparlamentet påminner om betydelsen av utbildning och utveckling av 

yrkeskompetens för att få till stånd en verkligt oberoende och självständig 

EU-rymdsektor. Parlamentet uppmanar kommissionen att via Horisont 2020 och 

framtida forsknings- och utvecklingsprogram fortsatt stödja insatser som främjar 

utbildning och spridning av resultat inom rymdrelaterade områden. 

5. Europaparlamentet framhåller att det viktigaste grundläggande verktyget för 

kapacitetsutveckling inom den europeiska rymdindustrin är deltagande i frivilliga 

Europeiska rymdorganisationsprogram (ESA), där europeiska företag och högskolor 

respektive forskningsinstitut är med och tar fram spetsteknologi för rymduppdrag och 

rymdsystem. Just deltagande i sådana program bereder sedan vägen för dem att bli 

verksamma inom detta område och få tillgång till högteknologiskt och kunskapsmässigt 

krävande vetenskapsprojekt, vilket även kan smitta av sig positivt på transportsektorn. 

6. Europaparlamentet inser potentialen i EU:s rymdprogram Galileo och Egnos och 

behovet av att främja användningen av data från Galileo/Egnos och skapa 

marknadsmöjligheter genom en genomgång och eventuell omarbetning av befintlig 

lagstiftning och en systematisk kontroll av ”rymdprogramskompatibiliteten”. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja europeisk utveckling av nya 

affärsmodeller för rymden och av teknik som håller på att revolutionera sektorn och 

minska kostnaderna (exempelvis europeisk teknik som gör det möjligt att skicka ut små 

satelliter i rymden, t.ex. återanvändbara ballonger eller raketer). 

8. Europaparlamentet konstaterar att EU:s transportsektor, särskilt inom trafikledning, 

spårningssystem och satellitbaserad observation, är beroende av rymdtekniken och dess 

förmåga att precist fastställa en position vid en viss tidpunkt. Parlamentet framhåller 

fördelarna med mer exakt och precis satellitövervakning och satellitpositionering genom 
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användning av teknik som exempelvis flygledningstjänster i det gemensamma 

europeiska luftrummet (Sesar) i luftfartssektorn och globalt system för satellitnavigering 

i sjöfartssektorn. 

9. Europaparlamentet framhåller behovet av Galileos offentliga reglerade tjänster för att 

hjälpa medlemsstaternas nationella myndigheter med offentliga säkerhets- och 

larmtjänster, särskilt i krissituationer. 

10. Europaparlamentet framhåller på nytt framgången för program som eCall och digitala 

färdskrivare till följd av bestämmelser som gjort det obligatoriskt att införa 

positioneringsbestämning baserad på GNSS, och har tilltro till att rymdstrategin ska 

förbättra vägsäkerheten. Satellitdata kan vara viktiga för autonom körning. 

11. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ för statlig satellitkommunikation för 

att garantera tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva satellitkommunikationstjänster 

för EU:s och medlemsstaternas institutioner och infrastrukturer. Parlamentet framhåller 

dess betydelse för transporter, särskilt arktiska sjöfartstransporter, flygledning samt 

kontroll och styrning av obemannade luftfartyg. 

12. Europaparlamentet anser att strategin bör leda till en oberoende och säker tillgång till 

rymdtjänster och rymddata och till ett tekniskt oberoende av tredjeländer. 

Internationella partnerskap är en framgångsfaktor för den europeiska industrin och 

samarbete med andra globala strategiska partner gör det möjligt att undvika dubbel 

och/eller överlappande forskning och utveckling, vilket bidrar till effektivare 

investeringar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att 

driva internationella samarbetsprogram, även med andra organ och organisationer i 

tredjeländer, för att främja europeisk rymdteknik och dess konkurrenskraft på den 

globala marknaden, genom att en verklig strategi för ekonomisk diplomati utarbetas och 

genomförs för sektorn. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt genomföra rymdstrategin så att 

transportsektorn genast kan dra fördel av förbättrad sjöövervakning, multimodalitet, 

passagerarupplevelse, paketleverans, drönarnavigering och autonom körning, och att 

förbättra säkerheten när det gäller dataskydd och skyddet av personuppgifter. 

Parlamentet anser att Galileo- och Egnosprogrammen kan bidra stort till ett korrekt 

verkställande av EU:s transportlagstiftning. Satellitnavigeringssystem bör inbegripas 

i ännu högre grad i andra digitala tjänster som exempelvis intelligenta transportsystem 

(ITS), det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), 

flodinformationstjänsten (RIS), SafeSeaNet samt konventionella navigeringstjänster. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja EU:s rymdsektor i väntan på ett 

fullständigt genomförande av Galileo och välkomnar kommissionens avsikt att vidta 

konkreta åtgärder, inbegripet regleringsmässiga sådana, för att se till att Galileo vinner 

insteg på marknaden och främja utvecklingen av fullt kompatibla och interoperabla 

produkter, såsom chipset och mottagare. Dessa åtgärder bör omfatta alla transportsätt 

(luftfart, vägtransport, järnväg, sjöfart och inre vattenvägar). 

15. Europaparlamentet anser att bestämmelser som syftar till att garantera kompatibilitet 

med Galileo för mottagare inom viss transportinfrastruktur, särskilt inom strategiska 
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framtidssektorer som autonoma och uppkopplade bilar och obemannade luftfartyg, 

krävs för att främja tillämpningen av europeiska rymdlösningar i transportsektorn. 

16. Europaparlamentet anser att Galileoinfrastrukturens säkerhet bör vidareutvecklas i de 

kommande generationernas satellitsystem. 

17. Europaparlamentet poängterar att Egnos exakthet och fullständighet är av väsentlig 

betydelse för luft-, sjö-, järnvägs- och vägnavigering. Egnos bör i första hand utvidgas 

till Sydöst- och Östeuropa för att få till stånd en full EU-täckning och också utvidgas 

vidare till Afrika och Mellanöstern. 

18. Europaparlamentet framhåller på nytt att Egnos skulle kunna ge ekonomiska fördelar 

och ökad precision, motståndskraft och säkerhet för säkerhetskritiska tillämpningar 

såsom flyglandningar samt för flygspårning och färre inställda flyg och mindre buller. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att Egnos införs på alla 

europeiska flygplatser. 

19. Europaparlamentet framhåller Copernicusprogrammets betydelse för transport- och 

passagerarsäkerheten, särskilt i fråga om tjänster för fartygsrutter, utveckling av 

städernas transportnät och övervakning av luftföroreningar. Parlamentet delar 

kommissionens åsikt att användningen av data från Copernicus måste underlättas och 

främjas ytterligare och uppmanar kommissionen att gå vidare med att utvidga 

Copernicus infrastruktur. 

20. Europaparlamentet anser att kapaciteten för dubbla användningsområden för Galileo 

och Copernicus samt bättre precision och kryptering bör vidareutvecklas. 

21. Europaparlamentet påminner om den avgörande betydelsen av att påskynda 

omställningen av flygledningen från dagens radarbaserade övervakning till 

satellitbaserad, eftersom övervakning i realtid endast kan garanteras för 30 % av vår 

planet, och anser att GNSS-tekniken skulle kunna spela en nyckelroll i övergången. 

22. Europaparlamentet betonar vidare vikten av att luftfartyg är utrustade med rymdbaserad 

automatisk positionsövervakning och -sändning (ADS-B) och av att operatörerna blir 

skyldiga att utrusta luftfartyg med ADS-B för att säkerställa en precis och pålitlig 

flygspårning i realtid samt bränslebesparingar. 

23. Europaparlamentet framhåller vikten av att skydda Europas rymdinfrastruktur och 

stöder därför införandet av tjänster för rymdövervakning och spårning (SST) på fullt 

operativ basis. Parlamentet framhåller den stora betydelsen av adekvat tillsyn och av att 

rymdföroreningar i allmänhet och rymdskrot i synnerhet undviks eller minskas. 

Parlamentet framhåller i detta hänseende vikten av pilotprojektet för en renare rymd 

genom ändring av omloppsbanan och användning av innovativa material för 

rymdutrustning för att begränsa den ökande mängden skrot som kretsar kring jorden och 

för att hitta hållbara, långsiktiga alternativa lösningar för rymdmaterial genom 

innovation. Detta pilotprojekt syftar till att testa genomförbarheten och effektiviteten 

i ett framtida gemensamt teknikinitiativ för rymdsektorn, med målet att locka till 

investeringar. 
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24. Europaparlamentet konstaterar att det saknas öppenhet kring hur man ska fortsätta med 

det europeiska programmet för uppskjutningsfordon efter 3–4 år (Ariane 6 och Vega C) 

och kring den finansiella situationen för detta program. Frånvaron av ett 

uppskjutningsprogram på medellång och lång sikt är oroande. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett förslag till arbetsprogram gällande 

uppskjutningsfordon i Europa för de 20 kommande åren. 

25. Europaparlamentet understryker att den europeiska rymdindustrin är utsatt för en ojämn 

och allt hårdare internationell konkurrens med institutionella marknader i tredjeländer 

som är stängda för europeiska aktörer och missgynnar dem. 

26. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av den konstaterade bristen på ömsesidighet 

i fråga om öppna institutionella marknader i den ytterst strategiska sektorn för 

satellituppskjutningar, att EU tillsammans med sina partner bör ge företräde åt 

europeiska raketer på sina institutionella marknader för satellituppskjutningar inom de 

europeiska programmen. 

27. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att samla efterfrågan från europeiska 

institutionella kunder för att säkerställa en oberoende, kostnadseffektiv och tillförlitlig 

tillgång till rymden. Parlamentet rekommenderar starkt att kommissionen blir en 

framträdande institutionell kund i den europeiska uppskjutningssektorn och undersöker 

olika sätt att stödja den europeiska uppskjutningsinfrastrukturen, så att EU:s rymdsektor 

kan konkurrera effektivt med andra globala aktörer. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta synergier mellan Galileo- och 

Copernicussystemen – och eventuellt även andra rymdaktiviteter – för att få till stånd ett 

kostnadseffektivt genomförande av dessa (t.ex. använda det globala satellitbaserade 

navigationssystemets nuvarande kapacitet) och maximera nyttan för den europeiska 

ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att stimulera investeringar i 

rymdverksamhet i transportsektorn genom smart finansiering (t.ex. Europeiska fonden 

för strategiska investeringar, Efsi) och se till att de är tillräckligt finansierade i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet uppmanar kommissionen att i nästa fleråriga 

budgetram för 2014–2020 säkra finansieringen av en uppgradering av Galileos, Egnos 

och Copernicus infrastruktur och av stöd till nedströms- och uppströmstillämpningar för 

GNSS och jordobservationsverksamhet inom ramen för budgetarna för det nionde 

ramprogrammet (inklusive det gemensamma teknikinitiativet för rymdsektorn) och 

europeiska GNSS-program. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera och stödja ett större 

deltagande från små och medelstora företags samt uppstartsföretags sida i 

rymdverksamhet och rymdrelaterad forskning. Kommissionen uppmuntras att inkludera 

transportaktörer i dialogen med rymdsektorn för att underlätta införandet av europeisk 

rymdteknik på transportmarknaden och även för att säkra insyn. Kommissionen 

uppmanas att se till att europeiska transportaktörer har tillgång till vetenskaplig 

rymdforskning och rymddata med koppling till transportområdet för att främja en 

bredare användning av ny innovativ teknik och därmed förbättra transporttjänsternas 

konkurrenskraft på den europeiska och globala marknaden. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmärksamma 

den allt snabbare utvecklingen inom rymdturismen. 
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