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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. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 28. februar 2013 med titlen "EU's politik 
for rumindustrien - udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren" og 
betragter den som et vigtigt skridt hen imod EU's strategiske uafhængighed for så vidt 
angår rumteknologi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres 
bestræbelser på at opbygge kapaciteter, der kan sikre en uafhængig adgang til rummet via 
europæiske løfteraketter og satellitter; understreger behovet for at støtte bestræbelser på at 
styrke det europæiske samarbejde inden for sektoren med henblik på at overvinde den 
store opsplitning, navnlig med hensyn til efterspørgslen på institutionelt plan; er 
overbevist om, at kun en mere omkostningseffektiv og konsolideret europæisk rumindustri 
kan være konkurrencedygtig på internationalt plan; understreger, at den europæiske politik 
for rumindustrien skal udvikles yderligere i samarbejde med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA) for at sikre komplementaritet;

2. understreger behovet for, inden der træffes beslutning om nye initiativer og anvendelse af 
EU-budgettet, først at afklare EU's ambitionsniveau, navnlig med hensyn til dets 
strategiske og geopolitiske mål; bemærker, at meddelelsen ikke definerer forholdet 
mellem EU's politik for rumfartsindustrien og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 
(FSFP); mener, at EU's rumpolitik skal ses som et aktiv for FSFP, der kan tilvejebringe 
bedre synergi mellem de midler, der anvendes til civile og militære formål, og således 
afspejle FSFP's egen dobbelte civile og militære rolle; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen til klart at 
definere denne sektors potentielle bidrag til FSFP, arten og graden af civil-militære 
synergier, sådanne teknologiers rolle for en effektiv gennemførelse af humanitære 
operationer og med hensyn til at forudsige migrationsstrømme og -mønstre efter konflikter 
eller naturkatastrofer samt relevansen for FSFP-missioner og -operationer og andre EU-
aktioner inden for konfliktforebyggelse, våbenkontrol, ikke-spredning af 
masseødelæggelsesvåbenteknologier, terrorbekæmpelse, migration og grænsekontrol; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at holde Parlamentet underrettet om 
planer om at anvende Copernicus-programmet og Galileo-programmets statsregulerede 
tjeneste til støtte for FSFP-missioner og -operationer;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at underrette Parlamentet om, hvordan et 
samarbejde på det militære område kan finde sted inden for rammerne af det permanente 
strukturerede samarbejde; anbefaler, at samarbejdsniveauet mellem Kommissionen, ESA, 
Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) højnes med hensyn til udvikling og fælles anvendelsen af EU-
rumaktiver til støtte for FDFP-missioner og -operationer; 

4. glæder sig over erklæringen fra Kommissionen om, at rumbaseret telekommunikation, 
navigation og jordobservation giver EU strategisk vigtig viden, der understøtter EU's 
eksterne forbindelser inden for udviklingsbistand og humanitær bistand;

5. understreger Copernicus-programmets (tidligere programmet for global miljø- og 
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sikkerhedsovervågning, GMES) sikkerhedsdimension, især anvendelsen heraf til 
forebyggelse og respons i krisesituationer, humanitær bistand og samarbejde, 
konfliktforebyggelse, der indebærer overvågning af overholdelsen af internationale 
traktater, og maritim overvågning;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med Galileo-programmet at holde 
sig til tidsplanen og den finansielle ramme; understreger dets dobbelte anvendelse af 
radionavigation og positioneringsfunktioner, herunder relevante anvendelser til både civile 
og militære aktiviteter, navnlig EU-landenes mulighed for at anvende den statsregulerede 
tjeneste til militære formål; understreger behovet for at afklare, i hvilket omfang 
statsregulerede tjenester og andre tjenester vil blive anvendt til FSFP eller nationale 
militære missioner uden for EU-regi;

7. bemærker, at det i meddelelsen nævnes, at 60 % af al elektronik om bord på europæiske 
satellitter i øjeblikket er importeret fra USA; opfordrer til et initiativ om, hvordan man i 
denne forbindelse beskytter følsomme eller personlige data, samt til at anvende den 
aktuelle procedure for offentlige indkøb til så vidt muligt at sikre, at indkøb af 
ruminfrastruktur fra medlemsstaterne anvendes som en yderligere drivkraft for vækst 
inden for sektoren; erkender, at arbejdstagere inden for rumsektoren er af højeste 
uddannelsesmæssige kaliber og teknologisk velfunderede; bemærker imidlertid, at 
sektoren fortsat lider under manglen på vigtige specifikke færdigheder, der spænder fra 
ingeniørfag til grader inden for fysik, og at dette problem skal løses; opfordrer endvidere 
Kommissionen, ESA, EDA og medlemsstaterne til at identificere kritiske teknologier 
inden for rammerne af den fælles europæiske proces for uafhængighed og til at udvikle 
alternativer, der er mindre afhængige af tredjelande; minder om risikoen for, at USA i 
tilfælde af uenighed kan lukke europæiske ruminfrastrukturer ned eller blokere dem;

8. støtter Kommissionens synspunkt om, at mange rumsystemers komponenter har dobbelt 
anvendelse eller er af militær karakter og derfor er omfattet af direktiv 2009/43/EF af 6. 
maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede 
produkter inden for Fællesskabet1, som ændret ved direktiv 2012/47/EU af 14. december 
for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter, Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, 
mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse2 eller 
den fælles holdning om våbeneksport;  bifalder forslaget i meddelelsen om, at der inden 
udgangen af 2013 udarbejdes en formel rapport til Parlamentet om ordningen for kontrol 
med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og  Rådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben 
(COARM) til at afklare, hvilke lovgivningsmæssige rammer der skal gælde for hvilken 
kategori af varer og teknologi;

9. støtter den fokus, der er på at støtte rumforskning og -innovation under det syvende 
rammeprogram og Horisont 2020, hvilket bør være en forudsætning for den fremtidige 
udvikling af dette område, og afsættelsen af 3 786 mio. EUR i den flerårige finansielle 
ramme (FFR) til programmet for global miljø- og sikkerhedsovervågning, "Copernicus", 
som vil tilvejebringe pålidelige, rettidige og nøjagtige tjenester til forvaltning af det 

                                               
1 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
2 EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
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globale miljø, forstå og afbøde virkningerne af klimaændringer og bidrage til at reagere på 
kriser;

10. Bemærker, at enhver stigning i anvendelsen af rumaktiver til militære formål ikke må 
reducere og begrænse den civile anvendelse og eventuelle fremtidige civile 
anvendelsesmuligheder; opfordrer medlemsstaterne og den højtstående 
repræsentant/næstformand i Kommissionen til at iværksætte en gennemgang af den 
forældede traktat fra 1967 om det ydre rum eller til at tage initiativ til et nyt regelsæt, som 
tager højde for de teknologiske fremskridt siden 1960'erne; understreger endvidere det 
presserende behov for at reducere risikoen for kollision på grund af det voksende antal 
satellitter og den øgede mængde rumaffald; glæder sig over Kommissionens initiativ til at 
foreslå organisatoriske rammer for etableringen og driften af en europæisk tjeneste for 
rumovervågning og sporing (SST); glæder sig ligeledes over, at EU støtter det 
multilaterale initiativ om udformning af en international adfærdskodeks for aktiviteter i 
det ydre rum for på den måde at indføre normer for adfærd i rummet, da det bidrager til at 
opnå øget sikkerhed og bæredygtighed i rummet ved at understrege, at rumaktiviteter skal 
omfattes af stor forsigtighed, rettidig omhu og åbenhed for således at skabe tillid blandt 
alle verdens rumaktører; mener, at enhver ny ramme skal tage hensyn til alle 
medlemsstaters holdninger og udtænkes strategisk, og det skal vedrøre den langsigtede 
fremtid for industrien og effektivt forhindre et våbenkapløb i det ydre rum og sikre 
forbuddet mod skadelig interferens med rumgenstande;

11. minder Kommissionen og medlemsstaterne om behovet for et dybere internationalt 
samarbejde inden for rumanliggender; opfordrer til øget samarbejde med partnere som 
f.eks. USA, Rusland og Kina med henblik på at styrke det fredelige samarbejde i rummet.
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