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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 28 februari 2013 
”EU:s rymdindustripolitik – Rymdsektorns potential för ekonomisk tillväxt” 
COM(2013)0108 som ett viktigt steg mot EU:s strategiska oberoende i rymdtekniken. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar att
bygga upp kapacitet att på egen hand få tillträde till rymden via europeiska 
avskjutningsramper och satelliter. Parlamentet understryker behovet av att stärka det 
europeiska samarbetet i sektorn för att överbrygga den stora splittring som råder på 
framför allt efterfrågan från institutionerna. Parlamentet är övertygat om att endast en 
kostnadseffektivare och bättre konsoliderad europeisk rymdindustri har möjlighet att 
hävda sig i den internationella konkurrensen. Parlamentet betonar att industripolitiken 
inom den europeiska rymdindustrin måste vidareutvecklas i samordning med Europeiska 
rymdorganisationen för att garantera komplementaritet.

2. Europaparlamentet betonar att man, innan man beslutar om nya initiativ och stöd ur 
EU:s budget, måste börja med att klargöra EU:s ambitionsnivå, särskilt när det gäller dess 
strategiska och geopolitiska mål. Parlamentet noterar att förhållandet mellan 
EU:s rymdindustripolitik och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) 
inte slås fast i meddelandet. Parlamentet anser att EU:s rymdpolitik bör betraktas som en 
tillgång i den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken då den kan bidra 
till större synergieffekter mellan den civila och militära rymdtekniken, och därmed 
återspegla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens egna civila och militära 
dubbelroll.  Kommissionen, medlemsstaterna och kommissionens vice ordförande/den 
höga representanten uppmanas att tydligt ange på vilket sätt denna sektor kan bidra till 
GSFP, typen och omfattningen av civil-militära synergier, vilken roll denna teknik kan 
spela för humanitära biståndsinsatser och för att förutse migrationsflöden och 
migrationsmönster efter konflikter och naturkatastrofer, samt dess relevans för 
GSFP-insatser och GSFP-uppdrag och andra EU-åtgärder i fråga om 
konfliktförebyggande, rustningskontroll, icke-spridning av massförstörelsevapen, 
terrorismbekämpning, migration och gränskontroller. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att informera parlamentet om planerna att använda 
Copernicusprogrammet och det offentligt reglerade Galileoprogrammet till stöd för 
GSFP-insatser och GSFP-uppdrag.

3. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att informera parlamentet om 
hur det militära rymdsamarbetet skulle kunna äga rum inom ramen för det permanenta 
strukturerade samarbetet. Parlamentet rekommenderar ett ökat samarbete mellan 
kommissionen, Europeiska rymdorganisationen, Europeiska försvarsbyrån och 
utrikestjänsten när det gäller att gemensamt utveckla och använda EU:s rymdtillgångar för 
GSFP-insatser och GSFP-uppdrag.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att rymdbaserad 
telekommunikation, navigering och jordobservation ger EU strategiskt viktig kunskap 
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som förstärker EU:s yttre förbindelser inom områdena utvecklingsbistånd och humanitärt 
bistånd.

5. Europaparlamentet stöder säkerhetsaspekten i Copernicusprogrammet (tidigare 
programmet Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES)), i synnerhet 
tillämpningarna för krisförebyggande och krishantering, humanitärt bistånd och 
samarbete, konfliktförebyggande inklusive kontroll av efterlevnad av internationella avtal 
samt övervakning till havs.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa tidtabellen och den ekonomiska 
ramen för Galileoprogrammet. Parlamentet betonar den dubbla användningen för 
radionavigering och positionering, däribland relevanta tillämpningar för såväl civil som 
militär verksamhet, i synnerhet möjligheten för medlemsstaterna att använda den 
offentligt reglerade tjänsten för militära ändamål. Parlamentet understryker behovet av att 
förtydliga i vilken utsträckning den offentligt reglerade tjänsten och andra tjänster 
kommer att användas inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken eller 
nationella, militära uppdrag utanför EU-ramen.

7. Europaparlamentet noterar den uppgift som anges i meddelandet om att 60 procent av 
elektroniken i europeiska satelliter för närvarande importeras från USA. Parlamentet 
efterlyser ett initiativ som ska ta upp hur känsliga eller personliga uppgifter kan skyddas i 
detta sammanhang och även hur man ska använda befintliga processer för offentlig 
upphandling för att säkerställa att köp av rymdinfrastruktur från medlemsstater om möjligt 
används som drivkraft för ytterligare tillväxt inom denna bransch. Parlamentet inser att de 
som arbetar inom rymdbranschen är mycket välutbildade och tekniskt kunniga. Sektorn 
lider dock fortfarande av en brist på arbetskraft inom vissa nyckelfunktioner, från olika 
typer av ingenjörer till personer med examina inom fysik, vilket är något som man måste 
komma till rätta med.  Parlamentet uppmanar eftertryckligt kommissionen, Europeiska 
rymdorganisationen, Europeiska försvarsbyrån och medlemsstaterna att fastställa kritisk 
teknik inom ramen för det gemensamma initiativet European non-dependence process 
samt att ta fram alternativ som är mindre beroende av tredjeländer. Parlamentet erinrar om 
risken för att USA, om oenighet skulle uppstå, stänger eller blockerar europeisk 
rymdinfrastruktur.

8. Europaparlamentet stöder kommissionens uttalande att många komponenter i 
rymdsystemen har dubbla eller militära användningsområden och därmed är föremål för 
direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av 
försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen1 , ändrad genom direktiv 2012/47/EU av 
den 14 december 2012 vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter, rådets 
förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden2 eller den gemensamma ståndpunkten om 
vapenexport.  Parlamentet välkomnar förslaget i meddelandet om att lägga fram en 
formell rapport för parlamentet om dubbla kontrollsystem före utgången av 2013. 
Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och arbetsgruppen för export av 

                                               
1 EGT L 146, 10.6.2009, s. 1.
2 EGT L 134, 29.5.2009, s. 1.
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konventionella vapen att förtydliga vilken regleringsram som ska gälla för vilken teknik-
och produktkategori.

9. Europaparlamentet instämmer i att fokus bör vara på att stödja rymdforskning och 
rymdinformation inom det sjunde ramprogrammet och Horisont 2020, vilket måste vara 
en förutsättning för ytterligare utveckling på detta område. Parlamentet ställer sig också 
bakom att man avsätter 3 786 miljoner euro inom den fleråriga budgetramen för 
Copernicus-initiativet för global övervakning för miljö och säkerhet, vilket kommer att ge 
tillförlitliga och exakta tjänster i rätt tid för att hantera den globala miljön, bidra till 
förståelse och mildrande av klimatförändringarnas effekter och till insatser vid kriser.

10. Europaparlamentet konstaterar att militärens ökande användning av rymdtillgångar inte 
får minska och begränsa den civila användningen och eventuella framtida civila 
tillämpningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionens vice 
ordförande/den höga representanten att påbörja en översyn av det föråldrade 
rymdfördraget från 1967 eller att inleda arbetet med ett nytt regelverk som beaktar de 
tekniska framsteg som har skett sedan 1960-talet. Parlamentet understryker att man 
snarast måste minska den kollisionsrisk som allt fler satelliter och en tilltagande mängd 
rymdskrot innebär. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att föreslå en 
organisationsram för att upprätta och driva ett europeiskt SST-system (Space Surveillance 
and Tracking). Parlamentet välkomnar det EU-stödda multilaterala initiativet för en 
internationell uppförandekod för rymdverksamhet som ett sätt att införa normer för 
uppträdandet i rymden, eftersom det syftar till att öka säkerheten, skyddet och 
hållbarheten i rymden genom betoningen på att rymdverksamhet måste bedrivas med 
omsorg, tillbörlig aktsamhet och lämplig insyn i syfte att bygga upp förtroendet mellan 
aktörer på rymdområdet från hela världen.  En ny ram måste ta hänsyn till alla
medlemsstater och vara strategiskt utformad för framtiden i branschen samt effektivt 
förhindra en vapenkapprustning i yttre rymden och säkerställa ett förbud mot skadliga 
störningar av rymdföremål.

11. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om behovet av ett 
djupare internationellt samarbete i rymdfrågor. Parlamentet efterlyser ett utökat samarbete 
med partner som Förenta staterna, Ryssland och Kina för att stärka det fredliga samarbetet 
i rymden.
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