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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. understreger sin støtte til Galileo, det europæiske globale program for satellitbaseret 
radionavigation, som et nyttigt værktøj, der vil styrke EU's økonomiske udvikling, 
sikkerhed og strategiske autonomi, men erkender samtidig, at der pr. definition ikke kan 
fastsættes nogen rumpolitik uafhængigt af andre relevante aktører i rummet;

2. bemærker, at Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) befinder sig i 
dialog og samarbejde med leverandører af andre globale satellitnavigationssystemer 
(GNSS), nemlig USA, Rusland, Kina, Indien og Japan, med henblik på at sikre 
kompatibilitet og, hvor det er muligt, interoperabilitet mellem GNSS-systemer; 

3. noterer sig reaktionen fra premierministeren for Folkerepublikken Kinas statsråd på 
skrivelsen fra Kommissionens formand om spørgsmålet om frekvensbåndene og opfordrer 
til, at der findes en løsning, der vil gøre Compass- og Galileosystemet kompatible;

4. fastholder, at leveringen af Galileotjenester skal være i overensstemmelse med princippet 
om, at Galileo er et civilt system under civil kontrol; understreger – samtidig med at det 
ikke desto mindre anerkendes, at Galileo eventuelt kan anvendes til militær brug – at 
enhver brug heraf skal overholde folkeretten, FN-pagten og EU-traktaterne;

5. opfordrer Kommissionen til i sin egenskab af programleder at fastsætte de nødvendige 
kriterier for tekniske sikkerhedsforanstaltninger og de specifikke procedurer for adgang til 
den statsregulerede tjeneste for at minimere mulighederne for uautoriseret brug af Galileo 
og til også at udarbejde en overvågningsordning i forbindelse med overførsel af følsomme 
Galileospecifikke emner og teknologi;

6. insisterer på, at EU's medlemsstater fuldt ud skal anerkende den følsomme karakter af 
GNSS, nemlig konsekvenserne for EU’s og EU-borgeres sikkerhed samt for europæiske 
GNSS-programmer, når de behandler eksportkontrolanmodninger vedrørende GNSS-
relaterede produkter fra deres industri, især når disse er omfattet af internationale 
eksportkontrolordninger, som f.eks. Wassenaararrangementet om kontrol med eksporten 
af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse;

7. gentager imidlertid, i betragtning af de enorme investeringer fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget, sin holdning om, at Galileosystemet skal kunne indsættes til støtte for 
FUSP/FSFP, herunder krisestyringsoperationer, og for gennemførelsen af EU's klausuler 
om solidaritet og gensidig bistand, og opfordrer – nu hvor det europæiske 
rammesamarbejde om sikkerheds- og forsvarsforskning mellem Kommissionen, Det 
Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og ESA allerede er blevet iværksat – til, at dette 
udvides, så det også kommer til at omfatte Galileo;



PE440.114v03-00 4/5 AD\824082DA.doc

DA

8. understreger, at europæisk rumpolitik, der skulle tjene fredelige formål, under ingen 
omstændigheder bør bidrage til den generelle bevæbning af rummet, og bekræfter sin 
tilslutning til principperne i FN's traktat om det ydre rum, navnlig:
 udnyttelse af det ydre rum til udelukkende fredelige formål
 fremme af internationalt samarbejde om udforskning og udnyttelse af det ydre rum
 den opsendende myndigheds ansvar i tilfælde af skade, der påføres et tredjeland, jf. 

FN’s konvention om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande;

9. støtter bestræbelserne i FN for at opstille regler til regulering af aktiviteter i det ydre rum 
og videreudvikle kodificeringen af international rumret; glæder sig i denne forbindelse 
over vedtagelsen af EU's adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum, som også tager 
højde for behovet for en reduktion af mængden af rumaffald og er åben for undertegnelse 
af alle tredjelande; gentager sin opfordring til, at denne adfærdskodeks gøres til et retligt 
bindende instrument; 

10. støtter oprettelsen snarest muligt af en europæisk kapacitet inden for kendskab til 
situationen i rummet (European Space Situational Awareness Capacity) for at beskytte 
vigtig europæisk infrastruktur i rummet; støtter i den forbindelse fuldt og helt det 
supplerende arbejde, der udføres på dette felt i ESA og EDA.
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