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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 framhåller sitt stöd till det europeiska satellitnavigeringsprogrammet 
Galileo som är ett användbart verktyg som kommer att stärka EU:s ekonomiska 
utveckling, säkerhet och strategiska självständighet, men konstaterar samtidigt att ingen 
rymdpolitisk strategi per definition kan genomföras isolerat från andra berörda aktörer i 
rymden. 

2. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen och Europeiska rymdorganisationen 
(ESA) deltar i en dialog och i ett samarbete med leverantörer av andra globala 
satellitnavigeringssystem (GNSS), nämligen Förenta staterna, Ryssland, Kina, Indien och 
Japan, i syfte att säkerställa kompatibilitet och om möjligt, interoperabilitet, mellan dessa 
GNSS-systemen. 

3. Europaparlamentet noterar reaktionen från premiärministern för Folkrepubliken Kinas 
statsråd på skrivelsen från kommissionens ordförande angående frågan om frekvensband, 
och efterlyser en lösning som gör systemen för Compass och Galileo kompatibla.

4. Europaparlamentet framhåller att Galileos tjänster måste tillhandahållas på ett sätt som är 
förenligt med principen om att Galileo är ett civilt system under civil kontroll, men 
konstaterar trots detta att systemet kan komma att användas för militära ändamål, och 
framhåller att alla användare av Galileo måste följa internationell rätt, FN:s stadga och 
EU-fördragen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som programförvaltare fastställa de 
kriterier för tekniska skyddsåtgärder som krävs och de särskilda förfaranden som styr 
tillträdet till den offentligt reglerade tjänsten i syfte att minimera möjligheterna till 
obehörig användning av Galileo, samt att utforma ett övervakningssystem för överföring 
av teknik och komponenter som är känsliga och specifika för Galileo. 

6. Europaparlamentet framhåller att EU:s medlemsstater, när de överväger krav om 
exportkontroll av GNSS-relaterade produkter från sina industrier, särskilt när dessa 
produkter omfattas av internationella exportkontrollsystem såsom 
Wassenaar-arrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen och varor och 
teknik med dubbla användningsområden, måste vara fullt ut medvetna om 
GNSS-systemets känsliga karaktär, dvs. hur EU:s och dess medborgares säkerhet och de 
europeiska GNSS-programmen påverkas. 

7. Europaparlamentet upprepar dock, mot bakgrund av de omfattande investeringarna från 
Europeiska unionens allmänna budget, sin ståndpunkt att Galileo-systemet bör utnyttjas 
till stöd för Gusp/GSFP, inklusive krishanteringsinsatser, och för genomförandet av EU:s 
klausuler om solidaritet och ömsesidigt stöd. Nu när den europeiska samarbetsramen för 
säkerhets- och försvarsforskning har aktiverats på ett framgångsrikt sätt, med medverkan 
av kommissionen, Europeiska försvarsbyrån och Europeiska rymdorganisationen, vill 
parlamentet att detta samarbete utökas till att även omfatta Galileo. 
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8. Europaparlamentet understryker att den europeiska rymdpolitiken, som är avsedd att tjäna 
fredliga syften, inte under några omständigheter får leda till ökad vapenanvändning i 
rymden, och upprepar sitt åtagande för de principer som fastställs i FN:s rymdfördrag, i 
synnerhet följande:

 Användningen av yttre rymden för uteslutande fredliga syften.
 Främjandet av internationellt samarbete i utforskningen och användningen av 

yttre rymden.
 Den utsändande myndighetens ansvar i händelse av att tredje stat tillfogas skada, 

vilket beskrivs närmare i FN:s konvention om internationellt ansvar för skada som 
orsakas av rymdföremål. 

9. Europaparlamentet stöder FN:s insatser för att fastställa regler för verksamhet i yttre 
rymden och för att ytterligare utveckla kodifieringen av den internationella 
rymdlagstiftningen. Parlamentet välkomnar i detta avseende antagandet av EU:s 
uppförandekod för verksamhet i yttre rymden, som även uppmärksammar behovet av att 
minska skräpet i rymden och som kan undertecknas av alla länder utanför EU. 
Parlamentet upprepar sin begäran att denna uppförandekod omvandlas till ett rättsligt 
bindande instrument. 

10. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för att en europeisk kapacitet för 
situationsmedvetenhet inrättas snarast möjligt i syfte att skydda känslig europeisk 
infrastruktur i rymden. Parlamentet stöder i detta avseende fullt ut det kompletterande 
arbete som Europeiska rymdorganisationen och Europeiska försvarsbyrån utför på 
området. 
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