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KORT BEGRUNDELSE

Lissabontraktatens ikrafttræden, herunder skabelsen af et nyt retsgrundlag for "rummet", såvel 
som den nye Kommissions politiske prioriteter, således som de blev fremlagt for Europa-
Parlamentet af formand Barroso, gør rumpolitikken til en af de fremtidige nøglesektorer i EU. 

Set fra en politisk synsvinkel udgør GMES-programmet en tredobbelt mulighed for EU.

For det første kan det bruges som eksempel på viljen til at anlægge en helstøbt EU-strategi for 
industrien med udgangspunkt i konkrete projekter. GMES vil kunne vise den merværdi, som 
EU kan tilføre forvaltningen af vidtrækkende projekter af globalt tilsnit, der sigter mod at 
gøre EU førende inden for rumindustrien. 

Dernæst kan GMES, fordi programmet er symbol på en frivillig industripolitik, skabe 
håndgribelige fordele for EU's borgere, både hvad angår beskæftigelse, ekspertise, sikkerhed 
og miljøbeskyttelse. Programmet lader sig inkorporere fuldstændig i strategien for EU-2012 
og tiden efter København. 

Endelig vil GMES udvikle positive strategier til fordel for andre økonomiske sektorer såsom 
serviceydelser, idet et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder som følge af 
programmet vil få gode muligheder for at få adgang til markedet. 

Spørgsmålet om finansieringen af programmet, hvilket er afgørende for at kunne sikre dets 
stabilitet og varighed, bør behandles på to niveauer: 

1) På kort sigt: Sikring af programmets iværksættelse

Forslaget til forordning omfatter oprettelsen af et retsgrundlag, der sikrer kontinuiteten af de 
forberedende foranstaltninger, der gennemføres på Parlamentets initiativ. Ordførerens 
synspunkt er således, at det på kort sigt først og fremmest gælder om at sikre en finansiering, 
der som minimum rækker til iværksættelse af programmets operationelle fase. 

Det erindres, at GMES-programmet har kørt i ti år og hidtil inden for rammerne af det 
syvende rammeprogram for forskning og udvikling, og at finansieringen i perioden 2007-
2013 er nået op på 1,2 mia. EUR.  Den Europæiske Rumorganisation bidrager for sin del til 
udviklingen af programmet med 1,6 mia. EUR. Udviklingsfasen skal afsluttes i 2011 (for 
størsteparten af programmets delelementer), og der skal derfor findes en anden kilde til 
fællesskabsfinansiering for den operationelle fases vedkommende. Kommissionen foreslår til 
dette formål, at der tilvejebringes en tillægsbevilling, uden om rammeprogrammet, på 107 
mio. EUR til finansiering af visse af programmets operationelle missioner (især finansiering 
af GMES-tjenester, der forvaltes af private organisationer, en del af operationerne under 
Sentinel A og indkøb af de data, der er en forudsætning for tjenesteydelserne).

Ikke desto mindre er denne anden fase ikke omfattet af noget finansieringsprogram inden for 
den flerårige finansielle ramme 2007-2013, og kilderne til denne finansiering skal nøje 
gennemgås. 
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Kommissionen påpeger i sit forslag, at forordningen "kræver omprogrammering af det 
relevante udgiftsområde i den finansielle ramme". Hvis en omfordeling af bevillingerne –
især de uudnyttede – viser sig nødvendig, skal vi skabe betingelser for supplerende 
finansiering. Ifølge Kommissionen vil margenen inden for udgiftsområde 1a endvidere blive 
yderst smal i den pågældende periode. Selvom 2011 ikke ser ud til at blive problematisk, vil 
det blive anderledes i 2012 og 2013. Faktisk vil forpligtelsesbevillingerne blive forhøjet med 
henholdsvis 41 mio. EUR og 56 mio. EUR, hvilket udgør en betydelig tillægsudgift for en 
rubrik, der allerede er overfyldt. 

Det er desuden vigtigt at indkredse nøjagtigt, hvilke behov der ikke dækkes, især hvad angår 
programmets rumkomponenten, der ikke er omfattet af Kommissionens finansieringsforslag, 
ikke mindst fordi udgifterne hertil vil kunne stige, hvis beslutningerne ikke træffes i rette tid. 
Det drejer sig specifikt om den resterende del af Sentinel A-operationerne (anslået til 30 mio. 
EUR af ESA), opsendelsen af Sentinel B-satellitter (165 mio. EUR) og den indledningsvise 
anskaffelse af udstyr til Sentinel C (140 mio. EUR).

2) På lang sigt: fastlæggelsen af en budgetstrategi for programmet efter 2013

Der skal opstilles et samlet GMES-program (altså med egen budgetpost) i den næste flerårige 
finansielle ramme. Der er enighed om, at programmets finansieringsbehov overstiger de 
aktuelle bevillinger til det. Det vil formentlig være mere hensigtsmæssigt at foretage en 
fornyet gennemgang af de nødvendige beløb inden for rammerne af de tre store møder i 2010, 
nemlig om strategien for EU 2020, midtvejsevalueringen af det syvende rammeprogram for 
forskning og udvikling og midtvejsgennemgangen af den finansielle ramme, herunder især 
finansieringen af de nye politikker, der er indeholdt i Lissabontraktaten. Anvendelsen af 
fleksibilitetsinstrumentet såvel som af den lovgivningsmæssige fleksibilitet i henhold til 
artikel 37 i den interinstitutionelle aftale udgør ligeledes vigtige redskaber. 

Det skal understreges, at perspektiverne på kort, mellemlang og lang sigt hænger tæt sammen. 
En solid finansieringsstrategi for perioden 2014-2020 hænger således i vid udstrækning 
sammen med de beslutninger, der træffes for perioden 2011-2013. Forslaget indeholder 
samtlige de elementer, der nødvendigvis indgår i etableringen af et fællesskabsprogram: mål, 
styring, finansiering og medlemsstatsdeltagelse. 

Strategien skal tage følgende spørgsmål i betragtning: Ejerskab af infrastrukturer og 
dataforvaltningspolitik; indkøbspolitik vedrørende GMES-ruminfrastrukturer; politik for 
internationalt samarbejde med tredjelande; medlemsstaternes tilsagn om gennemførelse af 
deres missioner. 

Hvis samarbejdet mellem Kommissionen og ESA forløber hensigtsmæssigt i forsknings- og 
udviklingsfasen, vil det formentlig blive nødvendigt at udvide samrådsproceduren, når den 
operationelle fase indledes. I denne forbindelse er oprettelsen af partnerudvalget, hvis 
beføjelser skal supplere det GMES-udvalg, der er indeholdt i forslaget til forordning, en 
løsning beregnet til dels at sikre sammenhæng i den samlede styring af programmet og dels at 
fastlægge en budgetstrategi, der er samordnet på flere niveauer. 

Det må således være åbenlyst, at der via en revision af den flerårige finansielle ramme skal 
afsættes yderligere midler til at udnytte GMES-programmets potentiale, hvilket forudsætter 



AD\806649DA.doc 5/11 PE431.174v02-00

DA

konkrete tilsagn fra Kommissionen og medlemsstaterne. Budgetudvalget opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge forslag, der imødekommer disse behov, i forbindelse med den 
gennemgribende midtvejsgennemgang i medfør af erklæring nr. 1 i bilaget til den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.  

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) mener, at finansieringsrammen i 
lovforslaget er forenelig med loftet for 
underudgiftsområde 1a i den flerårlige 
finansielle ramme for 2007-2013, men 
den tilbageværende margen for 
udgiftsområde 1a er meget lille; 
understreger, at det årlige beløb fastsættes 
som led i den årlige budgetprocedure i 
henhold til punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006;

understreger, at der er behov for at finde 
en hensigtsmæssig finansiering af EU's 
nye kompetencer i henhold til 
Lissabontraktaten, såsom rumpolitikken; 
der bør sikres de nødvendige midler til 
GMES-programmet og navnlig til dets 
rumkomponent;

Kommissionen bør i forbindelse med 
midtvejsrevisionen af den nuværende 
flerårige finansielle ramme fremlægge en 
finansiel strategi for GMES på 
mellemlang sigt ledsaget af konkrete 
forslag til justering og revision heraf 
inden udgangen af det første halvår under 
anvendelse af alle de mekanismer der er 
tilgængelige under IIA i aftalen af 17. 
maj 2006, navnlig punkt 21, 22 og 23; 
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inden den 31. december 2010 bør 
Kommissionen også fremlægge en 
langsigtet finansieringsstrategi for den 
kommende flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Der bør for hele varigheden af de 
første operationelle GMES-aktiviteter 
fastsættes en finansieringsramme på 107 
mio. EUR, der skal udgøre det primære 
referencegrundlag i den betydning, hvori 
udtrykket anvendes i punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det 
forventes, at finansieringsrammen 
suppleres med et beløb på 43 mio. EUR fra 
de forskningsforanstaltninger i det 
syvendes rammeprograms rumtema, der 
ledsager de første operationelle GMES-
aktiviteter.

(16) Der bør for hele varigheden af de 
første operationelle GMES-aktiviteter 
fastsættes en finansieringsramme på 107 
mio. EUR, der skal udgøre det primære 
referencegrundlag i den betydning, hvori 
udtrykket anvendes i punkt 37 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det 
forventes, at finansieringsrammen 
suppleres med et beløb på 
209 000 000 EUR fra de 
forskningsforanstaltninger i det syvendes 
rammeprograms rumtema, der ledsager de 
første operationelle GMES-aktiviteter. 
Disse to finansieringskilder skal forvaltes 
på samordnet vis med henblik på at sikre 
reelle fremskridt for gennemførelsen af 
GMES-tjenester. Midlerne fra det syvende 
rammeprogram bør anvendes i fuld 
overensstemmelse med 
rammeprogrammets målsætninger og 
kriterier.

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne den samlede finansieringsramme, der står til rådighed inden for det 
syvende rammeprogram for forskning og udvikling for GMES, dvs. de 43 mio. EUR afsat til 
"rummet" som skal omfordeles, såvel som de 166 mio. EUR, der allerede står til rådighed på 
budgetposten for GMES-forskning og udvikling. Desuden vil det blive nødvendigt at 
understrege betydningen af at samordne forvaltningen af de to finansieringsrammer.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 16 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a. Kommissionen bør i forbindelse med 
dens finansielle planlægning sørge for, at 
datakontinuiteten sikres både under og 
efter afslutningen af de første GMES-
aktiviteter (2011-2013), og at tjenesterne 
kan anvendes uden afbrydelse og uden 
begrænsninger.

Begrundelse

En afbrydelse af datakontinuiteten skal undgås, således at brugerne kan anvende tjenesterne 
på et pålideligt grundlag.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen skal fremlægge en 
strategi for finansieringen af GMES-
programmet på kort og lang sigt, især for 
rumkomponentens vedkommende, dvs. 
den resterende del af Sentinel A-
operationerne, opsendelsen af Sentinel B-
satellitter og den indledningsvise 
anskaffelse af udstyr til Sentinel C. Denne 
strategi skal gennemgå og evaluere alle 
finansieringsmuligheder for GMES. Det 
er nødvendigt, at Kommissionen rådfører 
sig med partnerudvalget inden den 
fremlægger den endelige strategi.

Begrundelse

Det er nødvendigt at evaluere de disponible midler til finansiering af GMES både inden for 
og efter udløbet af finansieringsrammen 2007-2013 og at etablere en langsigtet strategi efter 
samråd med partnerudvalg. Det er også vigtigt at specificere de behov, der ikke dækkes, især 
hvad angår rumkomponenten, som det fremgår af KOM(2009)0589: "Global miljø- og 
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sikkerhedsovervågning (GMES) - Udfordringerne og de næste skridt i forbindelse med 
rumkomponenten", der ikke er omfattet af Kommissionens forslag til finansiering.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen bistås af et 
partnerudvalg.

Partnerudvalget er organet for samråd 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. Det supplerer de 
funktioner, der er pålagt GMES-udvalget 
i henhold til artikel 11 og sikrer GMES-
programmets overordnede sammenhæng. 

Andre kompetente aktører kan indbydes 
som observatører. 

Partnerudvalget varetager følgende 
hovedopgaver:

- fastlæggelse af den overordnede ramme 
for GMES og sikring af udviklingen heraf 

- føre opsyn med partnernes indsats for at 
stille deres data, produkter eller 
infrastruktur til rådighed 

- bistå Kommissionen med udarbejdelsen 
af en finansieringsstrategi for GMES-
programmet på kort og lang sigt i henhold 
til artikel 9 a 

Partnerudvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Begrundelse

GMES-udvalgets opgaver som fastsat i artikel 11 i forslaget til forordning, er begrænset til 
budgetgennemførelsen.  Der skal oprettes et varigt forum for samråd, især – men ikke 
udelukkende – mellem Kommissionen og medlemsstaterne på et højtstående 
repræsentationsniveau. GMES vil kun kunne fungere, såfremt det har en klar styringsstruktur, 
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en nøje fastsat strategi på mellemlang og lang sigt og et godt samarbejde mellem alle de 
involverede parter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesskabstilskud kan antage særlige 
former, herunder partnerskabsrammeaftaler 
eller samfinansiering af driftstilskud eller 
tilskud til foranstaltninger. Driftstilskud til 
organer, som forfølger mål af almen 
europæisk interesse, er ikke omfattet af 
finansforordningens bestemmelser om 
degressivitet. Ved tilskud vedtages den 
maksimale samfinansieringsandel efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3.

2. Offentlige indkøb bør være det 
foretrukne finansieringsinstrument for 
gennemførelsen af GMES-programmet.
Hvor dette er begrundet, kan 
Fællesskabstilskud antage særlige former, 
herunder partnerskabsrammeaftaler eller 
samfinansiering af driftstilskud eller 
tilskud til foranstaltninger. Driftstilskud til 
organer, som forfølger mål af almen 
europæisk interesse, er ikke omfattet af 
finansforordningens bestemmelser om 
degressivitet. Ved tilskud vedtages den 
maksimale samfinansieringsandel efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3.

Begrundelse

Offentlige indkøbskontrakter bør være den normale finansieringsprocedure. I begrundede 
tilfælde bør finansieringen ske gennem tilskud ved hjælp af offentlige procedurer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Inden udgangen af første halvår 2010, 
forelægger Kommissionen i forbindelse 
med midtvejsrevisionen af den nuværende 
flerårige finansielle ramme (FFR) og 
dens justering og revision et forslag om 
yderligere finansiering af GMES-
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programmet, navnlig hvad angår dets 
rumkomponent.
Kommissionen fremlægger inden den 31. 
december 2010, efter høring af 
partnerudvalget, en langsigtet strategi for 
finansiering af GMES-programmet under 
den næste flerårige finansielle ramme.
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