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KORTFATTAD MOTIVERING

Ikraftträdandet av Lissabonfördraget med inrättandet av en ny rättslig grund ”rymden” samt 
presentationen av den nya kommissionens politiska prioriteringar, såsom de framfördes av 
ordförande Barroso inför Europaparlamentet, gör rymdpolitiken till en av de framtida 
nyckelsektorerna i Europeiska unionen. 

Ur politisk synvinkel utgör GMES-programmet en trippelmöjlighet för Europeiska unionen.

Det kan först och främst tjäna som exempel när man önskar införa en verklig 
europeisk industriell strategi med utgångspunkt i konkreta projekt. GMES visar faktiskt det 
mervärde som EU kan tillföra i förvaltningen av stora projekt med globala ambitioner som 
syftar till att göra EU till en av ledarna på rymdindustrins område. 

Eftersom det är symbolen för en framtidsinriktad industriell politik, kan GMES tillföra 
påtagliga fördelar för de europeiska medborgarna när det gäller sysselsättning, kunskap, 
säkerhet och miljöskydd. Det har för övrigt till fullo sin plats i strategin ”EU 2020” och i 
strategin efter Köpenhamn. 

Slutligen kommer programmet också att ha positiva synergier för andra näringslivssektorer, 
till exempel tjänstesektorn, genom att den skapar avsevärda möjligheter för ett stort antal små 
och medelstora företag att komma in på marknaden. 

Frågan om finansieringen av programmet, vilken är mycket viktig för att garantera dess 
stabilitet och fortlevnad, ska ordnas på följande två sätt: 

1) På kort sikt, garantera att programmets genomförande inleds

I förslaget till förordning föreskrivs ett inrättande av en rättslig grund som garanterar 
fortsättningen av de förberedande åtgärder som upprättats på Europaparlamentets initiativ. 
Den främsta utmaningen på kort sikt är alltså, enligt föredragandens åsikt, att en 
minimifinansiering garanteras för att programmets driftsfas ska kunna sättas igång. 

Som bekant har GMES-programmet, som funnits sedan tio år tillbaka, fram till nu genomförts 
inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (ramprogrammet) 
och finansieras med cirka 1,2 miljarder EUR för perioden 2007–2013. 
Europeiska rymdorganisationen medverkar för sin del i utvecklingen av programmet med 
cirka 1,6 miljarder EUR. Eftersom utvecklingsfasen tar slut 2011 (för programmets flesta 
komponenter), måste en annan EU-finansieringskälla skapas för att garantera driftsfasen. 
Därför föreslår kommissionen att man vid sidan av ramprogrammet tar fram ett tilläggsanslag 
på 107 miljoner EUR för att finansiera vissa driftsuppdrag i programmet (bland annat 
finansieringen av de GMES-tjänster som förvaltas av privata strukturer, en del av 
satellitoperationerna Sentinel A och inköp av nödvändiga data för tjänsterna).

Denna andra fas har dock inte blivit föremål för en finansiell planering i den fleråriga 
budgetramen 2007–2013 och källorna för denna finansiering ska utredas ordentligt. 
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I sitt förslag konstaterar kommissionen att förordningen ”kräver omfördelningar under den 
berörda rubriken i budgetramen”. Om en omfördelning av anslag – i synnerhet av icke 
utnyttjade anslag – visar sig nödvändig, måste vi skapa förutsättningar för en extra 
finansiering. Enligt kommissionens bedömning kommer dessutom marginalen i rubrik 1a att 
vara mycket begränsad under perioden i fråga. Om det nu inte verkar finnas några särskilda 
problem under 2011, är situationen en helt annan under 2012 och 2013. 
Åtagandebemyndigandena skulle i själva verket behöva utökas med 41 miljoner EUR och 
56 miljoner EUR, vilket utgör en avsevärd extrakostnad för en redan överbelastad rubrik. 

Slutligen finns det också anledning att tydligt identifiera icke täckta behov, särskilt när det 
gäller programmets rymdkomponent, för vilken kommissionen inte lagt fram något 
finansieringsförslag och vars kostnader skulle kunna växa om besluten inte fattas i tid. Det 
gäller i synnerhet den återstående delen av GMES satellitoperationer Sentinel A (uppskattad 
till 30 miljoner EUR av Europeiska rymdorganisationen), igångsättandet av 
GMES-satelliternas B-serie, Sentinel B (165 miljoner EUR) och den preliminära 
finansieringen för GMES-satelliternas C-serie, Sentinel C (140 miljoner EUR).

2) På medellång och lång sikt, fastställa en budgetstrategi för programmet efter 2013

Ett självständigt GMES-program (och alltså en egen budgetpost) borde inrättas i nästa 
fleråriga budgetram. Alla är överens om att programmets finansieringsbehov är större än de 
nu beviljade anslagen. Det förefaller lämpligt att se över de nödvändiga beloppen i samband 
med tre viktiga frågor under 2010: strategin ”EU 2020”, halvtidsöversynen av det 
sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling samt halvtidsöversynen av budgetramen, 
som bland annat inbegriper finansieringen av de nya politiska åtgärder som föreskrivs i 
Lissabonfördraget. Användningen av flexibilitetsmekanismen liksom utnyttjandet av 
lagstiftningsflexibiliteten, såsom den föreskrivs i artikel 37 i det interinstitutionella avtalet, 
utgör också viktiga verktyg. 

Föredraganden understryker att det kortsiktiga och det medellånga-långsiktiga överlappar 
varandra. Det är ju nämligen så att en strategi för en solid finansiering för perioden 2014-2020 
till stor del är beroende av det som kommer att beslutas för perioden 2011–2013. Man 
återfinner i detta förslag alla de beståndsdelar som behövs för att upprätta ett 
gemenskapsprogram: syfte, beslutsstruktur, finansiering och medverkan av tredjeländer. 

Denna strategi bör omfatta följande frågor: äganderätt till infrastrukturen och politiken för 
hantering av data, inköpspolitik för GMES rymdinfrastruktur, politiken för internationellt 
samarbete med tredjeländer och åtagande från medlemsstaterna att fullfölja uppdragen. 

Om samarbetet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen har 
fungerat under forsknings- och utvecklingsfasen, förefaller det nödvändigt att utvidga 
samrådsprocessen under driftsfasen. Inrättandet av en partnerstyrelse, som ska komplettera 
den GMES-kommitté som föreskrivs i förslaget till förordning, är en lösning för att å ena
sidan garantera en samstämmighet när det gäller hela styrningen av programmet och å andra 
sidan inrätta en gemensam budgetstrategi på flera nivåer. 
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Som slutsats verkar det alltså ofrånkomligt att man tilldelar extra medel via en översyn av den 
fleråriga budgetramen så att GMES-programmets möjligheter kan utnyttjas, vilket kräver 
ett verkligt åtagande från kommissionens och medlemsstaternas sida. Budgetutskottet 
uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som motsvarar dessa insatser i samband med 
en ambitiös halvtidsöversyn av budgetramen enligt förklaring nr 1 som bifogats det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Den finansieringsram som anges i 
förslaget till förordning är förenlig med 
taket för underrubrik 1a i den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013, men den 
marginal som återstår i rubrik 1a för 
2011–2013 är mycket liten. Det årliga 
beloppet kommer att fastställas under det 
årliga budgetförfarandet, i enlighet med 
punkt 37 i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006.
Det är nödvändigt att ordna med en 
tillräcklig finansiering för EU:s nya 
behörighetsområden enligt 
Lissabonfördraget, exempelvis 
rymdpolitiken. Den nödvändiga 
finansieringen för GMES-programmen, 
och i synnerhet för dess rymdkomponent, 
bör garanteras.
Kommissionen bör lägga fram en 
finansiell strategi på medellång sikt för 
GMES i samband med halvtidsöversynen 
av den gällande fleråriga budgetramen, 
tillsammans med konkreta förslag om att 
justera och revidera den före utgången av 
det första halvåret genom att använda alla 
de mekanismer som är tillgängliga enligt 
det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006, särskilt punkterna 21–23. 
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Kommissionen bör också lägga fram en 
långsiktig finansieringsstrategi för den 
framtida fleråriga budgetramen senast 
den 31 december 2010.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För GMES-programmets inledande 
driftsfas bör en finansieringsram på 
107 miljoner euro fastställas som särskild 
referens enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning. Tanken är att denna 
finansieringsram ska kompletteras med ett 
anslag på 43 miljoner euro från rymdtemat 
i sjunde ramprogrammet till 
forskningsinsatser i samband med GMES 
inledande drift.

(16) För GMES-programmets inledande 
driftsfas bör en finansieringsram på 
107 miljoner euro fastställas som särskild 
referens enligt punkt 37 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning. Tanken är att denna 
finansieringsram ska kompletteras med ett 
anslag på 209 000 000 EUR från 
rymdtemat i sjunde ramprogrammet till 
forskningsinsatser i samband med GMES 
inledande drift. Dessa 
två finansieringskällor bör förvaltas på 
ett samordnat sätt för att garantera 
verkliga framsteg i genomförandet av 
GMES-tjänsterna. Användningen av 
medlen från det sjunde ramprogrammet 
bör vara helt förenlig med de mål och 
kriterier som ställts upp för 
ramprogrammet.  

Motivering

Det finns anledning att nämna hela den finansieringsram som är tillgänglig för GMES inom 
ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, det vill säga de 
43 miljoner EUR som hänför sig till rymdtemat och som ska omfördelas, samt de 
166 miljoner EUR som redan är tillgängliga för GMES i ramprogrammet. För övrigt verkar 
det nödvändigt att betona vikten av en samordnad förvaltning av dessa två budgetanslag.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kommissionen bör i samband med 
den ekonomiska planeringen säkerställa 
datakontinuiteten under och även efter 
GMES inledande driftsfas (2011–2013), 
och se till att tjänsterna kan utnyttjas utan 
vare sig avbrott eller begränsningar.

Motivering

Avbrott i datakontinuiteten måste verkligen undvikas, så att användarna har tillförlitlig 
tillgång till tjänsterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det är lämpligt att kommissionen 
lägger fram en strategi för finansieringen 
på medellång och lång sikt av
GMES-programmet, särskilt dess 
rymdkomponent, det vill säga den 
återstående delen av GMES 
satellitoperationer Sentinel A, lanseringen 
av GMES-satelliternas B-serie, 
Sentinel B, och den preliminära 
finansieringen för GMES-satelliternas 
C-serie, Sentinel C. Strategin innebär att 
alla möjligheter till finansiering av GMES 
bör undersökas och bedömas. Det är 
nödvändigt att kommissionen samråder 
med partnerstyrelsen innan den lägger 
fram den slutliga strategin.

Motivering

Det är nödvändigt att utvärdera de medel som finns tillgängliga för finansieringen av GMES 
inom och efter utgången av budgetramen 2007–2013 och upprätta en strategi på lång sikt 
efter att partnerstyrelsen konsulterats. Det finns också anledning att specificera de behov som 
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inte täckts, särskilt när det gäller rymdkomponenten, såsom det anges i KOM(2009)0589 
”Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) – Utmaningar och nästa etapp för 
rymdkomponenten”, för vilken kommissionen inte lagt fram något förslag till finansiering.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska biträdas av 
en partnerstyrelse.
Partnerstyrelsen är det prioriterade 
forumet för samråd mellan 
medlemsstaterna och kommissionen. Den 
ska komplettera den GMES-kommitté som 
avses i artikel 11 och garantera en 
övergripande samstämmighet i 
GMES-programmet.
Andra behöriga aktörer kan inbjudas som 
observatörer.
Partnerstyrelsen ska bland annat ha till 
uppgift
– att fastställa den allmänna ramen för 
GMES och garantera dess utveckling,
– att ta del av GMES-partnernas bidrag 
när det gäller att tillhandahålla data, 
produkter och infrastruktur,
– att bistå kommissionen vid fastställandet 
av en strategi för GMES-programmets 
finansiering på medellång och lång sikt, 
enligt vad som föreskrivs i artikel 9a.
Partnerstyrelsen ska själv anta sin 
arbetsordning.

Motivering

Rollen för GMES-kommittén, som föreskrivs i artikel 11 i förslaget till förordning, är 
begränsad till genomförandet av budgeten för GMES-programmets inledande drift. Det 
behöver inrättas ett flerårigt forum för samråd mellan framför allt, men inte enbart, 
kommissionen och medlemsstaterna med företrädare på hög nivå. Om GMES ska fungera väl 
krävs en tydlig beslutsstruktur, en väldefinierad strategi på medellång och lång sikt och 
ett gott samarbete mellan samtliga berörda aktörer.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gemenskapens bidrag får ges 
exempelvis i form av ramavtal om 
partnerskap eller samfinansiering av drifts-
eller verksamhetsbidrag. Driftsbidrag till 
organ som verkar för ändamål av allmänt 
europeiskt intresse får inte omfattas av 
bestämmelserna om gradvis sänkning i 
budgetförordningen. Beträffande bidrag 
ska maximal samfinansiering beslutas 
enligt förfarandet i artikel 11.3.

2. Offentlig upphandling bör vara det 
främsta finansieringsinstrumentet för 
genomförandet av GMES-programmet. 
Om det är befogat, får gemenskapens 
bidrag ges exempelvis i form av ramavtal 
om partnerskap eller samfinansiering av 
drifts- eller verksamhetsbidrag. 
Driftsbidrag till organ som verkar för 
ändamål av allmänt europeiskt intresse får 
inte omfattas av bestämmelserna om 
gradvis sänkning i budgetförordningen. 
Beträffande bidrag ska maximal 
samfinansiering beslutas enligt förfarandet 
i artikel 11.3.

Motivering

Offentliga upphandlingsavtal bör vara den normala finansieringsformen. Om det är befogat 
bör finansieringen ske genom bidrag som beviljas genom offentliga förfaranden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning 
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Inom ramen för halvtidsöversynen av den 
gällande fleråriga budgetramen och dess 
justering och revidering ska 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
ytterligare finansiering av 
GMES-programmet, i synnerhet för dess 
rymdkomponent, före utgången av 
första halvåret 2010. 
Efter att ha samrått med partnerstyrelsen 
ska kommissionen också senast den 
31 december 2010 upprätta en långsiktig
finansieringsstrategi för 
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GMES-programmet för nästa fleråriga 
budgetram. 
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