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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i 
rumsektoren
(2013/2092(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til afsnit XIX i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), der omhandler politikken for forskning og teknologisk udvikling og 
rumpolitikken, og hvor det i artikel 189 bl.a. hedder, at Unionen udarbejder en 
europæisk rumpolitik for at fremme det videnskabelige og tekniske fremskridt, 
industriens konkurrenceevne og iværksættelsen af sine politikker,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. februar 2013 med titlen "EU's 
politik for rumindustrien" (COM(2013)0108),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: 
En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2010 med titlen "En 
integreret industripolitik for en globaliseret verden - Fokus på konkurrenceevne og 
bæredygtighed" (COM(2010)0614),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En 
stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" 
(COM(2012)0582),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. april 2011 med titlen "En EU-
rumstrategi til gavn for borgerne" (COM(2011)0152),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. november 2012 med titlen 
"Etablering af relevante forbindelser mellem EU og Den Europæiske 
Rumorganisation" (COM(2012)0671),

 der henviser til Rådets afgørelse 2004/578/EF af 29. april 2004 om indgåelse af 
rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske 
Rumorganisation1,

 der henviser til Rådets konklusioner af 11. oktober 2010, 31. maj 2011, 2. december 
2011 og 30. maj 2013, 

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2012 om en EU-rumstrategi til gavn for 
borgerne2,

                                               
1 EUT L 261 af 6.8.2004, s. 63.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0013.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 
udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at artikel 189 i TEUF udtrykkeligt tildeler EU opgaven at udarbejde 
en rumpolitik med henblik på at fremme det videnskabelige og tekniske fremskridt, 
industriens konkurrenceevne og gennemførelsen af EU-politikkerne,

B. der henviser til, at de enkelte EU-medlemsstaters nationale politiske vægt i betragtning 
af den øgede konkurrence fra nye rumfartsnationer som Kina og Indien ikke længere 
er tilstrækkelig til at tage de fremtidige udfordringer i denne sektor op;

C. der henviser til, at rumpolitikken er et centralt element i Europa 2020-strategien;

D. der henviser til, at utallige tjenester, som borgerne benytter sig af i dagligdagen, er 
direkte eller indirekte afhængige af rumfarten, f.eks. fjernsyn, højhastighedsinternet, 
navigationssystemer og det EU-dækkende automatiske nødopkaldssystem eCall;

E. der henviser til, at den europæiske rumindustri genererer en samlet omsætning på 6,5 
milliarder EUR og beskæftiger mere end 34 500 højtuddannede personer på 
fuldtidsbasis;

F. der henviser til, at der stadigvæk ikke er nogen tilstrækkelig koordinering af 
foranstaltningerne på rumfartsområdet mellem EU, medlemsstaterne og Den 
Europæiske Rumorganisation (ESA), hvilket har haft til følge, at samme strukturer er 
opstået flere steder, og at synergieffekter ikke kan udnyttes;

G. der henviser til, at ESA ikke har nogen formelle forbindelser til Europa-Parlamentet og 
dermed heller ikke har den direkte tilbagekobling til borgerne, som ellers findes inden 
for alle Unionens politikområder; 

H. der henviser til, at rumfartsindustrien er en investeringsintensiv industri med 
usædvanligt lange udviklingscyklusser, og at planlægningssikkerhed derfor spiller en 
afgørende rolle for denne industri;

I. der henviser til, at driften af et europæisk opsendelsessystem kan yde et bidrag til at 
sikre uafhængig adgang til rummet; 

J. der henviser til, at kommercielt salg spiller en langt vigtigere rolle for den europæiske 
rumfartssektor end for dens største internationale konkurrenter;

K. der henviser til, at satellitbaserede tjenesteydelser med hensyn til formidling af 
oplysninger spiller en stor rolle for vækstsektorerne i det digitale samfund;

L. der henviser til, at markedet for satellitnavigations- og overvågningstjenester ifølge 
ekspertskøn kan nå en volumen på 300 milliarder USD om ti år, og at mellem 6 % og 
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7 % af de vestlige landes BNP allerede i dag er afhængige af satellitnavigation; 

M. der henviser til, at det bliver vigtigere og vigtigere at stemme af med hinanden 
internationalt, hvordan spektret udnyttes, og det på grund af den stigende efterspørgsel 
efter trådløse kommunikationsmuligheder og bølgeudbredelsens fysiske egenskaber 
samt den deraf følgende mangel på radiofrekvenser;

En europæisk rumpolitik

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om EU’s politik for rumindustrien; er af 
den opfattelse, at Kommissionen bør koncentrere sig om nogle få af de 
foranstaltninger for rumindustripolitikken, der nævnes i meddelelsen, for at der også 
reelt opnås en udnyttelse af vækstpotentialet i rumsektoren;

2. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at træffe foranstaltninger til at udvikle en 
sammenhængende EU-lovgivningsramme for rumfarten; går ind for skabelsen af et 
ægte indre EU-marked for rumprodukter og rumbaserede tjenesteydelser; 

3. konstaterer, at der hidtil ikke har været nogen horisontal tilgang fra Kommissionen 
side til at forankre rumpolitikken og dens mål og nyttevirkning i Unionens forskellige 
politikområder; opfordrer Kommissionen til fremover også at tage rumpolitikken i 
betragtning inden for politikområder som f.eks. telekommunikation, trafik, landbrug 
og kultur; 

4. opfordrer Kommissionen til at opprioritere følgende temaområder: institutionelle 
anliggender, Galileo og Copernicus, rumindustrien som vækstmotor og 
beskæftigelsesinstrument, adgang til rummet, forskningens og udviklingens rolle, 
satellitkommunikation og rumaffald; 

Institutionelle anliggender

5. anerkender de succeser, som ESA har opnået for Europa inden for rumfarten i de 
forløbne årtier; må dog konstatere, at yderligere operationel effektivitet såvel som 
politisk koordinering og ansvarlighed på lang sigt kun kan opnås ved, at ESA 
tilnærmer sig EU; opfordrer Kommissionen til at foretage en særdeles omhyggelig 
undersøgelse af, om ESA fremover kan indgå i Unionens governance-strukturer, f.eks. 
som en mellemstatslig organisation, i hvilken forbindelse det dog ikke anses for 
hensigtsmæssigt at ændre ESA til et EU-agentur; 

6. går ind for, at Den Europæiske Union i mellemtiden i tæt samarbejde med ESA i 
højere grad i bør koordinere medlemsstaternes rumpolitik og –programmer, for således 
at få en ægte europæisk tilgang dertil; konstaterer, at rumindustrien kun med en 
europæisk tilgang kan bringes i stand til ikke kun at blive konkurrencedygtig, men 
også at blive ved med at være det; 

7. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og ESA til at oprette en form for 
koordineringsgruppe, hvis medlemmer på regelmæssige møder afstemmer strategier 
og foranstaltninger på rumfartsområdet efter hinanden for at undgå overlappende 
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strukturer;

Galileo og Copernicus (GMES)

8. understreger, at færdiggørelsen af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo og 
fortsættelsen af det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus, der er den 
europæiske rumpolitiks flagskibsprogrammer, skal have førsteprioritet, for at de første 
Galileo-tjenester også reelt kan stilles til rådighed for borgerne i 2014;

9. beklager, at der tidligere er forekommet forsinkelser i udarbejdelsen af det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo; hilser velkommen, at der i mellemtiden er bragt 
fire satellitter i omløb om jorden; fremhæver, at fordelene ved og nytteværdien af i 
særdeleshed Galileo og i almindelighed den europæiske rumindustri skal formidles 
bedre til samfundet;  

10. er overbevist om, at målet med en fuld operativ kapacitet baseret på en konstellation af 
27 satellitter plus et passende antal reservesatellitter og en tilstrækkelig 
jordinfrastruktur er en forudsætning for, at Galileo bringer merværdi især med hensyn 
til høj præcision og uafbrudt service og dermed bringer økonomiske og 
samfundsmæssige fordele;

Rumindustrien som vækstmotor og beskæftigelsesinstrument

11. konstaterer, at det ikke kun, men især er SMV’er, der har brug for en form for 
igangsættelsesfinansiering fra det offentlige, således at de har tilstrækkelige 
økonomiske midler til rådighed til langsigtede investeringer i forskning og udvikling; 
er overbevist om, at man ved hjælp af offentlig finansiering og eksistensen af 
offentlige aftagere af produkter og tjenesteydelser fra rumindustrien fremmer 
innovation og dermed kan skabe økonomisk vækst og arbejdspladser; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe incitamenter for den 
europæiske industri til på europæisk plan at udvikle komponenter til rumfarten, for 
således at mindske afhængigheden af import fra tredjelande; 

13. konstaterer, at virksomheder uden for rumsektoren kan have gavn af utallige 
produkter, som er et resultat af rumforskningen; opfordrer derfor alle interessenter til 
at opbygge en frugtbar udveksling mellem aktører inden for og uden for rumindustrien 
og til på partnerskabsbasis at arbejde på at udvikle teknologier, der kan føre til 
banebrydende innovation til gavn for samfundet; 

14. betoner, at der især i sektoren for rumbaserede tjenesteydelser og robotteknik åbner sig 
mangeartede markedsmuligheder, først og fremmest for SMV’er; 

15. understreger, at autonome og intelligente robotsystemer er teknologier af central 
betydning for den videre udforskning af rummet; minder i lyset af dette om effektiv 
udnyttelse af europæiske midler fra Horisont 2020, især til markedsnære aktiviteter; 

16. fremhæver, at det kun ved hjælp af tilstrækkeligt antal højtkvalificerede medarbejdere 
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er muligt at sikre, at den europæiske rumindustri kan forblive konkurrencedygtig; 
opfordrer derfor kraftigt alle deltagende aktører til at udbygge samarbejdet mellem 
universiteterne og erhvervslivet; konstaterer desuden, at man ikke kan komme udenom 
at skulle tiltrække talenter fra tredjelande;

Adgang til rummet

17. fremhæver, at kommercielt salg er af stor betydning for den europæiske rumsektor; 
gør samtidig opmærksom på, at adgangen til de institutionelle markeder i tredjelande 
stadigvæk er delvist lukket for det europæiske erhvervsliv; fremhæver, at det er vigtigt 
for det europæiske erhvervsliv at have lige udgangsvilkår på internationalt plan; 
opfordrer i lyset heraf Kommissionen til i forbindelse med handelsaftaler (f.eks. det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab) at få skabt lige muligheder og 
retfærdige konkurrencevilkår;

18. understreger, at det er vigtigt for adgangen til rummet, at der udvikles og drives 
europæiske løfteraketter; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til 
sammen med ESA på lang sigt at sikre opretholdelse og udbygning af et europæisk 
løfteraketsystem og en raketopsendelsestjeneste;

19. er af den opfattelse, at den europæiske rumindustri bør benytte sig af eksisterende 
europæisk ruminfrastruktur, som delvist er blevet finansieret af offentlige midler;

Forskning og Udvikling

20. er af den opfattelse, at det især inden for forskningsaktiviteterne er nødvendigt med en 
stærkere koordinering mellem EU, ESA og medlemsstaterne; opfordrer de tre aktører 
til at udarbejde en fælles forskningskøreplan for perioden indtil 2020, til at fastlægge 
prioriteter og mål for rumpolitikken, som skal nås i fællesskab, således at de berørte 
parter, navnlig fra erhvervslivet, får garanti for planlægningssikkerhed;

21. konstaterer, at udviklingen af innovative produkter i Europa bremses af forskellige 
forhindringer; minder på den baggrund Kommissionen om, at der er et uudnyttet 
marked for kommerciel udnyttelse af rumbaserede data, der genereres af 
jordovervågnings- og satellitprogrammer; opfordrer Kommissionen til at foretage en 
undersøgelse med det formål at identificere disse forhindringer (såsom usikkerhed 
med hensyn til adgang til tjenesteydelser, sikkerheds- og databeskyttelsesmæssige 
betænkeligheder, manglende bevidsthed om potentialet) og at fremkomme med mulige 
løsningsforslag til at komme ind på disse markeder;

Satellitbaseret kommunikation

22. betoner, at satellitkommunikation indtager en betydende rolle i den europæiske 
rumindustri, da ordrerne fra denne niche sikrer vedvarende udnyttelse af rumfærgerne 
og løfteraketterne og dermed bidrager til opfyldelse af målet om, at EU skal have 
uafhængig adgang til rummet; henviser i lyset heraf ligeledes til den rolle, som den 
uafhængige anvendelse af allerede eksisterende satellitters overskydende kapacitet 
(såkaldte hosted payloads) spiller ved opsendelse af forretningsmæssige satellitter, 
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som er blevet benyttet til afprøvning af nye produkter og teknologier i rummet;

23. fremhæver, at satellitkommunikation er en effektiv mulighed for også at forsyne de 
personer i erhvervslivet og samfundet med multimedietjenester, som man hidtil ikke 
har kunnet nå ud til ved hjælp af jordbaserede teknologier;

24. understreger, at satellitnet til levering af bredbåndstilslutning overalt i EU, navnlig i 
fjertliggende egne, bidrager til opfyldelse af målene for EU’s digitale dagsorden;

25. konstaterer, at satellitkommunikation får en stadig vigtigere logistisk funktion i 
krisesituationer, f.eks. ved naturkatastrofer, eller til bevarelse af den indre sikkerhed, 
da data- og kommunikationsforbindelser er uundværlige i situationer, hvor der ikke er 
nogen jordbaseret infrastruktur, eller hvor den er blevet ødelagt; 

26. opfordrer derfor Kommissionen til at analysere, hvad der aktuelt er til rådighed af 
radiofrekvenser til satellitkommunikation, og hvad det fremtidige behov vil være, og 
til ved den kommende verdenskonference for radiokommunikation at sørge for, at 
EU’s interesser tilgodeses på passende vis ved tildelingen af globale og regionale 
radiofrekvenser;

27. er af den opfattelse, at innovationspotentialet inden for satellitkommunikation 
stadigvæk slet ikke er udnyttet til fulde; gør opmærksom på mulighederne i de nyeste 
teknologier, f.eks. ”Laser Communication Terminals” (LCT) og ”High Throughput 
Satellites" (HTS), med henblik på opfyldelse af behovet for stadig kraftigere 
dataudveksling med stadig højere datahastigheder;

28. understreger, at Europa kun kan opretholde sit teknologiske forspring inden for 
satellitkommunikation, hvis forskningsbestræbelserne på dette område fortsættes på 
europæisk plan; glæder sig over, at der også i det nye forskningsrammeprogram 
Horisont 2020 skal investeres 1,7 mia. EUR i forskning og innovation inden for 
rumfart; opfordrer derudover Kommissionen til inden for rammerne af Horisont 2020 
at afsætte en del af budgettet til forskning i og udvikling af satellitkommunikationens 
anvendelsesmuligheder;

Rumaffald

29. fremhæver, at rumbaserede infrastrukturer er rygraden i mange forskellige 
tjenesteydelser, som erhvervslivet og samfundet gør brug af i dagligdagen; gør 
opmærksom på, at et udfald i disse infrastrukturer, f.eks. på grund af sammenstød 
mellem satellitter og rumaffald, kunne have en negativ indvirkning på 
virksomhedernes og borgernes sikkerhed;

30. slår fast, at rumaffald er et stigende problem; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at arbejde for en global governance for det ydre rum; opfordrer 
samtidig Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en indsats for, at tredjelande 
underskriver den adfærdskodeks vedrørende det ydre rum, som er udarbejdet af Den 
Europæiske Union;
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31. opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at etablere det støtteprogram for 
overvågning og sporing i rummet, der blev foreslået først på året, på europæisk plan 
for at sikre stigende uafhængighed af de institutioner i USA, som udsender 
kollissionsadvarsler;

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Rumindustrien er ganske vist en nichesektor med kun knap 35 000 højtuddannede 
beskæftigede, ikke desto mindre genererer denne industri en samlet årsomsætning på mere 
end 6,5 mia. EUR. Utallige tjenesteydelser afhænger enten direkte eller indirekte af 
rumbaseret teknik. Samtidig er rummet drivkraft for vækst og innovation. Mange brancher 
uden for rumsektoren nyder godt af rumindustriens tekniske resultater. På mange områder, 
f.eks. tjenesteydelser inden for satellitkommunikation, indtager det europæiske erhvervsliv en 
førerposition.

Alligevel er USA stadigvæk rumnation nr. 1 i verden, hvilket ikke mindst skyldes størrelsen af 
det budget, som investeres i civil og militær rumfart. Men også andre nationer såsom Kina og 
Indien trænger i mellemtiden frem inden for rumfart. På den baggrund må vi europæere stille 
os det spørgsmål, om vi fremover fortsat vil beholde vores førerpositioner eller i bedste fald 
udbygge dem, eller om vi kun vil komme løbende efter de andre nationer.

Europa-Parlamentet har altid på det kraftigste opfordret til en ambitiøs europæisk rumpolitik, 
og det gælder også i nærværende initiativbetænkning. 

I sin meddelelse af 28. februar 2013 foreslår Kommissionen en række forskellige 
foranstaltninger med det formål at opnå ”udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i 
rumsektoren". Også Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at rumindustrien er i besiddelse 
af et betydeligt potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser og dermed også til at opfylde 
målene for Europa 2020-strategien.

Til det formål er det imidlertid overordentligt vigtigt at afstikke nogle rammer i de kommende 
måneder og år. Allerførst er det vigtigt at få en stærkere koordinering mellem EU’s, ESA’s og 
medlemsstaternes rumaktiviteter for at undgå dobbeltstrukturer og samle kræfterne. Endelig 
har EU i sidste ende brug for et ægte indre marked for rumindustri med en sammenhængende 
lovgivningsmæssig ramme, dog uden at tilstræbe fuldstændig harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning. Denne spagat er en af de største udfordringer for fremtiden.

Derudover bør det europæiske erhvervsliv med støtte fra den europæiske politik koncentrere 
sig om de områder, hvor der allerede i dag ligger et betydeligt vækst- og 
innovationspotentiale. Dertil hører utvivlsomt det europæiske satellitnavigationsprogram 
Galileo, jordovervågningsprogrammet Copernicus (GMES) og satellitkommunikation 
generelt.


