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Teckenförklaring
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***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens 
program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027
(COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0057),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 189.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0045/2022),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0249/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2022/0039 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 189.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Det finns en växande efterfrågan hos unionens statliga aktörer på säkra och 

tillförlitliga satellitkommunikationstjänster, särskilt eftersom de är det enda 

genomförbara alternativet i situationer där markbaserade kommunikationssystem är ▌ 

utsatta för störningar eller är otillförlitliga. Kostnadseffektiv tillgång till satellitbaserad 

kommunikation till ett rimligt pris är också oumbärligt när det inte finns några 

markbaserade nätverk, bland annat på världshaven och i luftrummet, i avlägsna 

områden och där markbaserade nätverk är föremål för allvarliga avbrott eller inte 

är tillförlitliga i krissituationer. På mer global nivå kan satellitkommunikation öka 

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med 
symbolen ▌.
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kommunikationsnätens övergripande motståndskraft och erbjuda till exempel 

alternativ vid fysiska angrepp eller it-incidenter på markbaserade nät, olyckor eller 

naturkatastrofer.

(2) Europeiska rådet välkomnade i sina slutsatser av den 19–20 december 2013 

förberedelserna inför nästa generations statliga satellitkommunikation genom ett nära 

samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska 

rymdorganisationen (ESA). Statlig satellitkommunikation har också angetts som ett 

inslag i den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik 

från juni 2016. Statlig satellitkommunikation kommer att bidra till EU:s reaktion på 

hybridhot och stödja EU:s strategi för sjöfartsskydd och unionens politik för Arktis.

(3) Den 22 mars 2017 godkände rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik 

dokumentet High Level Civil Military User Needs for Governmental Satellite 

Communications1, som utarbetades av Europeiska utrikestjänsten; de militära 

användarkrav som Europeiska försvarsbyrån fastställt i stabernas gemensamma mål 

som antogs 2014 och de civila användarbehov som samlats in av kommissionen har 

slagits samman för att ta fram High Level Civil Military User Needs for Governmental 

Satellite Communications.

(4) En av de viktiga komponenterna i unionens rymdprogram, vilket inrättats genom 

förordning (EU) 2021/696, är Govsatcom vars syfte är att säkerställa långsiktig 

tillgång till tillförlitliga, säkra, skalbara och kostnadseffektiva 

satellitkommunikationstjänster för Govsatcomanvändare. Enligt förordning 

(EU) 2021/696 kommer befintlig kapacitet att slås samman och delas genom 

Govsatcomnavet i Govsatcomkomponentens första fas, ungefär fram till och med 

2025. I detta sammanhang kommer kommissionen att upphandla Govsatcomkapacitet 

från medlemsstater med nationella system och rymdkapacitet och från kommersiella 

satellitkommunikations- eller tjänsteleverantörer, med beaktande av unionens 

väsentliga säkerhetsintressen. I denna första fas kommer Govsatcomtjänsterna att 

byggas ut stegvis, mot bakgrund av att infrastrukturkapaciteten hos Govsatcomnav 

utökas. Detta bygger också på premissen att om en detaljerad analys av den framtida 

tillgången och efterfrågan under den första fasen visar att detta inte är tillräckligt för 

att täcka den förändrade efterfrågan, kommer det att vara nödvändigt att gå vidare till 

1 CSDP/PSDC 152, CFSP/PESC 274, COPS 103.
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en andra fas och utveckla ytterligare skräddarsydd rymdinfrastruktur eller kapacitet 

genom samarbete med den privata sektorn, t.ex. med unionens satellitoperatörer.

(5) I ett snabbt skiftande scenario rör sig statliga användare ▌ mot lösningar med högre 

säkerhet, låg latens och global täckning för att tillgodose sina behov. Den senaste 

tidens tekniska framsteg har gjort det möjligt för kommunikationskonstellationer med 

icke-geostationära omloppsbanor (NGSO) att växa fram och gradvis erbjuda snabba 

konnektivitetstjänster med hög hastighet och låg latens. Det finns därför ett tillfälle att 

tillgodose de statliga användarnas förändrade behov genom att utveckla och bygga ut 

ytterligare infrastruktur, eftersom ansökningar om de frekvenser som behövs för att 

tillhandahålla de tjänster som krävs för närvarande finns tillgängliga i EU. Om dessa 

ansökningar inte utnyttjas kommer de att förfalla och tilldelas andra aktörer. Eftersom 

frekvenser blir en allt knappare resurs bör kommissionen ta vara på denna möjlighet 

och ingå särskilda licensavtal med de medlemsstater som tillhandahåller 

ansökningarna om frekvenser. Denna öppna och transparenta process bör 

användas för ansökningar om frekvenser för att tillhandahålla statliga tjänster som 

bygger på statlig infrastruktur.

(6) I Europeiska rådets slutsatser av den 21–22 mars 2019 betonades att unionen måste gå 

längre i utvecklingen av en konkurrenskraftig, säker, inkluderande och etisk digital 

ekonomi med konnektivitet i världsklass.

(7) Hybridverksamhet i rymden kan också ha en betydande inverkan på civil 

kommersiell verksamhet som i allt högre grad är beroende av rymdkapacitet. För att 

hantera denna utmaning syftar kommissionens meddelande Handlingsplan för 

synergieffekter mellan civil industri, försvarsindustri och rymdindustri av den 

22 februari 2021 till att ”möjliggöra tillgång till höghastighetsuppkoppling för alla 

i Europa och ge ett motståndskraftigt konnektivitetssystem som gör det möjligt för 

Europa att förbli uppkopplat oavsett vad som händer”2.

(8) Unionen bör säkerställa tillhandahållandet av motståndskraftiga, globala, säkra, 

oavbrutna, garanterade och flexibla satellitlösningar för förändrade statliga behov 

och allmänintresset, som bygger på EU:s tekniska och industriella bas, för att öka 

2 COM(2021)0070 final.



RR\1265060SV.docx 9/100 PE732.693v02-00

SV

resiliensen i medlemsstaternas och unionens verksamhet genom garanterad och 

oavbruten tillgång till satellittjänster.

(9) ▌

(10) Det är därför viktigt att inrätta ett nytt unionsprogram för säker konnektivitet 

(programmet) för tillhandahållandet av unionens satellitbaserade 

multitjänstinfrastruktur, som baseras på efterfrågan från statliga enheter och 

integrerar och kompletterar Govsatcomkomponenten i unionens rymdprogram och 

relaterad infrastruktur, och att dra nytta av ytterligare nationell och europeisk 

kapacitet ur ett infrastruktur-, kommunikations- och tjänsteperspektiv, med gradvis 

integrering av initiativet för Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen 

(EuroQCI).

(11) Programmet bör uppfylla de nya statliga behoven av lösningar med högre säkerhet, 

låg latens och global täckning. Det bör säkerställa tillhandahållandet av och 

långsiktig, världsomspännande och oavbruten tillgång till säkra, oberoende, 

tillförlitliga och kostnadseffektiva statliga satellittjänster, till stöd för 

motståndskraften hos och skyddet av kritisk infrastruktur, övervakning, yttre 

åtgärder, krishantering samt tillämpningar som är avgörande för unionens 

ekonomi, säkerhet och försvar, genom en särskild statlig infrastruktur som 

integrerar och kompletterar Govsatcoms kapacitet. Programmet bör dessutom 

prioritera tillhandahållandet av statliga tjänster och göra det möjligt för den privata 

sektorn att tillhandahålla kommersiella tjänster genom en kommersiell 

infrastruktur.

(11a) Enligt indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) för 2021 har 

konnektiviteten i unionen förbättrats när det gäller ”nät med mycket hög kapacitet” 

och täcker 59 % av hushållen i unionen, vilket bidrar till täckning av snabbt 

bredband för 87 % av hushållen. När det gäller mobilnäten täcktes endast 14 % av 

de befolkade områdena av 5G-nät under 2020, men en betydande ökning av 

radiospektrumtilldelningen utlovar en snabbare utbyggnad av 5G i hela unionen 

under de närmaste åren. Programmet är avsett att bidra till att förbättra 

konnektiviteten i hela unionen och i världen för medborgare och företag, något som 

omfattar bland annat men inte enbart, tillgång till rimligt prissatt 

höghastighetsbredband som kan bidra till att avlägsna döda kommunikationszoner 
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och öka sammanhållningen i hela unionen, inbegripet i dess yttersta randområden, 

landsbygdsområden, perifera områden, avlägsna områden och isolerade områden 

och öar, där utbyggnaden av bredbandsfiber är för dyr och konnektivitet bäst 

uppnås genom satellitinfrastruktur. Satellittjänsterna kan för närvarande inte 

ersätta de markbaserade nätverkens prestanda, men de kan överbrygga de digitala 

klyftorna och till och med bidra till tillhandahållandet av de mindre krävande 

samhällsomfattande tjänsterna i den mening som avses i direktiv (EU) 2018/19723.

(11b) Eftersom programmet är ett nytt initiativ som inte ingick i den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 bör nya finansiella resurser anslås. Outnyttjade 

marginaler under taken i den fleråriga budgetramen bör prioriteras eller 

mobiliseras genom de icke-tematiska särskilda instrumenten i den fleråriga 

budgetramen för att undvika nedskärningar i andra unionsprogram. Programmet 

bör inte undergräva genomförandet av andra unionsprogram. Vid nästa översyn av 

den fleråriga budgetramen bör programmet få tillräckligt med medel för att 

säkerställa dess samstämmighet, ambition och långsiktiga finansiering.

(11c) Programmet bör därför bestå av utvecklings- och valideringsverksamhet och 

därmed sammanhängande utbyggnadsverksamhet för anläggande av den inledande 

rymd- och markinfrastruktur som krävs för tillhandahållandet av statliga tjänster. 

Utnyttjandet bör inledas så snart som möjligt och den inledande uppsättningen 

tjänster bör tillhandahållas senast 2024 för att de statliga användarnas förändrade 

behov ska kunna tillgodoses så snart som möjligt. Programmet bör sedan omfatta 

verksamhet avsedd att komplettera både den rymd- och markinfrastruktur som krävs 

för att de statliga tjänsterna ska ha full operativ kapacitet senast 2027. 

Tillhandahållandet av statliga tjänster, drift, underhåll och kontinuerlig förbättring 

av infrastrukturen, när den väl har byggts ut, samt utvecklingen av framtida 

generationer av de statliga tjänsterna bör ingå i utnyttjandet.

(12) Sedan juni 2019 har medlemsstaterna undertecknat förklaringen om Europeiska 

kvantkommunikationsinfrastrukturen (EuroQCI) och enats om att samarbeta med 

kommissionen och med stöd av ESA för att utveckla en 

kvantkommunikationsinfrastruktur som omfattar hela EU. Enligt denna förklaring 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av 
en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).
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syftar EuroQCI till att bygga ut en certifierad säker och obruten 

kvantkommunikationsinfrastruktur som gör det möjligt att överföra och lagra 

information och data på ett ultrasäkert sätt och att länka samman kritiska offentliga 

kommunikationstillgångar i hela unionen. För detta ändamål bör en sammanlänkad 

rymdinfrastruktur och markbunden infrastruktur byggas för att möjliggöra generering 

och distribution av krypteringsnycklar som bygger på kvantinformationsteori. 

Programmet kommer att bidra till att uppfylla målen i EuroQCI-förklaringen genom 

att utveckla en EuroQCI-rymdinfrastruktur som är integrerad i programmets rymd- 

och markinfrastruktur. EuroQCI-rymdinfrastrukturen bör utvecklas inom ramen för 

programmet i två huvudfaser – en preliminär valideringsfas och en fullständig 

utbyggnadsfas – som bör vara helt integrerad i programmet, inbegripet lämpliga 

lösningar för konnektivitet mellan satelliter och dataförmedling mellan satelliter och 

marken. Programmet bör integrera EuroQCI i sin statliga infrastruktur, eftersom det 

kommer att tillhandahålla framtidssäkrade kryptosystem som erbjuder oöverträffade 

nivåer av säker kommunikation genom att motstå framtida kvantdatorattacker.

(13) I syfte att optimera ▌ tillgängliga satellitkommunikationsresurser för att garantera 

tillgången i oförutsebara situationer, som naturkatastrofer, och för att säkerställa 

operativ effektivitet och korta omställningstider krävs ett marksegment. 

Marksegmentet bör utformas på grundval av drifts- och säkerhetskrav.

(14) För att utöka unionens satellitkommunikationskapacitet bör programmets infrastruktur 

baseras på, integrera och komplettera den infrastruktur som utvecklats för 

Govsatcomkomponenten i unionens rymdprogram. I synnerhet bör programmets 

markinfrastruktur baseras på Govsatcomnaven och gradvis byggas ut genom andra 

marksegmenttillgångar på grundval av användarnas och tjänstens behov.

(14a) För att säkerställa att programmet fungerar och för att skydda unionens intressen 

är det viktigt att så snart som möjligt säkerställa de banpositioner och frekvenser 

som krävs för utbyggnaden av tjänsterna. För att säkerställa banpositioner och 

frekvenser krävs ett snabbt inrättande av tjänsteportföljen, en lämplig tilldelning av 

nyttjanderätter till frekvenser och en snabb utbyggnad av den första uppsättningen 

satelliter under 2024.

(15) De tjänster som tillhandahålls genom programmet bör bidra till att ansluta unionens 

grannregioner, såsom Medelhavsområdet, Östersjöområdet och Svartahavsområdet 
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samt andra strategiska områden som Arktis och Afrika och bidra till geopolitisk 

motståndskraft genom att erbjuda ytterligare konnektivitet i linje med de politiska 

målen i dessa regioner och strategin Global Gateway4.

(16) Det är lämpligt att de satelliter som byggs för programmets ändamål skulle kunna 

utrustas med delsystem, inbegripet nyttolaster som kan göra det möjligt att öka 

kapaciteten och tjänsterna hos komponenter i unionens rymdprogram och därigenom 

möjliggöra utveckling av ytterligare uppdrag enligt de villkor som anges i förordning 

(EU) 2021/696. Dessa delsystem skulle kunna utvecklas för att erbjuda alternativa 

positionerings-, navigerings- och tidsbestämningstjänster som kompletterar Galileo, 

säkerställa sändning av Egnos/SBAS-meddelanden med lägre latens, tillhandahålla 

rymdbaserade sensorer för rymdlägesbild och stödja en förbättring av Copernicus 

nuvarande kapacitet, särskilt för räddningstjänster och civila säkerhetstjänster. 

Dessutom skulle dessa delsystem kunna möjliggöra tillhandahållande av tjänster 

som inte är komponenter i unionens rymdprogram.

(17) Det är av avgörande betydelse för unionens och dess medlemsstaters säkerhet, för dess 

strategiska oberoende samt för säkerställandet av de statliga tjänsternas säkerhet och 

integritet och unionens konkurrenskraft på en snabbt föränderlig marknad att 

programmets rymdtillgångar skjuts upp från unionens territorium. Mikrobärraketer 

skulle dessutom kunna ge ytterligare flexibilitet som möjliggör snabb utbyggnad av 

rymdtillgångarna från medlemsstaternas territorium. I vederbörligen motiverade 

undantagsfall bör sådana uppskjutningar kunna ske från ett tredjelands territorium.

(18) Det är viktigt att unionen äger alla materiella och immateriella tillgångar med 

anknytning till statlig infrastruktur, samtidigt som man säkerställer att Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna följs, inbegripet artikel 17. Trots 

unionens äganderätt till dessa tillgångar bör unionen i enlighet med denna förordning, 

och när så anses lämpligt på grundval av en bedömning från fall till fall, ha möjlighet 

att göra dessa tillgångar tillgängliga för tredje part eller att överlåta dem.

(19) Programmet bör tillhandahålla tjänster som syftar till att tillgodose de statliga 

användarnas behov, med beaktande av High Level Civil Military User Needs for 

4 JOIN(2021) 30 final.
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Governmental Satellite Communications5, som godkändes av rådets 

säkerhetskommitté i mars 2017 ▌ .

(20) De operativa kraven för de statliga tjänsterna bör baseras på bedömningen de statliga 

användarnas behov, samtidigt som man också tar hänsyn till det nuvarande utbudet 

på marknaden. Vid bedömningen av dessa krav bör den nuvarande 

marknadskapaciteten användas i största möjliga utsträckning. Portföljen för statliga 

tjänster bör utvecklas utifrån dessa operativa krav i kombination med säkerhetskrav 

och den förändrade efterfrågan på statliga tjänster. Tjänsteportföljen bör innehålla 

utgångspunkterna för de statliga tjänsterna. Tjänsteportföljen för de statliga tjänsterna 

bör ta hänsyn till den tjänsteportfölj för Govsatcomtjänster som inrättats inom ramen 

för förordning (EU) 2021/696. För att bibehålla bästa möjliga jämvikt mellan tillgång 

till och efterfrågan på tjänster bör tjänsteportföljen för statliga tjänster uppdateras 

regelbundet efter samråd med medlemsstaterna.

(21) Satellitkommunikation är en knapp resurs som begränsas av satellitkapaciteten, 

frekvenserna och den geografiska täckningen. För att vara kostnadseffektiv och dra 

nytta av stordriftsfördelar bör programmet optimera matchningen mellan tillgång och 

efterfrågan på de statliga tjänsterna. Eftersom både efterfrågan och den potentiella 

tillgången förändras med tiden bör kommissionen övervaka behovet av att anpassa 

portföljen för de statliga tjänsterna närhelst detta förefaller vara nödvändigt.

(22) ▌

(23) Medlemsstaterna, rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten 

(utrikestjänsten) samt unionens byråer och organ bör kunna bli programdeltagare i den 

mån som de väljer att godkänna användare av statliga tjänster eller tillhandahålla 

kapacitet, platser eller anläggningar. Med beaktande av att medlemsstaterna själva får 

besluta huruvida de godkänner nationella användare av statliga tjänster, bör 

medlemsstaterna inte förpliktas att bli programdeltagare eller att tillhandahålla 

programinfrastruktur.

(24) Varje programdeltagare bör utse en behörig myndighet för säker konnektivitet som ska 

övervaka att användare och andra nationella enheter som är involverade i programmet 

följer de tillämpliga reglerna och säkerhetsförfarandena i enlighet med säkerhetskraven.

5 EEAS(2017) 359.
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(25) I denna förordning fastställs en finansieringsram som ska utgöra det särskilda 

referensbeloppet i den mening som avses i punkt 18 i det interinstitutionella avtalet av 

den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och 

Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund 

ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet 

av nya egna medel6, för Europaparlamentet och rådet under det årliga 

budgetförfarandet.

(26) Programmets mål är samstämmiga med och kompletterar målen i andra 

unionsprogram, särskilt Horisont Europa, inrättat genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2021/6957 och rådets beslut 2021/7648, programmet för ett 

digitalt Europa, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2021/6949, instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och 

internationellt samarbete – Europa i världen, inrättat genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2021/94710, Fonden för ett sammanlänkat Europa, inrättad 

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/115311 och i synnerhet 

unionens rymdprogram, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2021/69612, vilket vederbörligen motiverar dess inkludering. Medel från dessa 

unionsprogram bör inte omfördelas för att finansiera programmet.

6 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/695 av den 28 april 2021 om inrättande av 
Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och 
spridning samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 
(EUT L 170, 12.5.2021, s. 1).
8 Rådets beslut (EU) 2021/764 av den 10 maj 2021 om inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation samt om upphävande av 
beslut 2013/743/EU (EUT L 167I, 12.5.2021, s. 1).
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/694 av den 29 april 2021 om inrättande av 
programmet för ett digitalt Europa och om upphävande av beslut (EU) 2015/2240 (EUT L 166, 11.5.2021, s. 1).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 av den 9 juni 2021 om inrättande av 
instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen – om 
ändring och upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 
(EUT L 209, 14.6.2021, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1153 av den 7 juli 2021 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014, 
(EUT L 249, 14.7.2021, s. 38).
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrättande av 
unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna 
(EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 samt beslut nr 541/2014/EU 
(EUT L 170, 12.5.2021, s. 69).



RR\1265060SV.docx 15/100 PE732.693v02-00

SV

(27) Horisont Europa-programmet kommer att anslå en särskild andel av sina komponenter 

i fjärde klustret till forsknings- och innovationsverksamhet som rör utveckling och 

validering av systemet för säker konnektivitet, inbegripet för den potentiella teknik 

som skulle utvecklas inom ramen för det europeiska rymdekosystemet, särskilt genom 

att främja inflytandet av nya aktörer, nystartade företag och små och medelstora 

företag. Eftersom programmet för säker konnektivitet är ett nytt initiativ och 

Horisont Europa-programmet är en viktig unionsprioritering, bör tilldelningen av 

medel för dessa forsknings- och innovationsverksamheter inte påverka den övriga 

forsknings- och innovationsverksamhet som bedrivs inom kluster 4, och som är 

avgörande för unionens konkurrenskraft och den gröna och digitala omställningen. 

Utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets institutionella befogenheter 

bör därför ett belopp i åtagandebemyndiganden motsvarande det belopp som 

öronmärkts för kluster 4 för forsknings- och innovationsverksamhet som avser 

systemet för säker konnektivitet göras tillgängligt för Horisont Europa-programmet 

under perioden 2023–2027, till följd av att projekt som tillhör det programmet eller 

dess föregångare genomförts delvis eller inte alls, i enlighet med artikel 15.3 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 

(budgetförordningen). Detta belopp tillkommer utöver de 0,5 miljarder EUR (i 2018 

års priser) som föreskrivs i Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma förklaring om återanvändning av tillbakadragna medel i samband 

med forskningsprogrammet. Unionens rymdprogram kommer att anslå en särskild del 

av sin Govsatcomkomponent till verksamhet som rör utvecklingen och 

färdigställandet av Govsatcomnavet, som kommer att vara nödvändigt för 

markinfrastrukturen i systemet för säker konnektivitet. Finansieringen från dessa 

program bör genomföras i enlighet med reglerna för dessa program. Eftersom dessa 

regler kan skilja sig avsevärt från reglerna i denna förordning bör behovet av att uppnå 

de avsedda politiska målen på ett ändamålsenligt sätt beaktas när beslut fattas om att 

finansiera åtgärder från ▌ de anslagna medlen från Horisont Europa ▌ och unionens 

program för säker konnektivitet.

(28) ▌

(28a) För att programmet ska kunna genomföras med framgång måste det få tillräckligt 

med resurser. Medlemsstaterna bör därför ge ett ekonomiskt bidrag som 

kompletterar det belopp som finns att tillgängligt genom unionens budget och 
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bidrag från den privata sektorn. Medlemsstaternas bidrag bör utgå från deras behov 

och efterfrågan på tjänster som tillhandahålls genom programmet. Medlemsstaterna 

bör också kunna ge bidrag in natura. Ytterligare ekonomiska bidrag och bidrag in 

natura från andra parter bör också vara möjliga.

(28b) Programmets finansieringsbehov bör beaktas vid halvtidsöversynen av den fleråriga 

budgetramen, i syfte att säkerställa programmets stabilitet, samstämmighet, 

ambition och långsiktiga finansiering. Lämplig finansiering genom unionens 

budget skulle säkerställa en demokratisk kontroll av programmet i det årliga 

budgetförfarandet och göra det möjligt att tillämpa alla unionens bestämmelser om 

finansiell kontroll och ansvarsfrihet.

(28c) Flera medlemsstater har planerat att använda medel från faciliteten för 

återhämtning och resiliens för rymdverksamhet. För att maximera de tillgängliga 

finansiella resursernas effektivitet och säkerställa synergier mellan programmet och 

faciliteten för återhämtning och resiliens bör medlemsstaterna uppmuntras att 

anpassa sina planer för återhämtning och resiliens till programmets behov.

(29) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/104614 

(budgetförordningen) är tillämplig på programmet. I budgetförordningen fastställs 

regler för genomförande av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, 

upphandling, indirekt förvaltning, finansieringsinstrument, budgetgarantier, 

ekonomiskt stöd och ersättning till externa experter.

(30) I enlighet med artikel 191.3 i budgetförordningen får en och samma kostnad aldrig 

täckas två gånger genom unionens budget. Det bör finnas mekanismer för att 

undvika dubbelfinansiering, och denna aspekt bör ingå i den regelbundna 

översynen av programmets genomförande.

(30a) I samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2021–2027 bör en 

genomgripande budgetbedömning av initiativet genomföras för att ge programmet 

tillräckliga resurser.

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella 
regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, 
(EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).



RR\1265060SV.docx 17/100 PE732.693v02-00

SV

(31) Vid fullgörandet av vissa icke-föreskrivande uppgifter bör kommissionen vid behov 

och i nödvändig utsträckning kunna anlita tekniskt bistånd från vissa utomstående 

parter. Andra enheter som medverkar i den offentliga styrningen av programmet bör 

också kunna anlita samma tekniska bistånd för fullgörandet av de uppgifter som de 

anförtros genom denna förordning.

(32) Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval 

av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är 

tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och anger 

särskilt bestämmelser om budgetens uppställning och genomförande genom bidrag, 

upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av ansvaret 

hos aktörer i budgetförvaltningen. Regler som antas på grundval av artikel 322 i 

EUF-fördraget omfattar även en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens 

budget.

(33) Upphandlingskontrakt som ingås inom ramen för programmet för verksamhet som 

finansieras av programmet bör vara förenliga med unionens regler och de särskilda 

principer som anges i denna förordning. I detta sammanhang bör unionen också 

ansvara för att sätta de mål som ska eftersträvas när det gäller offentlig upphandling.

(33a) Programmet bygger på komplex och ständigt föränderlig teknik. Beroendet av sådan 

teknik medför osäkerhet och risker för de offentliga kontrakt som tecknas inom 

ramen för programmet, särskilt då kontrakten avser långsiktiga åtaganden avseende 

utrustning eller tjänster. Särskilda åtgärder avseende offentliga kontrakt är därför 

nödvändiga som komplement till bestämmelserna i budgetförordningen. Det bör 

därför vara möjligt att tilldela kontrakt i form av villkorade flerfaskontrakt, att på 

vissa villkor införa ett tillägg medan kontraktet fortfarande löper eller att införa en 

viss minsta grad av underentreprenad. När det gäller det sistnämnda bör nystartade 

företag och små och medelstora företag om möjligt prioriteras, särskilt för att 

möjliggöra deras gränsöverskridande deltagande. På grund av den tekniska 

osäkerhet som kännetecknar programmets komponenter kan det slutligen hända att 

kontraktspriserna inte alltid kan fastställas exakt, och det bör därför vara möjligt att 

ingå kontrakt utan att ett fast, slutgiltigt pris anges och att införa villkor för att 

skydda unionens ekonomiska intressen.
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(34) I artikel 154 i budgetförordningen anges att kommissionen, på grundval av resultaten 

av en förhandsbedömning, bör kunna förlita sig på de system och förfaranden som 

inrättats av personer och enheter som anförtrotts genomförandet av medel från 

unionen. Vid behov bör särskilda justeringar av dessa system och förfaranden 

(”tillsynsåtgärder”) samt arrangemang för befintliga kontrakt fastställas i motsvarande 

överenskommelse om medverkan.

(35) För att man ska kunna nå programmets mål är det viktigt att i förekommande fall ha 

tillgång till kapacitet som erbjuds av offentliga och privata enheter i unionen som är 

verksamma inom rymdområdet, och också ha möjlighet att arbeta på internationell 

nivå med tredjeländer eller internationella organisationer. Av detta skäl bör det stadgas 

om möjligheterna att utnyttja alla EUF-fördragets och budgetförordningens relevanta 

verktyg och förvaltningsmetoder samt gemensamma upphandlingsförfaranden.

(36) I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/201315 samt rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/9516, 

(Euratom, EG) nr 2185/9617 och (EU) 2017/193918 ska unionens ekonomiska intressen 

skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet åtgärder avseende förebyggande, 

upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter, inklusive bedrägerier, krav på 

återbetalning av medel som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts 

felaktigt samt, när så är lämpligt, påförande av administrativa sanktioner. I enlighet 

med förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/96 och (EU, Euratom) nr 883/2013 har 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) befogenhet att göra administrativa 

utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på platsen, i syfte att fastställa om 

det har förekommit bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar 

sig mot unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 är 

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) bemyndigad att utreda och lagföra brott som 

skadar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med vad som föreskrivs i 

15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om 
utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
16 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
17 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 
mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
18 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete 
om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
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Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137119. I enlighet med 

budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen 

samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja 

kommissionen, Olaf, revisionsrätten och – när det gäller de medlemsstater som deltar 

i fördjupat samarbete enligt förordning (EU) 2017/1939 – Eppo de rättigheter och den 

tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen 

av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(37) För att säkerställa skyddet av unionens ekonomiska intressen bör tredjeländer åläggas 

att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, 

Olaf och revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett 

heltäckande sätt.

(38) Ett offentlig-privat partnerskap är det lämpligaste systemet för att säkerställa att 

programmets mål kan uppnås. Detta bör göra det möjligt att bygga vidare på EU:s 

befintliga teknik- och infrastrukturbas för satellitkommunikation och tillhandahålla 

robusta och innovativa statliga tjänster, samt ge privata partner incitament att 

komplettera programmets infrastruktur med ytterligare kapacitet för kommersiella 

tjänster genom ytterligare egna investeringar. Ett sådant system bör dessutom 

optimera kostnaderna för utbyggnad och drift genom att dela utvecklings- och 

utbyggnadskostnader för komponenter som är gemensamma för både statlig och 

kommersiell infrastruktur samt för driftkostnader genom att möjliggöra en hög grad av 

ömsesidigt ansvar för kapacitet. Detta bör också stimulera innovationen, särskilt 

i unionens rymdekosystem genom att möjliggöra delning av forsknings- och 

utvecklingsrisker mellan offentliga och privata partner.

(39) Genomförandemodellen skulle kunna ha formen av ett koncessionskontrakt eller andra 

kontraktsarrangemang. Oavsett genomförandemodell bör ett antal huvudprinciper 

iakttas. Kontraktet bör innehålla en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan 

offentliga och privata partner, tillsammans med en tydlig riskfördelning mellan dem, 

i syfte att säkerställa att den privata partnern tar på sig ansvaret för följderna av de 

eventuella brister som denne är ansvarig för. Kontraktet bör också säkerställa att 

den privata partnern inte får någon överkompensation för tillhandahållandet av 

19 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom 
straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen 
(EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
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statliga tjänster ▌, göra det möjligt för den privata sektorn att tillhandahålla 

kommersiella tjänster och säkerställa en lämplig prioritering av statliga användares 

behov. Kommissionen bör kunna bedöma och godkänna sådana tjänster för att 

säkerställa att unionens väsentliga intressen och programmets mål bevaras. Det är 

viktigt att åtgärder införs för att säkerställa att dessa väsentliga intressen och mål 

bevaras. Kommissionen bör särskilt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa tjänsternas kontinuitet om entreprenören inte kan fullgöra sina 

skyldigheter. Kontraktet bör bland annat förhindra intressekonflikter och potentiell 

snedvridning av konkurrensen till följd av tillhandahållandet av kommersiella tjänster. 

Detta skulle kunna göras genom att inbegripa särredovisning mellan statliga och 

kommersiella tjänster samt öppen, rättvis och icke-diskriminerande tillgång till den 

infrastruktur som krävs för tillhandahållandet av kommersiella tjänster. Det offentlig-

privata partnerskapet bör främja deltagande av uppstartsföretag och små och 

medelstora i koncessionens hela värdekedja och mellan medlemsstaterna, och därmed 

stimulera utvecklingen av innovativ och disruptiv teknik.

(39a) I linje med målen för den europeiska gröna given bör programmet i möjligaste mån 

minimera sin miljöpåverkan. Även om de rymdbaserade tillgångarna inte själva 

släpper ut växthusgaser när de används har tillverkningen av dem och tillhörande 

markanläggningar en miljöpåverkan. Åtgärder bör antas för att mildra denna 

påverkan. I detta syfte bör den upphandling som avses i programmet omfatta 

principer och åtgärder för hållbarhet, såsom bestämmelser för att minimera och 

kompensera för de växthusgasutsläpp som uppstår till följd av utvecklingen, 

produktionen och utbyggnaden av infrastrukturen samt åtgärder för att förhindra 

ljusföroreningar, såsom inverkan på markbaserade astronomiska observationer, 

inbegripet omfattande kartläggningar med optisk och infraröd teknik, samt åtgärder 

för att minska luftföroreningarna från satelliter som återinträder i atmosfären.

(39b) Eftersom antalet rymdfarkoster och mängden rymdskrot i omloppsbana ökar bör 

den nya europeiska konstellationen också uppfylla kriterier för hållbarhet i rymden 

och vara ett exempel på god praxis inom rymdtrafikledning och inom 

rymdövervakning och spårning (SST) för att minska mängden skrot som 

produceras, förhindra sönderbrytningar och kollisioner i omloppsbana samt 

tillhandahålla lämpliga åtgärder för uttjänta rymdfarkoster. Eftersom det finns 

legitima farhågor om skyddet av rymdmiljön som diskuteras (t.ex. i FN:s kommitté 
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för fredlig användning av yttre rymden (Copuos) och i den gemensamma 

samordningskommittén för rymdskrot (IADC)) är det av yttersta vikt att unionen 

visar ledarskap när det gäller hållbar rymdverksamhet.

(39c) Unionsomfattande initiativ, såsom initiativet för säker konnektivitet, formas av ett 

brett deltagande av innovativa små, medelstora och stora företag och 

uppstartsföretag från sektorer i föregående, mellanliggande och efterföljande led i 

hela unionen. Under de senaste åren har vissa rymdaktörer utmanat rymdsektorn, 

särskilt har uppstartsföretag och små och medelstora företag utvecklat rymdteknik 

och rymdtillämpningar som är innovativa och marknadsdrivna, ibland med olika 

affärsmodeller. För att säkerställa konkurrenskraften i unionens rymdekosystem 

bör detta program maximera utvecklingen och användningen av innovativ och 

omstörtande teknik samt innovativa affärsmodeller, särskilt genom uppstartsföretag 

och små och medelstora företag som utvecklar rymdteknik och rymdtillämpningar 

som är marknadsdrivna, samtidigt som de omfattar hela rymdvärdekedjan, dvs. 

föregående, mellanliggande och efterföljande led.

(39d) För att optimera programmets effektivitet och inverkan bör åtgärder vidtas för att 

främja användningen och utvecklingen av öppna standarder, teknik med öppen 

källkod och interoperabilitet i arkitekturen för systemet för säker konnektivitet. En 

öppnare utformning av systemet skulle kunna möjliggöra bättre synergieffekter med 

andra delar av unionens rymdprogram eller nationella tjänster och tillämpningar, 

optimera kostnaderna genom att undvika dubbelarbete i utvecklingen av samma 

teknik och förbättra tillförlitligheten.

(40) En sund offentlig styrning av programmet kräver en tydlig fördelning av ansvar och 

uppgifter mellan de olika aktörer som är involverade, för att undvika onödig 

överlappning och minska kostnadsöverskridanden och förseningar. Alla de aktörer 

som medverkar i styrningen bör, inom sitt behörighetsområde och i överensstämmelse 

med sina ansvarsområden, stödja uppnåendet av programmets mål.

(41) Medlemsstaterna har länge varit aktiva på rymdområdet. De har system, infrastruktur 

och nationella byråer och organ med anknytning till rymden. De kan därför ge ett stort 

bidrag till programmet, särskilt genomförandet av det. De bör samarbeta med unionen 

för att främja programmets tjänster och tillämpningar och säkerställa samstämmighet 

mellan relevanta nationella initiativ och programmet. Kommissionen bör kunna 
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utnyttja de medel som står till medlemsstaternas förfogande, få bistånd från dem och, i 

enlighet med ömsesidigt överenskomna villkor, anförtro medlemsstaterna icke-

föreskrivande uppgifter i genomförandet av programmet. De berörda medlemsstaterna 

bör dessutom vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av den 

markinfrastruktur som upprättats på deras territorier. Vidare bör medlemsstaterna och 

kommissionen samarbeta med varandra och med lämpliga internationella organ och 

tillsynsmyndigheter för att säkerställa att nödvändiga frekvenser för programmet finns 

tillgängliga och är skyddade på lämplig nivå, så att tillämpningar baserade på de 

erbjudna tjänsterna kan utvecklas och genomföras till fullo, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU20.

(42) I enlighet med artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och som 

främjare av unionens allmänintresse ankommer det på kommissionen att genomföra 

programmet, ta det övergripande ansvaret och främja dess användning. I syfte att 

optimera resurserna och kompetensen hos de olika aktörerna bör kommissionen ha 

möjlighet att när så är motiverat anförtro vissa uppgifter till andra enheter. Eftersom 

kommissionen har det övergripande ansvaret för programmet, bör den fastställa de 

viktigaste tekniska och operativa krav som är nödvändiga för att utveckla system och 

tjänster. Den bör göra detta efter att ha konsulterat medlemsstaternas experter, 

användare och andra berörda parter. Slutligen bör, i enlighet med artikel 4.3 

i EUF-fördraget, utövandet av unionens befogenhet inte leda till att medlemsstaterna 

hindras från att utöva sina befogenheter. För att unionens medel ska kunna användas 

på ett bra sätt är det dock lämpligt att kommissionen så långt som möjligt säkerställer 

samstämmighet mellan den verksamhet som bedrivs inom ramen för programmet och 

medlemsstaternas verksamhet, inbegripet den verksamhet som finansieras inom 

ramen för deras planer för återhämtning och resiliens.

(43) Uppdraget för Europeiska unionens rymdprogrambyrå (byrån) är att bidra till 

programmet, särskilt när det gäller säkerhetsackreditering och operativ säkerhet. 

Vissa uppgifter som rör dessa områden bör därför anförtros byrån. När det gäller 

säkerhet bör byrån, med tanke på dess erfarenhet av området, vara ansvarig för 

säkerhetsackrediteringen av statliga tjänster och statlig infrastruktur. När så är möjligt 

bör byrån uppnå synergieffekter och effektivitetsvinster, till exempel på grundval av 

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett 
flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).
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den sakkunskap som utvecklats under hela livscykeln för det europeiska globala 

systemet för satellitnavigering (EGNSS). Byrån bör dessutom fullgöra de uppgifter 

som kommissionen anförtror den. När byrån anförtros uppgifter, antingen som egna 

eller som delegerade uppgifter, bör tillräckliga personella, administrativa och 

finansiella resurser ställas till förfogande. Byråns resurser bör fortlöpande omprövas, 

så att den fullt ut kan utföra sina uppgifter och uppdrag. För detta ändamål bör 

kommissionen föreslå en lämplig budget för byrån inom ramen för det årliga 

budgetförfarandet.

(44) Med utgångspunkt i den sakkunskap som utvecklats de senaste åren när det gäller 

förvaltning, drift och tillhandahållande av tjänster i samband med Galileo- och 

Egnoskomponenterna i unionens rymdprogram är byrån det lämpligaste organet att, 

under kommissionens överinseende, genomföra alla uppgifter som rör driften av den 

statliga infrastrukturen och tillhandahållandet av statliga tjänster och bör utveckla 

nödvändig kapacitet för detta. Byrån bör därför anförtros driften av den statliga 

infrastrukturen och tillhandahållandet av statliga tjänster. 

(45) För att säkerställa driften av den statliga infrastrukturen och underlätta 

tillhandahållandet av statliga tjänster bör byrån ha tillåtelse att genom 

överenskommelser om medverkan anförtro särskilda verksamheter till andra enheter 

inom deras respektive behörighetsområden, enligt de villkor för indirekt förvaltning 

som gäller för kommissionen och som fastställs i budgetförordningen.

(46) ESA är en internationell organisation med omfattande sakkunskap på rymdområdet, 

bland annat inom satellitkommunikation, och är därför en viktig partner i 

genomförandet av de olika aspekterna av unionens rymdpolitik. I detta avseende bör 

ESA kunna tillhandahålla kommissionen teknisk sakkunskap, inbegripet för 

förberedelserna av programmets tekniska aspekter samt för att inbegripa nya aktörer, 

uppstartsföretag och små och medelstora företag. I detta syfte kan ESA anförtros 

utvecklings- och valideringsverksamheten för programmet, och stödja utvärderingen 

av de kontrakt som ingås i samband med genomförandet av programmet.

(47) Med tanke på rymdverksamhetens betydelse för unionens ekonomi och 

unionsmedborgarnas liv, bör en av programmets huvudprioriteter vara att uppnå och 

bibehålla en hög grad av säkerhet, särskilt för att skydda unionens och 
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medlemsstaternas intressen, bland annat när det gäller säkerhetsskyddsklassificerade 

och känsliga icke säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

(48) I enlighet med artikel 17 i EU-fördraget ska kommissionen ansvara för förvaltningen 

av program som, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen, får 

vidaredelegeras till tredje part genom indirekt förvaltning. I detta sammanhang måste 

kommissionen se till att de uppgifter som utförs av tredje part för att genomföra 

programmet genom indirekt förvaltning inte undergräver programmets säkerhet, 

särskilt när det gäller kontroll av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det bör 

därför klargöras att, om kommissionen anförtror ESA att utföra uppdrag inom ramen 

för programmet, måste motsvarande överenskommelser om medverkan säkerställa att 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som genererats av ESA betraktas som 

säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med kommissionens beslut 

(EU, Euratom) 2015/44421 och rådets beslut 2013/488/EU22, skapade under 

kommissionens överinseende.

(49) Utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet när det gäller den nationella 

säkerheten bör kommissionen och den höga representanten, var och en inom sitt 

respektive behörighetsområde, säkerställa programmets säkerhet i enlighet med denna 

förordning och, i tillämpliga fall, rådets beslut (Gusp) 2021/69823.

(50) Eftersom utrikestjänsten besitter särskild sakkunskap och regelbundet har kontakt med 

myndigheterna i tredjeländer och med internationella organisationer, bör den kunna 

bistå kommissionen vid fullgörandet av vissa uppgifter med anknytning till 

programmets säkerhet på området yttre förbindelser, i enlighet med rådets beslut 

2010/427/EU24.

(51) Utan att det påverkar medlemsstaternas eget ansvar för den nationella säkerheten 

i enlighet med artikel 4.2 i EU-fördraget eller medlemsstaternas rätt att skydda sina 

väsentliga säkerhetsintressen i enlighet med artikel 346 i EUF-fördraget, bör det 

21 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för 
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).
22 Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).
23 Rådets beslut (Gusp) 2021/698 av den 30 april 2021 om säkerheten i de system och tjänster som har 
byggts ut, tagits i drift och använts inom ramen för unionens rymdprogram som kan påverka säkerheten i 
unionen och om upphävande av beslut 2014/496/Gusp (EUT L 170, 12.5.2021, s. 178).
24 Rådets beslut av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras 
och arbeta (2010/427/EU) (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).



RR\1265060SV.docx 25/100 PE732.693v02-00

SV

inrättas en särskild styrning av säkerhetsfrågor i syfte att säkerställa ett smidigt 

genomförande av programmet. Denna styrning bör bygga på följande tre 

nyckelprinciper: För det första är det av avgörande betydelse att medlemsstaternas 

omfattande och unika erfarenhet av säkerhetsfrågor beaktas i största möjliga 

utsträckning. För det andra bör driften vara åtskild från säkerhetsackrediteringen, för 

att förhindra intressekonflikter och eventuella brister i tillämpningen av 

säkerhetsbestämmelserna. För det tredje är den enhet som ansvarar för förvaltningen 

av alla eller vissa delar av programmets infrastruktur också bäst lämpad att förvalta 

säkerheten för de uppgifter som den anförtrotts. Programmets säkerhet bör bygga på 

erfarenheterna från de senaste årens genomförande av unionens rymdprogram. En 

sund säkerhetsstyrning förutsätter också att rollerna fördelas på lämpligt sätt mellan de 

olika aktörerna. Eftersom kommissionen ansvarar för programmet bör den, utan att det 

påverkar medlemsstaternas behörighet när det gäller den nationella säkerheten, 

fastställa de allmänna säkerhetskrav som är tillämpliga på programmet.

(52) Cybersäkerheten, det fysiska skyddet och överlappande säkerhetsåtgärder 

i programmets infrastruktur, såväl på marken som i rymden, är av avgörande betydelse 

för att man ska kunna säkerställa kontinuiteten i tjänsterna och systemdriften. 

Cybersäkerhetshot mot satelliter är ett centralt problem för hållbar rymdverksamhet 

och därför bör behovet av att skydda systemet och dess tjänster mot cyberattacker, 

inbegripet genom utnyttjande av ny teknik, ▌vederbörligen beaktas vid fastställandet 

av säkerhetskraven.

(53) Efter risk- och hotbildsanalysen bör kommissionen när så är lämpligt fastställa en 

struktur för att övervaka säkerheten. Den säkerhetsövervakningsstrukturen bör följa de 

anvisningar som har utarbetats enligt beslut (Gusp) 2021/698. För att dra nytta av 

synergieffekter och kostnadsbesparingar bör denna struktur baseras på erfarenheter 

och sakkunskap från driften av Galileos säkerhetsövervakningscentrum i enlighet 

med artikel 34.5 b i förordning (EU) 2021/696.

(54) De statliga tjänster som tillhandahålls genom programmet kommer att användas av 

unionens statliga aktörer i säkerhets- och trygghetskritiska uppdrag. Därför bör sådana 

tjänster och sådan infrastruktur omfattas av säkerhetsackreditering.

(55) Det är nödvändigt att säkerhetsackrediteringen genomförs på grundval av kollektivt 

ansvar för säkerheten i unionen och dess medlemsstater, genom en strävan efter 
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samförstånd och samverkan med alla parter som berörs av säkerhet, och att ett 

förfarande för permanent riskövervakning införs. Det är också nödvändigt att den 

tekniska säkerhetsackrediteringen utförs av branschfolk med betryggande kompetens 

för ackreditering av komplexa system och med lämpligt säkerhetsgodkännande.

(56) Ett viktigt mål med programmet är att säkerställa unionens och medlemsstaternas 

säkerhet och stärka motståndskraften inom central teknik och i värdekedjor. Detta mål 

förutsätter i särskilda fall att villkor för stödberättigande och deltagande fastställs 

i syfte att säkerställa skyddet av de operativa unionssystemens integritet, säkerhet och 

motståndskraft. Dessa krav bör fastställas i nära samarbete med medlemsstaterna, 

med beaktande av fastställda säkerhetsackrediteringar. Detta bör inte undergräva 

behovet av konkurrenskraft och kostnadseffektivitet.

(57) Med tanke på hur viktig den statliga markinfrastrukturen är för programmet, även för 

dess säkerhet, bör beslut om infrastrukturens belägenhet fattas av kommissionen. 

Utbyggnaden av programmets statliga markinfrastruktur bör även i fortsättningen följa 

en öppen och transparent process, som kan inbegripa byrån när så är lämpligt med 

tanke på dess behörighetsområde. När kommissionen fastställer belägenheten bör 

den i möjligaste mån eftersträva synergier med befintlig infrastruktur för 

komponenter i unionens rymdprogram och sträva efter att uppnå geografisk balans. 

För att uppnå synergieffekter, kostnadsbesparingar och säkerhet bör integreringen 

av markinfrastrukturen med komponenterna i unionens rymdprogram i första hand 

bedömas. Som ett nästa steg bör kommissionen, när så är möjligt, beakta den 

geografiska balansen mellan medlemsstaterna för att lokalisera 

markinfrastrukturen i unionen.

(58) Programmets statliga tjänster kommer att användas i säkerhets- och trygghetskritiska 

uppdrag och insatser av aktörer i unionen och medlemsstaterna. För att skydda 

unionens och medlemsstaternas väsentliga säkerhetsintressen behövs därför åtgärder 

för att säkerställa en nödvändig nivå av oberoende från tredje parter (tredjeländer och 

enheter från tredjeländer) som omfattar alla inslag i programmet. Detta innefattar 

rymd- och markteknik på komponent-, delsystems- och systemnivå, 

tillverkningsindustrin, ägare och operatörer av rymdsystem samt fysisk lokalisering av 

komponenter till marksystemet.
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(59) För att säkerställa en framtida konkurrenskraftig europeisk rymdindustri bör 

programmet bidra till utvecklingen av avancerade färdigheter på rymdrelaterade 

områden samt stödja utbildningsinsatser, främja lika möjligheter, jämställdhet och 

kvinnors egenmakt, i syfte att förverkliga unionsmedborgarnas fulla potential på detta 

område.

(60) Med tanke på programmets globala täckning har det en stark internationell dimension. 

Internationella partner, deras regeringar och medborgare kommer att få ta del av 

programmets utbud av tjänster med ökade fördelar för unionens och medlemsstaternas 

internationella samarbete med dessa partner. I frågor som rör programmet kan 

kommissionen för unionens räkning och inom sitt befogenhetsområde samordna 

verksamheten på det internationella planet. I synnerhet skulle kommissionen, när det 

gäller programmet, försvara unionens och medlemsstaternas intressen i internationella 

forum, inbegripet när det gäller frekvenser, utan att det påverkar medlemsstaternas 

befogenhet på detta område.

(61) Programmet bör i förekommande fall vara öppet för deltagande av tredjeländer och 

internationella organisationer på grundval av ett avtal som ingås i enlighet med 

artikel 218 i EUF-fördraget. Medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen 

(Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 

anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer samt länder som 

omfattas av den europeiska grannskapspolitiken bör prioriteras.

(62) Enligt rådets beslut 2013/755/EU25 är personer och enheter i utomeuropeiska länder 

eller territorier berättigade till finansiering i enlighet med programmets regler och mål 

och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda 

utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.

(63) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad avser fastställandet av 

belägenheten för de centrum som tillhör den statliga infrastrukturen, de operativa 

kraven för statliga tjänster, tjänsteportföljen för statliga tjänster samt fastställandet av 

ytterligare krav för tredjeländers och internationella organisationers deltagande 

25 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna 
och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
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i programmet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/201126.

(64) ▌De statliga tjänsterna bör som allmän regel tillhandahållas avgiftsfritt till 

användarna av de statliga tjänsterna. Kapaciteten för dessa tjänster är dock 

begränsad. Om kommissionen efter en analys kommer fram till att det råder brist på 

kapacitet bör det vara tillåtet att ta fram en prispolitik som en del av dessa detaljerade 

regler för tillhandahållandet av tjänster, i syfte att matcha tillgång och efterfrågan på 

tjänster och finansiera ytterligare nödvändig kapacitet för ytterligare användning av 

tjänster. Kommissionen bör ges genomförandebefogenheter för antagandet av en 

sådan prispolitik. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning 

(EU) nr 182/2011.

(65) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad avser belägenheten för den 

statliga infrastrukturens marksegment. Det kommer att ge kommissionen möjlighet att 

ta hänsyn till operativa krav och säkerhetskrav samt befintlig infrastruktur vid valet av 

sådana platser. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning 

(EU) nr 182/2011.

(66) För att främja en sund offentlig styrning och med tanke på synergierna mellan detta 

program och unionens rymdprogram, i synnerhet för att säkerställa lämpliga synergier 

med Govsatcomkomponenten, bör den programkommitté som inrättats inom ramen för 

förordning (EU) 2021/696 i Govsatcomkonstellationen också fungera som kommitté 

för detta program. I frågor som rör programmets säkerhet bör programkommittén 

sammanträda i en särskild säkerhetskonstellation.

(67) Eftersom sund offentlig styrning förutsätter en enhetlig förvaltning av programmet, 

snabbare beslutsfattande och lika tillgång till information, skulle företrädare för 

enheter som anförtrotts uppgifter med anknytning till programmet kunna delta som 

observatörer i arbetet i den programkommitté som inrättats med stöd av förordning 

(EU) nr 182/2011. Av samma anledning skulle företrädare för tredjeländer och 

internationella organisationer som har ingått ett internationellt avtal med unionen med 

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande 
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s 13).
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anknytning till programmet kunna delta i programkommitténs arbete, med förbehåll 

för säkerhetsrestriktioner och i enlighet med avtalsvillkoren. Företrädarna för de 

enheter som anförtrotts uppgifter med anknytning till programmet, tredjeländer och 

internationella organisationer bör inte ha rätt att delta i programkommitténs 

röstningsförfaranden. Villkoren för observatörernas och de tillfälliga deltagarnas 

deltagande bör fastställas i programkommitténs arbetsordningar.

(68) Enligt punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning27 bör detta program utvärderas på grundval av information som 

samlats in i enlighet med särskilda övervakningskrav, samtidigt som en administrativ 

börda, särskilt för medlemsstaterna, och överreglering undviks. Dessa krav bör när så 

är lämpligt innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för utvärdering av 

programmets effekter. Utvärderingen av detta program bör ta hänsyn till resultaten av 

den utvärdering av unionens rymdprogram rörande Govsatcomkomponenten som 

utförts inom ramen för förordning (EU) 2021/696 och bör finnas tillgänglig i god tid 

för att bidra till arbetet med eventuella förslag om att fortsätta programmet under 

nästa fleråriga budgetram.

(69) För att säkerställa indikatorernas fortsatta ändamålsenlighet när det gäller rapportering 

om programmets framsteg, och programmets övervaknings- och utvärderingsram, bör 

kommissionen ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

vad gäller ändringar av bilagan till denna förordning med avseende på indikatorerna, 

vad gäller kompletteringar av denna förordning genom att specificera de åtgärder 

som ska vidtas för säkerheten och hållbarheten i verksamhet i den yttre rymden och 

vad gäller kompletteringar av denna förordning med bestämmelser om inrättandet av 

en övervakning- och utvärderingsram, som bland annat kan beakta slutanvändarnas 

upptagning och inverkan på den inre marknaden. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, 

27 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper 

som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(69a) Alla väsentliga finansiella och rättsliga krav bör fastställas i denna förordning för 

att säkerställa förutsägbarheten i programmets genomförande. Det är också 

nödvändigt att fastställa omfattningen av samarbetet mellan kommissionen och 

relevanta näringslivspartner, i syfte att säkerställa att det finns en tydlig ram för 

programmets delmål och mål.

(70) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av programmets säkerhetskrav 

bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. Medlemsstaterna bör kunna utöva 

maximal kontroll över programmets säkerhetskrav. När kommissionen antar 

genomförandeakter på programmets säkerhetsområde, bör den biträdas av 

programkommittén som sammanträder i en särskild säkerhetskonstellation. Med tanke 

på säkerhetsfrågornas känsliga natur bör programkommitténs ordförande sträva efter 

att finna lösningar som vinner största möjliga stöd inom kommittén. Kommissionen 

bör inte anta genomförandeakter som fastställer de allmänna säkerhetskraven för 

programmet i de fall då programkommittén inte avger något yttrande.

(70a) Programmet kompletterar unionens befintliga rymdprogram genom att integrera 

och utvidga dess mål och åtgärder för att skapa ett säkert och rymdbaserat 

konnektivitetssystem för unionen. Om kommissionen anser det lämpligt med tanke 

på den övergripande samstämmigheten i unionens rymdpolitik bör utvärderingen 

därför åtföljas av ett lämpligt förslag om att integrera detta program i unionens 

rymdprogram, senast i den fleråriga budgetramen 2028–2034.

(71) Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av att åtgärdens omfattning och verkningar 

överskrider varje enskild medlemsstats ekonomiska och tekniska kapacitet, kan uppnås 

bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen 

i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går 

denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.



RR\1265060SV.docx 31/100 PE732.693v02-00

SV

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Innehåll

1. Genom denna förordning inrättas unionens program för säker konnektivitet 

(programmet). I förordningen fastställs programmets mål, regler om programmets 

verksamhet, med samtidigt beaktande av förordning (EG) 2021/696, programmets 

infrastruktur och tjänster, programmets deltagare, budgeten för perioden 2023–2027, 

formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan 

finansiering samt reglerna för genomförande av programmet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1) kritisk infrastruktur: tillgångar, en anläggning, utrustning, ett nätverk, ett system 

eller delar därav som krävs för att tillhandahålla en samhällsviktig tjänst.

(2) Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen (EuroQCI): en sammanlänkad 

rymd- och markinfrastruktur som tillhör programmets infrastruktur och som 

använder kvantbaserad teknik för att säkerställa distribution av krypteringsnycklar. 

Govsatcomnav:

(3) Govsatcomnav: Govsatcomnav enligt definitionen i artikel 2.23 i förordning 

(EU) 2021/696.

(4) Govsatcomanvändare: Govsatcomanvändare enligt definitionen i artikel 2.22 i 

förordning (EU) 2021/696.

(5) infrastruktur: tillgångar, ett system eller delar därav som krävs för leveransen av de 

tjänster som tillhandahålls genom programmet.
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(6) rymdekosystem: ett nätverk av samverkande aktörer inom rymdsektorn som är 

verksamma i värdekedjor, från de minsta uppstartsföretagen till de största bolagen, 

vilket omfattar rymdmarknadens föregående, mellanliggande och efterföljande led.

(7) nyttolast: utrustning som medförs av en rymdfarkost för utförande av ett visst 

uppdrag i rymden.

(8) system för säker konnektivitet: system som utvecklats i enlighet med denna 

förordning och som omfattar den infrastruktur som avses i artikel 5 och som 

tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 7.

(8a) säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter: säkerhetsskyddsklassificerade 

EU-uppgifter enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2021/696. 

(8b) känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: känsliga icke-

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt definitionen i artikel 2.26 i 

förordning (EU) 2021/696.

(9) byrån: Europeiska unionens rymdprogrambyrå, inrättad genom förordning 

(EU) 2021/696.

Artikel 3

Programmets mål

1. Programmets allmänna mål är att inrätta ett säkert och självständigt rymdbaserat 

multitjänstsystem under civil kontroll som integrerar och kompletterar kapaciteten 

hos Govsatcomkomponenten i unionens rymdprogram, särskilt för att

(a) på unionens territorium och i hela världen säkerställa tillhandahållande och 

långsiktig och oavbruten tillgång till säkra, självständiga, tillförlitliga, 

motståndskraftiga och kostnadseffektiva statliga satellittjänster för statliga 

användare i enlighet med artikel 7.1–7.3, som stöder skydd av kritisk 

infrastruktur, lägesbilder, yttre åtgärder, krishantering och tillämpningar som 

är av avgörande betydelse för ekonomin, miljön, säkerhet och försvar, så att 

unionens och medlemsstaternas resiliens och tekniska självständighet ökar, 

samtidigt som man undviker att i alltför hög grad förlita sig på lösningar 

baserade utanför EU, särskilt för kritiska funktioner, och säkerställer 
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tillgång till rymden, särskilt till omloppsbanor och rätten att använda 

relevanta frekvenser,

(b) göra det möjligt för den privata sektorn att i enlighet med artikel 7.4 

tillhandahålla kommersiella tjänster eller tjänster som erbjuds statliga 

användare via kommersiell infrastruktur, inbegripet tjänster för ytterligare 

utveckling av unions- och världsomfattande höghastighetsbredband och 

sömlös konnektivitet.

2. Programmet har följande specifika mål:

(a) Öka kvaliteten, motståndskraften och oberoendet hos unionens ▌och 

▌medlemsstaternas satellittjänster28.

(b) Öka unionens cyberresiliens genom att utveckla redundans, passivt och 

reaktivt cyberskydd och operativ cybersäkerhet ▌.

(ba) Utveckla och integrera rymdsegmentet och tillhörande marksegment 

i Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen för att möjliggöra säker 

överföring av krypteringsnycklar.

(c) Möjliggöra, när så är möjligt, utveckling av kommunikationstjänster och 

andra tjänster, i synnerhet genom att förbättra, skapa synergier mellan och 

utöka kapaciteten och tjänsterna hos ▌komponenter i unionens rymdprogram, 

samt tjänster som inte är komponenter i unionens rymdprogram, genom att 

hysa ytterligare satellitdelsystem, inbegripet nyttolaster.

(d) Skapa incitament för innovation och effektivitet samt utveckling och 

användning av ▌disruptiv teknik och innovativa affärsmodeller i hela det 

europeiska rymdekosystemet, i synnerhet genom att stödja nya aktörer, 

uppstartsföretag och små och medelstora företag i sektorer i föregående, 

mellanliggande och efterföljande led på marknaden för unionens 

rymdsektor. ▌

(e) Ytterligare säkerställa utvecklingen av höghastighetsbredband och sömlös 

konnektivitet i hela unionen och därigenom undanröja döda 

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/696 av den 28 april 2021 om inrättande av 
unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) 
nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 samt beslut nr 541/2014/EU (EUT L 170, 12.5.2021, 
s. 69).
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kommunikationszoner till stöd för en inkluderande, sammanhållen och 

hållbar utveckling i unionen, samtidigt som den digitala klyftan överbryggas 

och internetanslutning till överkomligt pris möjliggörs, vilket bidrar till 

tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster i den mening som avses 

i direktiv (EU) 2018/1972 och ökar sammanhållningen i hela unionen och 

möjliggör konnektivitet över geografiska områden av strategiskt intresse för 

unionen, till exempel regioner som angränsar till unionen, såsom 

Medelhavsområdet, Östersjöregionen och Svartahavsregionen, och andra 

strategiska områden som exempelvis Arktis och Afrika.

(ea) Förbättra rymdverksamheternas säkerhet och hållbarhet genom att vidta 

lämpliga åtgärder för att säkerställa och främja ansvarsfullt beteende i 

rymden i samband med programmets genomförande.

(eb) Förbättra unionens strategiska och teknologiska oberoende i fråga om 

teknik, resurser, verksamheter och tjänster på rymdområdet.

 Artikel 4

Genomförande av programmet

1. Tillhandahållandet av de statliga tjänster som avses i artikel 7.1a ska grundas på, 

integreras i och kompletteras av Govsatcomkomponenten i unionens 

rymdprogram. De ska säkerställas genom ▌följande verksamheter:

(a) Senast 2024 utformning, utveckling, validering och därmed 

sammanhängande utbyggnad av den ▌rymd- och markinfrastruktur som krävs 

för tillhandahållandet av de första statliga tjänsterna sex månader efter 

utbyggnaden.

(b) Utveckling och gradvis integrering av rymdsegmentet och tillhörande 

marksegment i Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen i rymd- och 

markinfrastrukturen i systemet för säker konnektivitet.

(c) Utbyggnadsverksamhet för att fullborda den rymd- och markinfrastruktur som 

krävs för att tillhandahålla statliga tjänster, vilken resulterar i full operativ 

kapacitet senast 2027.
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(d) Utnyttjandeverksamhet för tillhandahållande av statliga tjänster, som omfattar 

följande:

(i) Drift, underhåll, löpande förbättring och skydd av rymd- och 

markinfrastrukturen, inklusive upprustning samt hantering av 

infrastrukturens åldrande.

(e) Utveckling av framtida generationer av rymd- och markinfrastrukturen och 

utveckling av de statliga tjänsterna.

1a. Tillhandahållandet av kommersiella tjänster ska säkerställas och finansieras av 

den entreprenör som avses i artikel 15.2.

2. ▌

3. ▌

Artikel 5

Infrastruktur i systemet för säker konnektivitet

1. Infrastrukturen ska upprättas genom utveckling, uppbyggnad och drift av en 

infrastruktur i flera omloppsbanor, vilken är skalbar så att den kan anpassas till 

utvecklingen i fråga om den statliga efterfrågan på satellittjänster samt erbjuder 

låg latens, samtidigt som den integrerar och kompletterar den befintliga och 

framtida kapacitet som används inom ramen för Govsatcomkomponenten 

i unionens rymdprogram. Den ska bestå av statlig och kommersiell infrastruktur 

enligt punkt 2 respektive 4.

2. Den statliga infrastrukturen för systemet för säker konnektivitet ska bygga på 

Govsatcomnavets marksegmentinfrastruktur i enlighet med förordning 

(EU) 2021/696, som ska utökas successivt och omfatta alla tillhörande mark- och 

rymdtillgångar som krävs för att tillhandahålla de statliga tjänsterna enligt artikel 7.1, 

inbegripet följande tillgångar:

(a) Antingen satelliter eller satellitdelsystem, inklusive nyttolaster.

(b) Rymd- och markdelkomponenter som säkerställer distributionen av 

krypteringsnycklar.
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(c) Infrastruktur för övervakning av säkerheten i statlig infrastruktur och statliga 

tjänster.

(d) Infrastruktur för tillhandahållande av tjänster till statliga användare.

(e) ▌

Vid tillämpningen av denna förordning ska nyttjanderätten till de frekvenser som är 

nödvändiga för överföring av de signaler som genereras av mark- och 

rymdtillgångarna i den statliga infrastrukturen ingå i den statliga infrastrukturen.

Den statliga infrastrukturen ska, på lämpligt sätt, hysa ytterligare delsystem, 

i synnerhet nyttolaster, som kan användas som en del av den rymdbaserade 

infrastrukturen för de komponenter i unionens rymdprogram som förtecknas i artikel 

3 i förordning (EU) 2021/696 på de villkor som anges i den förordningen samt 

delsystem som används för tjänster som inte ingår som komponenter i unionens 

rymdprogram.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter vid behov fastställa de åtgärder som 

krävs för att bestämma lokaliseringen av centrumen i den statliga 

markinfrastrukturen, med undantag för Govsatcomnaven, i enlighet med 

säkerhetskraven, genom en öppen och transparent process. Under denna process ska 

kommissionen beakta alla tänkbara synergier med befintliga centrum med 

anknytning till andra komponenter i unionens rymdprogram och eftersträva 

geografisk balans. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 42.2 i den här förordningen. 

Lokaliseringen av Govsatcomnaven ska bestämmas i enlighet med artikel 67.2 i 

förordning (EU) 2021/696.

För att skydda unionens och dess medlemsstaters säkerhetsintressen ska de centrum 

som avses i första stycket om möjligt vara belägna på medlemsstaternas territorium 

och regleras av ett värdavtal i form av ett administrativt avtal mellan unionen och 

den berörda medlemsstaten.

Om det inte är möjligt att förlägga centrumet till medlemsstaternas territorium får 

kommissionen bestämma lokaliseringen av ett sådant centrum på territoriet för 

Efta-medlemmar som är medlemmar i EES eller på ett annat tredjelands 
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territorium, under förutsättning att ett värdavtal mellan unionen och det berörda 

tredjelandet ingås i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

4. Den kommersiella infrastruktur som avses i punkt 1 ska omfatta alla andra rymd- och 

marktillgångar än de som utgör en del av den statliga infrastrukturen. Den 

kommersiella infrastrukturen och eventuella därmed förknippade risker ska i sin 

helhet finansieras av den entreprenör som avses i artikel 15.2.

4a. Om de statliga och kommersiella tjänsterna är beroende av gemensamma 

tillgångar ska det i de kontrakt som avses i artikel 15 fastställas vilka av dessa 

tillgångar som ska ingå i den statliga infrastrukturen.

5. För att skydda unionens säkerhetsintressen ska rymdtillgångarna i systemet för säker 

konnektivitet skjutas upp av leverantörer som uppfyller villkoren i artikel 19 och 

▌från unionens territorium.

Genom undantag från det första stycket får kommissionen i vederbörligen 

motiverade undantagsfall tillåta att en leverantör skjuter upp en rymdtillgång från 

ett tredjelands territorium.

Artikel 6

Åtgärder till stöd för ett innovativt och konkurrenskraftigt rymdekosystem i unionen

1. Programmet ska i enlighet med de mål som avses i artikel 3.2 d stödja ett innovativt 

och konkurrenskraftigt rymdekosystem i unionen, särskilt de initiativ och 

verksamheter som förtecknas i artikel 6 i förordning (EU) 2021/696, inbegripet stöd 

till verksamheter som är kopplade till kommersiella tjänster, när så är lämpligt.

2. Kommissionen ska stimulera innovationen i unionens rymdekosystem under 

programmets hela löptid genom att vidta följande åtgärder:

(a) Fastställa kriterier för tilldelning av de kontrakt som avses i artikel 15 för att 

säkerställa deltagandet av nya aktörer, uppstartsföretag och små och 

medelstora företag från hela unionen och längs hela ▌värdekedjan.

(b) Kräva att den entreprenör som avses i artikel 15.2 lägger fram en plan för att 

maximera integreringen av nya aktörer, uppstartsföretag och små och 

medelstora företag från hela unionen i den verksamhet som omfattas av de 
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kontrakt som avses i artikel 15, inbegripet genom fastställande av specifika 

kvoter.

(c) Stödja nya aktörer, uppstartsföretag och små och medelstora företag från hela 

unionen i deras tillhandahållande av egna tjänster till slutanvändare.

(ca) Främja användningen och utvecklingen av öppna standarder, teknik med 

öppen källkod och interoperabilitet i arkitekturen för systemet för säker 

konnektivitet, i syfte att möjliggöra synergier, optimera kostnaderna och 

förbättra tillförlitligheten.

(cb) Främja utvecklingen och produktionen i unionen av mottagarantenner och 

användarterminaler som krävs för utnyttjandet av statliga och kommersiella 

kommunikationstjänster.

(d) Främja ett ökat deltagande av kvinnliga innovatörer och fastställa 

jämställdhets- och inkluderingsmål i upphandlingsdokumenten.

(da) Bidra till kompetensutveckling inom rymdrelaterade områden och till 

utbildningsverksamhet.

Artikel 6a

Miljömässig hållbarhet och hållbarhet i rymden

1. Programmet ska genomföras i syfte att säkerställa miljömässig hållbarhet och 

hållbarhet i rymden. 

2. För att säkerställa miljömässig hållbarhet och hållbarhet i rymden ska de kontrakt 

och förfaranden som avses i artikel 15 innehålla bestämmelser om 

(a) minimering av växthusgasutsläppen från utvecklingen, produktionen och 

utbyggnaden av infrastrukturen,

(b) upprättande av ett system för kompensation för de återstående 

växthusgasutsläppen,

(c) vidtagande av lämpliga åtgärder för att minska synlig och osynlig strålning 

som rymdfarkosten orsakar och som kan hindra astronomiska observationer 

eller andra typer av forskning och observationer,

(d) användning av lämplig kollisionsförhindrande teknik för rymdfarkoster,
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(e) framläggande och genomförande av en omfattande skrotminskningsplan 

före utbyggnadsfasen.

3. De kontrakt och förfaranden som avses i artikel 15 ska inbegripa en skyldighet att 

tillhandahålla uppgifter till de enheter som ansvarar för att ta fram 

SST-information och SST-tjänster som avses i artikel 55 i förordning 

(EU) 2021/696.

4. Kommissionen ska säkerställa att det upprätthålls en omfattande databas över 

programmets rymdtillgångar, särskilt med uppgifter om olika aspekter av 

miljömässig hållbarhet och hållbarhet i rymden.

5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att 

komplettera denna förordning genom att specificera de åtgärder som ska vidtas i 

enlighet med vart och ett av de krav som anges i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Kapitel II

Tjänster 

Artikel 7

Definition av tjänsteportföljen

1. Det ska upprättas en tjänsteportfölj för statliga tjänster ▌. Den ska bestå av 

följande tjänstekategorier, som kompletterar den tjänsteportfölj av 

Govsatcomtjänster som avses i artikel 63.3 i förordning (EU) 2021/696:

 (a) Tjänster som tillhandahålls till statliga användare via statlig infrastruktur, 

såsom robusta, globala tjänster med låg latens eller återutsändning av 

rymddata.

(b) Tjänster som tillhandahålls till statliga användare via kommersiell 

infrastruktur, såsom säkra, globala tjänster med låg latens eller globala 

smalbandstjänster.

(c) Kvantnyckeldistributionstjänst.

2. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta operativa krav för statliga 

tjänster, i form av tekniska specifikationer för användningsfall som i synnerhet avser 
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krishantering, rymdlägesbilder, övervakning och förvaltning av viktig infrastruktur, 

inbegripet diplomatiska kommunikationsnät. Dessa operativa krav ska bygga på en 

detaljerad analys av programanvändarnas krav och ta hänsyn till krav som härrör från 

befintlig användarutrustning och befintliga nät samt till operativa krav för 

Govsatcomtjänster i enlighet med artikel 63.2 i förordningen om rymdprogrammet. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som 

avses i artikel 42.2.

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta tjänsteportföljen för de statliga 

tjänsterna, i form av en förteckning över tjänster och deras egenskaper, inklusive 

geografisk täckning, frekvens, bandbredd, användarutrustning och 

säkerhetsegenskaper. Dessa genomförandeakter ska bygga på de operativa krav som 

avses i punkt 2 i denna artikel och de tillämpliga säkerhetskrav som avses i artikel 

27.2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 42.2.

4. Tillhandahållandet av kommersiella tjänster och eventuella därmed förknippade 

risker ska finansieras till fullo av den entreprenör som avses i artikel 15.2. ▌

Artikel 8

Statliga tjänster

1. Statliga tjänster ska tillhandahållas de programdeltagare som avses i artikel 9.1, 9.2 

och 9.3.

2. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta närmare regler om 

tillhandahållandet av statliga tjänster, varvid hänsyn ska tas till artikel 66 

i förordningen om rymdprogrammet och den förväntade efterfrågan för de olika 

användningsfallen, dynamisk resursfördelning och prioritering av statliga tjänster 

med hänsyn till hur relevanta och kritiska användarnas behov är och, när så är 

lämpligt, kostnadseffektiviteten. Kostnaderna för att tillhandahålla de statliga 

tjänsterna ska beräknas på ett insynsvänligt sätt och beaktas vid valet av leverantör 

av dessa tjänster.

3. Tillgången till de statliga tjänsterna ska vara avgiftsfri för användarna.
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4. Genom undantag från punkt 3 får kommissionen i vederbörligen motiverade 

undantagsfall, när det är strikt nödvändigt för att matcha utbud och efterfrågan på 

statliga tjänster, under en begränsad tidsperiod fastställa en prispolitik genom 

genomförandeakter. Genom att fastställa prispolitiken ska kommissionen säkerställa 

att ▌det inte råder brist på de statliga tjänsterna. Prispolitiken får inte leda till att 

mottagaren överkompenseras. Alla intäkter från prispolitiken ska betraktas som 

externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 

i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (budgetförordningen).

5. De genomförandeakter som avses i punkterna 2 och 4 i denna artikel ska antas 

i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2.

6. ▌

6a. Tjänsterna ska tillhandahållas till medlemsstaterna på ett likvärdigt sätt i fråga om 

tjänsteportfölj, geografisk tillgänglighet och tjänsternas utförande och kvalitet. De 

statliga tjänsterna ska i första hand vara tillgängliga inom unionens territorium.

Artikel 9

Programdeltagare och behöriga myndigheter 

1. Medlemsstaterna, rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten 

(utrikestjänsten) ska vara programdeltagare i den utsträckningen att de godkänner 

användarna av statliga tjänster.

2. Unionens byråer och organ får bli programdeltagare i den utsträckning detta är 

nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter och i enlighet med närmare 

bestämmelser som anges i en administrativ överenskommelse som har ingåtts mellan 

det berörda organet och den unionsinstitution som utövar tillsyn över det.

3. Tredjeländer och internationella organisationer får bli programdeltagare i enlighet 

med artikel 36.

4. Varje programdeltagare ska utse en behörig myndighet för säker konnektivitet. När 

Govsatcomdeltagare som avses i artikel 68 i förordning (EU) 2021/696 och som 

deltar i programmet har utsett en behörig myndighet i enlighet med artikel 68.4 

i förordning (EU) 2021/696, ska de utse samma myndighet till behörig myndighet 

för säker konnektivitet.
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Detta krav ska anses vara uppfyllt av programdeltagarna om de uppfyller följande 

kriterier:

(a) De är också Govsatcomdeltagare enligt artikel 68 i förordning (EU) 2021/696.

(b) De har utsett en behörig myndighet i enlighet med artikel 68.4 i förordning 

(EU) 2021/696.

4a. Prioriteringen av statlig kapacitet mellan användare som godkänts av respektive 

programdeltagare ska fastställas och tillämpas av den programdeltagaren.

5. En behörig myndighet för säker konnektivitet enligt punkt 4 ska säkerställa att

(a) tjänsterna används i enlighet med de tillämpliga säkerhetskraven,

(b) åtkomsträttigheter till de statliga tjänsterna fastställs och förvaltas,

(c) den användarutrustning som krävs för användningen av de statliga tjänsterna 

och de tillhörande elektroniska kommunikationsanslutningarna och 

informationen används och förvaltas i enlighet med tillämpliga säkerhets- och 

hållbarhetskrav,

(d) en central kontaktpunkt inrättas för att vid behov bistå med rapportering av 

säkerhetsrisker och säkerhetshot, särskilt konstaterade potentiella kollisioner 

och konstaterad potentiellt skadlig elektromagnetisk interferens som påverkar 

tjänsterna inom ramen för programmet.

Artikel 10

Användare av de statliga tjänsterna

1. Följande enheter får godkännas som användare av de statliga tjänsterna:

(a) Unionens eller en medlemsstats myndighet eller ett organ som anförtrotts 

myndighetsutövning.

(b) En fysisk eller juridisk person som agerar för och under kontroll av en enhet 

som avses i led a i denna punkt.

2. De användare av de statliga tjänsterna som avses i punkt 1 ska vara vederbörligen 

godkända av de programdeltagare som avses i artikel 9 att använda de statliga 

tjänsterna och ska uppfylla de allmänna säkerhetskrav som avses i artikel 27.2.
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Kapitel III

Budgetbidrag och budgetmekanismer 

Artikel 11

Budget

1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 

1 januari 2023−31 december 2027, och för att täcka de därmed förknippade riskerna 

endast för den statliga infrastrukturen, ska vara 1,750 miljarder EUR i löpande 

priser. Detta belopp ska tas från de outnyttjade marginalerna under taken i den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 eller uppbådas genom de icke-tematiska 

särskilda instrumenten inom den fleråriga budgetramen.

▌

– ▌
– ▌
– ▌

2. Programmet ska kompletteras med finansiering som genomförs av relevanta 

verksamheter inom ramen för Horisont Europa-programmet och 

Govsatcomkomponenten inom unionens rymdprogram ▌till ett högsta vägledande 

belopp på 0,430 miljarder EUR respektive 0,220 miljarder EUR ▌. Denna 

finansiering ska genomföras i full överensstämmelse med de mål, regler och 

förfaranden som anges i förordning (EU) 2021/695, rådets beslut (EU) 2021/764 

respektive förordning (EU) 2021/696, och med full respekt för deras mål, kriterier 

och genomförandebestämmelser.

3. Det belopp som avses i punkt 1 får användas för att täcka all verksamhet som krävs 

för att uppnå de mål som avses i artikel 3. Sådana utgifter får också omfatta

(a) studier och expertmöten, i synnerhet iakttagande av kostnads- och tidsmässiga 

begränsningar,

(b) informations- och kommunikationsverksamhet, inbegripet gemensam 

kommunikation om unionens politiska prioriteringar i de fall dessa har direkt 

anknytning till målen för denna förordning, särskilt i syfte att skapa synergier 

med annan unionspolitik,
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(c) informationstekniska nät vars uppgift är att behandla eller utbyta information, 

liksom administrativa åtgärder som genomförs av kommissionen, också på 

säkerhetsområdet,

(d) tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom 

förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive 

gemensamma it-system.

4. Om den verksamhet som ett budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker sig över mer 

än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga delåtaganden.

Artikel 12

Kumulativ och alternativ finansiering

En åtgärd som har fått bidrag från ett annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för 

delad förvaltning, får också erhålla bidrag genom programmet, förutsatt att bidragen inte 

täcker samma kostnader. Reglerna för det relevanta unionsprogrammet ska tillämpas för det 

motsvarande bidraget till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala 

stödberättigande kostnaderna för åtgärden. Stödet från de olika unionsprogrammen får 

beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

Artikel 13

Bidrag till programmet

1. Programmet får ta emot ytterligare ekonomiska bidrag eller bidrag in natura från

(a) unionens byråer och organ,

(b) medlemsstaterna,

(c) tredjeländer som deltar i programmet,

(d) ▌andra internationella organisationer i enlighet med relevanta avtal,

(da) bidrag från den privata sektorn.

1a. Programmet får ta emot ytterligare ekonomiska bidrag från ESA till stöd för 

utvecklings- och valideringsverksamhet som ingår i kontrakt som tilldelas 

i enlighet med artikel 15.
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2. Det ytterligare ekonomiska bidrag som avses i punkterna 1 och 1a i denna artikel 

och inkomster enligt artikel 8.4 ska behandlas som externa inkomster avsatta för 

särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 

(budgetförordningen).

Artikel 14

Genomförande av och former för unionsfinansiering

1. Programmet ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller inom ramen för indirekt förvaltning med organ som avses 

i artikel 62.1 c första stycket i budgetförordningen.

2. Programmet får tillhandahålla finansiering i alla de former som anges 

i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. Det får också 

tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för 

blandfinansieringsinsatser.

Kapitel IV

Genomförande av programmet 

Artikel 15

Genomförandemodell

1. Den verksamhet som anges i artikel 4 i denna förordning ska genomföras genom 

kontrakt som tilldelas i enlighet med budgetförordningen och principerna för 

upphandling enligt artikel 17 i den här förordningen.

2. Roller, ansvarsområden, finansieringssystem och riskfördelning mellan unionen och 

entreprenören för genomförandet av verksamheten ska anges i kontrakt som kan ha 

formen av ett koncessionskontrakt, ett kontrakt om varor, tjänster eller bygg- och 

anläggningsarbeten eller ett blandat kontrakt, med beaktande av ägarförhållandena 

enligt artikel 16 och finansieringen av programmet enligt kapitel III.

3. De kontrakt som avses i denna artikel ska upphandlas inom ramen för direkt och 

indirekt förvaltning och kan ha formen av en interinstitutionell upphandling enligt 
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artikel 165.1 i budgetförordningen, mellan kommissionen och byrån, varvid 

kommissionen ska fungera som ansvarig upphandlande myndighet.

4. Om det upphandlingsförfarande som avses i punkt 2 har formen av ett 

koncessionskontrakt och detta förfarande leder till att koncessionskontraktet inte 

ingås, ska kommissionen omstrukturera upphandlingen och genomföra ett kontrakt 

om varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten, beroende på vad som är 

lämpligt för ett optimalt genomförande av programmet.

5. När så är lämpligt får upphandlingsförfarandena för de kontrakt som avses i denna 

artikel också utformas som gemensamma upphandlingar med medlemsstaterna, 

i enlighet med artikel 165.2 i budgetförordningen.

6. De kontrakt som avses i denna artikel ska säkerställa att tillhandahållandet av 

kommersiella tjänster sker under bevarande av unionens väsentliga intressen och 

programmets allmänna och specifika mål enligt artikel 3. De ska särskilt ange hur 

kommissionen ska bedöma och godkänna tillhandahållandet av kommersiella 

tjänster för att säkerställa bevarandet av unionens väsentliga intressen och 

programmets allmänna och specifika mål och vilka åtgärder som ska vidtas om 

dessa väsentliga intressen inte respekteras eller dessa mål inte uppfylls. Vidare ska 

kontrakten innehålla åtgärder för att säkerställa tjänsternas kontinuitet vid 

allvarliga brister från entreprenörens sida. Kontrakten ska även innehålla lämpliga 

skyddsåtgärder för att förhindra överkompensation till entreprenören, snedvridning 

av konkurrensen, intressekonflikter, otillbörlig diskriminering eller andra dolda 

indirekta fördelar. Sådana skyddsåtgärder ska omfatta krav på särredovisning 

mellan tillhandahållandet av statliga tjänster och tillhandahållandet av 

kommersiella tjänster, inbegripet inrättande av en enhet som är strukturellt och 

juridiskt separerad från den vertikalt integrerade operatören för tillhandahållandet 

av statliga tjänster, samt tillhandahållandet av öppen, rättvis, skälig och icke-

diskriminerande tillgång till den infrastruktur som krävs för tillhandahållandet av 

kommersiella tjänster.

 

Kommissionen ska säkerställa kontrollen över den infrastruktur som delas med 

den privata partnern, varvid man i koncessionskontraktet ska överväga 

kontraktsbestämmelser såsom möjlighet till återköp vid uteblivna betalningar, 
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vetorätt vid förvärv från ett tredjelandsföretags sida och prövning av 

nyckelpersonal.

7. ▌

7a. Utan att det påverkar tillämpningen av budgetförordningen ska kommissionen på 

Europaparlamentets begäran tillhandahålla detaljerad information om de 

upphandlingsförfaranden och kontrakt som avses i denna artikel.

7b. De kontrakt som avses i denna artikel ska innehålla bestämmelser om att minska 

riskerna för cybersäkerheten.

Artikel 16

Äganderätt till och användning av tillgångar 

1. Unionen ska vara ägare till alla materiella och immateriella tillgångar som anges 

i artikel 5 och som ingår i den statliga infrastrukturen. I detta syfte ska kommissionen 

säkerställa att kontrakt, avtal och andra arrangemang som rör verksamhet som kan 

leda till att sådana tillgångar uppstår eller utvecklas innehåller bestämmelser som 

säkerställer unionens äganderätt till dessa tillgångar.

Kommissionen ska särskilt säkerställa att unionen har följande rättigheter:

(a) Nyttjanderätt till de frekvenser som krävs för överföring av de signaler som 

genereras av programmet, i enlighet med tillämpliga lagar, andra författningar 

och relevanta licensavtal, och de ansökningar som lämnas in av 

medlemsstaterna och som förblir deras egendom.

(b) Rätt att prioritera tillhandahållandet av de statliga tjänsterna framför 

kommersiella tjänster, enligt de villkor som ska fastställas i de kontrakt som 

avses i artikel 15 och med beaktande av de användare av statliga tjänster som 

avses i artikel 10.1.

2. Genom undantag från punkt 1 ska kommissionen sträva efter att ingå kontrakt, avtal 

eller andra arrangemang med tredje parter vad gäller följande:

(a) Tidigare äganderätt till materiella och immateriella tillgångar som ingår 

i programmets infrastruktur.
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(b) Förvärv av äganderätt eller licensrättigheter med avseende på andra materiella 

och immateriella tillgångar som är nödvändiga för genomförandet av 

programmet i samband med tillhandahållandet av statliga tjänster.

3. När de tillgångar som avses i punkterna 1 och 2 utgörs av immateriella rättigheter, 

ska kommissionen förvalta dessa rättigheter så effektivt som möjligt, med beaktande 

av

(a) behovet av att skydda tillgångarna och ge dem värde,

(b) alla berörda parters legitima intressen,

(c) behovet av att säkerställa konkurrenskraftiga och välfungerande marknader och 

utveckla ny teknik,

(d) behovet av kontinuitet i de tjänster som tillhandahålls av programmet.

4. Kommissionen ska särskilt säkerställa att relevanta kontrakt, avtal och andra 

arrangemang omfattar möjligheten att överlåta dessa immateriella rättigheter till 

tredje part eller att bevilja tredje part licenser för dessa rättigheter, inbegripet till den 

immateriella rättighetens upphovsman, och att en sådan tredje part vid behov fritt kan 

åtnjuta dessa rättigheter för att utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 17

Principer för upphandling

1. Upphandlingar inom ramen för programmet ska utföras i enlighet med reglerna om 

upphandling i budgetförordningen.

2. I tillägg till de principer som anges i budgetförordningen ska den upphandlande 

myndigheten handla i överensstämmelse med följande principer 

i upphandlingsförfaranden för programmet:

(a) Att i alla medlemsstater i hela unionen och genom hela leveranskedjan främja 

ett så brett och öppet deltagande som möjligt av alla ekonomiska aktörer, 

särskilt uppstartsföretag, nya aktörer samt små och medelstora företag, bland 

annat när anbudsgivarna lägger ut delar på underentreprenad, genom att när så 

är lämpligt kräva ett minsta antal ekonomiska aktörer som är etablerade 

i olika medlemsstater.
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(b) Att säkerställa en effektiv konkurrens i anbudsförfarandet, med hänsyn tagen 

till målen om tekniskt oberoende och tjänstekontinuitet.

(c) Att iaktta principerna om öppen tillgång och konkurrens genom 

upphandlingsförfaranden med öppen information i rätt tid, tydlig information 

om tillämpliga upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden, urvals- och 

tilldelningskriterier samt all annan relevant information som möjliggör 

likvärdiga förutsättningar för alla potentiella anbudsgivare.

(d) Att skydda säkerheten och allmänintresset i unionen och dess medlemsstater, 

inbegripet genom att stärka unionens tekniska och strategiska oberoende, 

särskilt i tekniskt hänseende, genom att utföra riskbedömningar och införa 

åtgärder för att minska risken för störningar när endast en leverantör är 

tillgänglig.

(da) Att säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom att i kontrakt och 

upphandlingsförfaranden antingen föreskriva diversifiering bland 

leverantörer av produkter, komponenter och tjänster eller genomföra 

åtgärder för att minska risken för störningar.

(e) Att uppfylla säkerhetskraven för programmets grundläggande infrastruktur och 

att bidra till skyddet av unionens och dess medlemsstaters väsentliga 

säkerhetsintressen.

(f) Att, med avvikelse från artikel 167 i budgetförordningen och när så är lämpligt, 

använda flera leverantörer för att säkerställa bättre övergripande kontroll över 

alla programmets komponenter och över kostnader och tidsplan.

(g) Att främja tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet och tillförlitlighet.

(h) Att förstärka säkerheten och hållbarheten i verksamhet i den yttre rymden 

genom att genomföra lämpliga åtgärder i enlighet med bestämmelserna 

i artikel 6a.1 och 6a.2.

(i) Att säkerställa ett verkningsfullt främjande av lika möjligheter för alla, 

jämställdhetsintegrering och genusaspekter samt försöka åtgärda orsakerna till 

ojämn könsfördelning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt jämn 

könsfördelning inom utvärderingspaneler.
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Artikel 18

Underentreprenad

1. För att uppmuntra nya aktörer, små och medelstora företag samt uppstartsföretag 

i hela unionen och deras gränsöverskridande deltagande, och för att erbjuda bredast 

möjliga geografiska täckning och samtidigt skydda unionens strategiska oberoende, 

ska den upphandlande myndigheten begära att anbudsgivaren, genom 

konkurrensutsatt upphandling på lämpliga underentreprenadsnivåer, lägger ut en del 

av kontraktet på andra företag än de som är knutna till anbudsgivarens grupp av 

företag.

1a. När det gäller kontrakt på över 10 miljoner EUR ska den upphandlande 

myndigheten säkerställa att stora delar och minst 30 % av kontraktets värde, 

genom konkurrensutsatt upphandling på olika underentreprenadsnivåer, läggs ut 

på företag utanför den huvudsakliga anbudsgivarens grupp av företag, särskilt för 

att möjliggöra små och medelstora företags gränsöverskridande deltagande 

i rymdekosystemet.

2. ▌

2a. Om anbudsgivaren inte kan tillmötesgå den begäran som gjorts enligt punkt 1 eller 

den procentandel som avses i punkt 1a ska den förse den upphandlande 

myndigheten med vederbörligen motiverade skäl till att detta inte är möjligt. Den 

upphandlande myndigheten får tillåta att anbudsgivaren avviker från kraven 

i fråga om att tillmötesgå begäran. Den upphandlande myndigheten ska överlämna 

alla begäranden om avvikelse enligt denna punkt till kommissionen och 

programkommittén.

Artikel 19

Villkor för stödberättigande och deltagande för bevarande av säkerheten, integriteten och 

motståndskraften hos unionens operativa system

Villkoren för stödberättigande och deltagande ska vara tillämpliga på tilldelningsförfaranden 

utförda inom ramen för programmets genomförande, när detta är nödvändigt och lämpligt för 

att bevara de operativa unionssystemens säkerhet, integritet och motståndskraft i enlighet med 

artikel 24 i förordning (EU) 2021/696, med beaktande av målet att främja unionens 
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strategiska oberoende, särskilt vad gäller teknik, inom central teknik och i värdekedjor, 

samtidigt som en öppen ekonomi bevaras.

Artikel 20

Skydd av unionens ekonomiska intressen

När ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut antaget enligt ett internationellt avtal 

eller på grundval av något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och 

den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Olaf, Europeiska 

åklagarmyndigheten och revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett 

heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att göra utredningar, 

inklusive kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med förordning (EU, Euratom) 

nr 883/2013.

Kapitel V

Styrning av programmet 

Artikel 21

Principer för styrningen

Styrningen av programmet ska bygga på följande principer:

(a) Tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan de enheter som deltar 

i genomförandet av programmet.

(b) Styrningsstrukturens relevans för programmets och åtgärdernas särskilda behov, 

beroende på vad som är lämpligt.

(c) Sträng kontroll av programmet, inbegripet strikt iakttagande av kostnader, tidsplaner 

och prestation av alla enheter inom ramen för deras respektive roller och uppgifter 

i enlighet med denna förordning.

(d) Öppen och kostnadseffektiv förvaltning.

(e) Kontinuitet i tjänster och nödvändig infrastruktur, inbegripet säkerhetsövervakning, 

säkerhetshantering och skydd mot relevanta hot.
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(f) Systematiskt och strukturerat hänsynstagande till behoven hos dem som använder de 

data, den information och de tjänster som tillhandahålls av programmet, samt till den 

därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(g) Ständiga ansträngningar för att kontrollera och minska riskerna.

Artikel 22

Medlemsstaternas roll

1. Medlemsstaterna ska bidra med sin tekniska kompetens, sin sakkunskap och sitt stöd, 

särskilt när det gäller trygghet och säkerhet, eller när så är lämpligt och möjligt 

genom att förse unionen med data, information, tjänster och infrastruktur som de 

förfogar över eller som finns på deras territorium.

2. I förekommande fall ska medlemsstaterna säkerställa samstämmighet och 

komplementaritet mellan sina planer för återhämtning och resiliens enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/24129 och programmet.

3. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

programmet fungerar väl, inbegripet genom att på lämplig nivå hjälpa till att trygga 

och skydda de frekvenser som behövs för programmet.

4. Medlemsstaterna och kommissionen får samarbeta för att öka upptagningen av de 

tjänster som tillhandahålls genom programmet.

5. När det gäller säkerhet ska medlemsstaterna utföra de uppgifter som avses i artikel 

42 i förordning (EU) 2021/696.

6. Medlemsstaterna ska uppge sina operativa behov för de statliga tjänsterna.

Artikel 23

Kommissionens roll

1. Kommissionen ska ha det övergripande ansvaret för programmets genomförande, 

inbegripet på säkerhetsområdet, utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter 

när det gäller den nationella säkerheten. Kommissionen ska i enlighet med denna 

förordning fastställa programmets prioriteringar och utveckling i överensstämmelse 

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av 
faciliteten för återhämtning och resiliens (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).
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med användarkraven och ska övervaka programmets genomförande, utan att det 

påverkar unionens övriga politikområden.

2. Kommissionen ska säkerställa en tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de 

olika enheter som deltar i programmet och samordna de enheternas verksamhet. 

Kommissionen ska även säkerställa att alla anförtrodda enheter som deltar 

i programmets genomförande skyddar unionens intressen, garanterar en sund 

förvaltning av unionens medel samt följer budgetförordningen och denna förordning.

3. Kommissionen ska upphandla, tilldela och underteckna de kontrakt som avses 

i artikel 15 i enlighet med budgetförordningen.

4. Kommissionen får anförtro uppgifter som rör programmet till byrån och ESA inom 

ramen för indirekt förvaltning, i enlighet med deras respektive roller och 

ansvarsområden enligt artiklarna 24 och 25. För att underlätta uppnåendet av målen 

enligt artikel 3 och främja det effektivaste samarbetet mellan de tre enheterna får 

kommissionen ingå överenskommelser om medverkan med varje enhet.

5. Utan att det påverkar uppgifterna för den entreprenör som avses i artikel 15.2, byrån 

eller andra anförtrodda enheter ska kommissionen säkerställa att upptagning och 

användning av de tjänster som tillhandahålls genom programmet främjas och 

maximeras. Den ska säkerställa komplementaritet, enhetlighet, synergier och 

kopplingar mellan programmet och unionens övriga åtgärder och program.

6. När så är lämpligt ska kommissionen säkerställa samstämmighet mellan 

verksamheten inom ramen för programmet och verksamheten inom rymdområdet på 

unionsnivå, nationell nivå eller internationell nivå. Den ska främja samarbetet mellan 

medlemsstaterna och, när så är relevant för programmet, främja konvergens och 

interoperabilitet i fråga om deras tekniska kapacitet och utvecklingen på 

rymdområdet.

7. Kommissionen ska förse den programkommitté som avses i artikel 42.1 med 

information om del- och slutresultaten från utvärderingen av alla 

upphandlingsförfaranden och alla kontrakt med offentliga och privata enheter, 

inklusive underentreprenörskontrakt.
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Artikel 24

Byråns roll

1. Byråns egen uppgift ska vara att

(a) genom sin styrelse för säkerhetsackreditering säkerställa 

säkerhetsackrediteringen av den statliga infrastrukturen och de statliga 

tjänsterna i enlighet med avdelning V kapitel II i förordning (EU) 2021/696, 

(b) säkerställa den operativa säkerheten för den statliga infrastrukturen, 

inbegripet cybersäkerhets-, risk- och hotbildsanalys, säkerhetsövervakning, 

särskilt fastställandet av tekniska specifikationer och operativa förfaranden, 

och övervakning av deras överensstämmelse med de allmänna säkerhetskrav 

som avses i artikel 27.2.

2. Kommissionen ska genom en eller flera överenskommelser om medverkan anförtro 

byrån följande uppgifter:

(a) Förvaltning av driften av programmets statliga infrastruktur.

(b) ▌

(c) Tillhandahållande av de statliga tjänsterna, särskilt genom Govsatcomnavet.

(d) Hantering av de kontrakt som avses i artikel 15, efter det att de har tilldelats 

och undertecknats.

(e) Övergripande samordning av användarrelaterade aspekter av de statliga 

tjänsterna i nära samarbete med medlemsstaterna, relevanta unionsorgan, 

utrikestjänsten och andra enheter.

(f) Genomförande av verksamhet med anknytning till användarupptagning av de 

tjänster som erbjuds av programmet, utan att det påverkar den verksamhet som 

bedrivs av den entreprenör som avses i artikel 15.2 enligt de kontrakt som 

avses i artikel 15.

2a. Kommissionen får genom en eller flera överenskommelser om medverkan anförtro 

byrån andra uppgifter, förutsatt att de syftar till att effektivisera genomförandet av 

programmets verksamhet.

3. Genom undantag från artikel 62.1 i budgetförordningen och med förbehåll för 

kommissionens bedömning av skyddet av unionens intressen får byrån genom 
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överenskommelser om medverkan anförtro särskilda verksamheter till andra enheter 

inom deras respektive behörighetsområden, enligt de villkor för indirekt förvaltning 

som gäller för kommissionen.

4. Närhelst verksamhet anförtros byrån, antingen som egna uppgifter enligt punkt 1 

eller som delegerade uppgifter enligt punkterna 2 och 2a, ska lämpliga finansiella, 

personella och administrativa resurser säkerställas för genomförandet av denna. För 

detta ändamål ska kommissionen anslå en del av budgeten för den verksamhet som 

anförtrotts byrån för att finansiera de personalresurser som krävs för genomförandet 

av denna verksamhet. För att byrån ska kunna utföra sina uppgifter och uppdrag 

ska dess resurser omprövas fortlöpande.

Artikel 25

ESA:s roll

1. Under förutsättning att unionens intressen skyddas får ESA, inom sitt fackområde, 

anförtros följande uppgifter:

(a) Övervakning av den utvecklings- och valideringsverksamhet och tillhörande 

utbyggnadsverksamhet som avses i artikel 4.1 a, och den utveckling som 

avses i artikel 4.1 e, och som utförs inom ramen för de kontrakt som avses 

i artikel 15, för att säkerställa samordningen mellan de uppgifter och den 

budget som anförtros ESA enligt denna artikel och eventuella egna medel från 

ESA som ställs till förfogande för programmet eller den entreprenör som avses 

i artikel 15.2 i enlighet med de villkor som ska avtalas i de överenskommelser 

om medverkan som avses i artikel 23.4.

(b) Tillhandahållande av teknisk sakkunskap till kommissionen, inbegripet för 

förberedelserna av programmets tekniska aspekter.

(c) Stöd till utvärdering av kontrakt enligt artikel 15.

2. På grundval av kommissionens bedömning får ESA anförtros andra uppgifter utifrån 

programmets behov, särskilt när det gäller rymdsegment och tillhörande 

marksegment i Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen, förutsatt att dessa 

uppgifter inte överlappar med verksamhet som bedrivs av andra enheter inom ramen 
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för programmet och förutsatt att de syftar till att effektivisera genomförandet av 

programmets verksamhet.

Kapitel VI

Programmets säkerhet 

Artikel 26

Allmänna säkerhetsprinciper 

Artikel 33 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig på detta program.

Artikel 27

Styrning av säkerhetsfrågor

1. Kommissionen ska inom sitt befogenhetsområde och med stöd av byrån säkerställa 

en hög grad av säkerhet för i synnerhet följande:

(a) Skydd av infrastrukturen, både på marken och i rymden, och av tjänsternas 

tillhandahållande, särskilt mot fysiska angrepp eller cyberangrepp, inbegripet 

störningar av dataströmmar.

(b) Kontroll och hantering av tekniköverföring.

(c) Utveckling och upprätthållande av kompetens och kunskap inom unionen.

(d) Skydd av känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. Kommissionen ska med avseende på tillämpningen av punkt 1 i denna artikel 

säkerställa att en risk- och hotbildsanalys utförs för den statliga infrastruktur som 

avses i artikel 5.2. På grundval av denna analys ska den genom genomförandeakter 

fastställa de allmänna säkerhetskraven. Kommissionen ska därvid ta hänsyn till 

effekterna av dessa krav på den statliga infrastrukturens förmåga att fungera smidigt, 

särskilt i fråga om kostnader, riskhantering och tidsplan, och ska säkerställa att den 

allmänna säkerhetsnivån inte sänks, att driften av utrustningen inte påverkas negativt 

och att hänsyn tas till cybersäkerhetsrisker. Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 42.2.
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3. Artikel 34.3–34.7 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig på detta program. 

I den här förordningen ska begreppet komponent i artikel 34 i förordning (EU) 

2021/696 förstås som statlig infrastruktur, inbegripet statliga tjänster enligt vad som 

avses i artikel 7.1 a, 7.1 b och 7.1 c i denna förordning, och alla hänvisningar till 

artikel 34.2 i förordning (EU) 2021/696 ska anses som hänvisningar till punkt 2 i den 

här artikeln.

Artikel 28

Säkerhet i systemet och tjänsterna

I samtliga fall där systemens drift eller tillhandahållandet av de statliga tjänsterna kan skada 

unionens eller dess medlemsstaters säkerhet ska beslut (Gusp) XXX vara tillämpligt.

Artikel 29

Säkerhetsackrediteringsmyndighet

Den styrelse för säkerhetsackreditering som inrättats enligt artikel 72.1 i förordning 

(EU) 2021/696 ska vara myndigheten för säkerhetsackreditering för programmets statliga 

infrastruktur.

Artikel 30

Allmänna principer för säkerhetsackreditering

Säkerhetsackrediteringsverksamhet med anknytning till programmet ska genomföras 

i enlighet med principerna i artikel 37 a–j i förordning (EU) 2021/696. I den här förordningen 

ska begreppet komponent i artikel 37 i förordning (EU) 2021/696 förstås som statlig 

infrastruktur, och alla hänvisningar till artikel 34.2 i förordning (EU) 2021/696 ska anses som 

hänvisningar till punkt 27.2 i den här förordningen.
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Artikel 31

Uppgifter för och sammansättning av styrelsen för säkerhetsackreditering

1. Artikel 38, med undantag för punkterna 2 c–f och 3 b, samt artikel 39 i förordning 

(EU) 2021/696 ska vara tillämpliga på detta program.

2. Utöver vad som anges i punkt 1 och i undantagsfall får företrädare för den 

entreprenör som avses i artikel 15.2 i denna förordning bjudas in att delta i möten 

i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatörer i frågor som direkt rör den 

entreprenören.

Artikel 32

Omröstningsregler för styrelsen för säkerhetsackreditering

Artikel 40 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig med avseende på 

omröstningsreglerna för styrelsen för säkerhetsackreditering.

Artikel 33

Delgivning och verkan av beslut som fattas av styrelsen för säkerhetsackreditering

1. Artikel 41.1–41.4 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig på beslut som 

fattas av styrelsen för säkerhetsackreditering. I den här förordningen ska begreppet 

komponent i artikel 41 i förordning (EU) 2021/696 förstås som statlig infrastruktur.

2. Tidsplanen för arbetet i styrelsen för säkerhetsackreditering får inte ha någon negativ 

inverkan på tidsplanen för verksamheterna i det arbetsprogram som avses i 

artikel 38.1.

Artikel 34

Medlemsstaternas roll när det gäller säkerhetsackreditering

Artikel 42 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig på detta program.
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Artikel 35

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1. Artikel 43 i förordning (EU) 2021/696 ska vara tillämplig på 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör programmet.

2. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som genereras av ESA i samband med de 

uppdrag som anförtros ESA enligt artikel 25.1 och 25.2 ska betraktas som 

säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med kommissionens beslut 

(EU, Euratom) 2015/44430 och rådets beslut 2013/488/EU31, skapade under 

kommissionens överinseende.

Kapitel VII

Internationella förbindelser

Artikel 36

 Tredjeländers och internationella organisationers deltagande i programmet

1. I enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som ingås i enlighet med 

artikel 218 i EUF-fördraget och som omfattar ett tredjelands deltagande i ett 

unionsprogram, ska programmet vara öppet för deltagande för de medlemmar 

i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt för följande tredjeländer:

(a) Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet 

med de allmänna principer och allmänna villkor som fastställs i respektive 

ramavtal och associeringsrådsbeslut för dessa länders deltagande 

i unionsprogram, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor 

som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.

(b) Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de 

allmänna principer och allmänna villkor för dessa länders deltagande 

i unionsprogram som fastställs i respektive ramavtal och associeringsrådsbeslut 

30 Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för 
skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).
31 Rådets beslut av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).
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eller i liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs 

i avtal mellan unionen och dessa länder.

(c) Andra tredjeländer än de tredjeländer som omfattas av leden a och b.

2. Programmet ska vara öppet för internationella organisationers deltagande i enlighet 

med avtal som ingås i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

3. Det särskilda avtal som avses i punkterna 1 och 2 ska

(a) säkerställa en rättvis balans vad gäller bidrag från och förmåner till det 

tredjeland eller den internationella organisation som deltar i 

unionsprogrammen,

(b) föreskriva villkor för deltagande i programmen, inbegripet beräkning av 

ekonomiska bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader,

(c) inte ge tredjelandet eller den internationella organisationen beslutanderätt när 

det gäller unionsprogrammet,

(d) garantera unionens rätt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att 

skydda sina ekonomiska intressen,

(e) inte påverka de skyldigheter som följer av befintliga avtal som ingåtts av 

unionen eller medlemsstaterna, särskilt när det gäller nyttjanderätten till 

frekvenser.

4. Utan att det påverkar de villkor som fastställs i punkterna 1, 2 och 3, och 

i säkerhetens intresse, får kommissionen genom genomförandeakter fastställa 

ytterligare krav för tredjeländers och internationella organisationers deltagande 

i programmet, i den mån detta är förenligt med de befintliga avtal som avses 

i punkterna 1 och 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 42.2.

Artikel 37

Tredjeländers och internationella organisationers tillgång till de statliga tjänsterna

Tredjeländer och internationella organisationer får ha tillgång till de statliga tjänsterna, under 

förutsättning att
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(a) de ingår ett avtal, i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget, om villkoren för 

tillgång till statliga tjänster,

(b) de uppfyller kraven i artikel 43.1 i förordning (EU) 2021/696.

I den här förordningen ska hänvisningarna till programmet i artikel 43.1 i förordning 

(EU) 2021/696 anses som hänvisningar till programmet som inrättas genom den här 

förordningen.

Kapitel VIII

Programplanering, övervakning, utvärdering och kontroller

Artikel 38

Programplanering, övervakning och rapportering

1. Programmet ska genomföras med hjälp av ett sådant arbetsprogram som avses 

i artikel 110 i budgetförordningen. I arbetsprogrammet ska det anges de åtgärder och 

den tillhörande budget som krävs för uppfyllandet av programmets mål samt 

i förekommande fall det totala belopp som är avsatt för blandfinansieringsinsatser. 

Arbetsprogrammet ska komplettera det arbetsprogram för Govsatcomkomponenten 

i unionens rymdprogram som avses i artikel 100 i förordning (EU) 2021/696.

Kommissionen ska anta arbetsprogrammet genom genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 42.2.

2. I bilagan fastställs indikatorer för rapportering om programmets framsteg när det 

gäller att uppnå de allmänna och specifika mål som fastställs i artikel 3.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 

i syfte att ändra bilagan för att ändra indikatorerna där det anses nödvändigt och 

i syfte att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättande av en ram 

för övervakning och utvärdering.

4. Om det är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som 

anges i artikel 44 tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.
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5. Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av 

programmets genomförande och resultat samlas in effektivt, på ett ändamålsenligt 

sätt och i god tid.

För detta ändamål ska mottagare av unionsmedel och, när så är lämpligt, 

medlemsstaterna, omfattas av proportionella rapporteringskrav.

6. Vid tillämpning av punkt 2 ska mottagarna av unionsmedel lämna lämplig 

information. De uppgifter som krävs för kontroll av prestationen ska samlas in 

effektivt, på ett ändamålsenligt sätt och i god tid.

Artikel 39

Utvärdering och översyn

1. Kommissionen ska utvärdera programmet i så god tid att utvärderingen kan användas 

i beslutsprocessen.

2. Senast den [datumet två år efter ikraftträdandet] och under alla omständigheter 

senast den 30 juni 2026, och därefter vartannat år ska kommissionen utvärdera 

genomförandet av programmet. Vid genomförandet av utvärderingen ska 

kommissionen beakta synpunkter från berörda parter på både unionsnivå och 

nationell nivå. Kommissionen ska bedöma

(a) prestandan hos den säkra konnektivitetsinfrastruktur och de tjänster som 

tillhandahålls inom ramen för programmet, inbegripet anslutningshastighet, 

låg latens, tillgänglighet, tillförlitlighet, oberoende och global åtkomst,

(aa) styrnings- och genomförandemodellerna och deras effektivitet,

(b) utvecklingen i fråga om programanvändarnas behov,

(ba) programmets synergi och komplementaritet med Govsatcom och övriga 

komponenter i unionens rymdprogram,

(bb) utvecklingen av tillgänglig kapacitet och utvecklingen av ny teknik,

(bc) deltagandet och utnyttjandet av innovation i rymdekosystemet, särskilt 

nystartade företag och små och medelstora företag i hela unionen.

(bd) programmets miljöpåverkan, med beaktande av kriterierna i artikel 7a,
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(be) eventuella kostnadsöverskridanden, tidsåtgången för att hålla de fastställda 

projekttidsfristerna och effektiviteten i styrningen och förvaltningen av 

programmet,

(bf) ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen och samstämdheten 

i programmets verksamhet samt det unionsmervärde som den tillför,

(bg) programmets synergi och komplementaritet med relevanta unionsinitiativ, 

nationella initiativ och, i förekommande fall, regionala initiativ.

Utvärderingen ska om så är lämpligt åtföljas av ett lämpligt förslag.

3. Utvärderingen av programmet ska ta hänsyn till resultaten av den utvärdering av 

Govsatcomkomponenten i unionens rymdprogram som genomförs i enlighet med 

artikel 102 i förordning (EU) 2021/696.

Om kommissionen anser det lämpligt, mot bakgrund av den övergripande 

samstämdheten inom unionens rymdsektor, ska utvärderingen åtföljas, senast 

i den fleråriga budgetramen 2028–2034, av ett lämpligt förslag för att integrera 

programmet i unionens rymdprogram.

4. Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med 

sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén.

5. De enheter som deltar i genomförandet av denna förordning ska förse kommissionen 

med de data och den information som behövs för den utvärdering som avses 

i punkt 1.

6. Två år efter det att full operativ kapacitet har uppnåtts och därefter vartannat år ska 

byrån i samråd med berörda parter utfärda en marknadsrapport om programmets 

inverkan på EU:s kommersiella satellitindustri i syfte att säkerställa att påverkan på 

konkurrensen minimeras och incitamenten till innovation upprätthålls.
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Artikel 40

Revisioner

Revisioner av användningen av unionens bidrag som utförs av personer eller enheter, 

inbegripet andra än de som agerar på uppdrag av unionens institutioner eller organ, ska ligga 

till grund för den övergripande försäkran enligt artikel 127 i budgetförordningen.

Artikel 41

Skydd av personuppgifter och privatliv

All behandling av personuppgifter i samband med de uppdrag och den verksamhet som avses 

i denna förordning, även av byrån, ska utföras i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd 

av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67932 och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172533.

Kapitel IX

Delegering och genomförandeåtgärder

Artikel 42

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den programkommitté som inrättats genom artikel 

107 i förordning (EU) 2021/696, i Govsatcomkonstellationen. Denna kommitté ska 

vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

För antagandet av de genomförandeakter som avses i artiklarna 5.3 och 27.2 i denna 

förordning ska den kommitté som avses i första stycket i denna punkt sammanträda 

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och 
byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 
nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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i den säkerhetskonstellation som definieras i artikel 107.1 e i förordning 

(EU) 2021/696.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas.

3. Om programkommittén inte avger något yttrande om det utkast till genomförandeakt 

som avses i artikel 27.2 i denna förordning, ska kommissionen inte anta utkastet till 

genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska 

tillämpas.

Artikel 43

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6a och 38 ska ges 

till kommissionen till och med den 31 december 2028.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6a och 38 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6a och 38 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 
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invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ.

Artikel 44

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och 

ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen 

av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till 

varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med 

det förfarande som avses i artikel 43.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva 

akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut 

om att invända.

Kapitel X

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 45

Information, kommunikation och publicitet

1. Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från 

unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, i synnerhet när de främjar 

åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, ändamålsenlig och 

proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och 

allmänheten, i syfte att förbättra den unionsomfattande kommunikationen om 

rymdtjänsternas fördelar, samtidigt som små och medelstora företag involveras 

i åtgärder för att öka medvetenheten så att deras delaktighet i utvecklingen och 

tillhandahållandet av rymdtjänsterna till medborgarna tydliggörs.

2. Kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsåtgärder avseende 

programmet, åtgärder som vidtagits inom ramen för programmet och uppnådda 

resultat.
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3. Finansiella medel som tilldelas programmet ska också bidra till den gemensamma 

kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån dessa 

prioriteringar har anknytning till de mål som anges i artikel 3.

Artikel 46

Tjänstekontinuitet efter 2027

Vid behov får anslag föras in i unionens budget efter 2027 för att täcka sådana utgifter som är 

nödvändiga för uppfyllandet av de mål som föreskrivs i artikel 3 i syfte att möjliggöra 

förvaltningen av åtgärder som inte slutförts när programmet avslutas, liksom kostnader som 

täcker kritisk operativ verksamhet och tillhandahållande av tjänster.

Artikel 47

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts 

i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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Bilaga

INDIKATORER FÖR UTVÄRDERING AV PROGRAMMET

Programmet kommer att övervakas noggrant, på grundval av en uppsättning indikatorer som 
är avsedda att mäta i vilken grad de specifika målen har uppnåtts, för att därigenom kunna 
minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in 
för följande nyckelindikatorer:
 Indikatorerna bör vara knutna till de specifika målen, men för att undvika bristande 
samstämdhet inte upprepa dem.
Specifikt mål 1: Öka kvaliteten, motståndskraften och oberoendet hos unionens och 
medlemsstaternas satellittjänster.
 Indikator 1: Medlemsstaternas regeringar och unionens institutioner, organ och 
byråer får tillgång till en första uppsättning statliga tjänster 2024, med full kapacitet 2027
 Indikator 2: Systemets prestanda i fråga om global täckning, tjänsternas 
tillgänglighet, bandbredd
 Indikator 3: Full integrering av befintlig kapacitet från unionens pool genom 
integrering av Govsatcom-markinfrastruktur
 Indikator 4: Antal större avbrott per år i telenäten i medlemsstaterna som mildras av de 
statliga tjänster som erbjuds av systemet för säker konnektivitet
 Indikator 5: Användarens tillfredsställelse med prestanda i systemet för säker 
konnektivitet
 Indikator 6: Antal användare av statliga tjänster i EU
 Indikator 7: Täckningsgraden för programdeltagarna och antal tredjeländer och 
internationella organisationer som deltar i programmet i enlighet med artikel 36
Specifikt mål 2: Öka unionens cyberresiliens genom att utveckla redundans, passivt och 
reaktivt cyberskydd och ▌operativ cybersäkerhet ▌.
 Indikator 1: Systemet erhåller säkerhetsackreditering som gör det möjligt för 
avdelningarna att överföra säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter upp till en viss 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och EU-medlemsstaternas nationella 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på motsvarande säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, 
i enlighet med principerna i rådets beslut (2013/488/EU) om säkerhetsbestämmelser för skydd 
av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter
 ▌
 Indikator 2: Årligt antal cybersäkerhetsincidenter och hur allvarliga deras 
konsekvenser är för systemet för säker konnektivitet
 Specifikt mål 2a: Utveckla och integrera rymdsegmentet och tillhörande 
marksegment i Europeiska kvantkommunikationsinfrastrukturen för att möjliggöra säker 
överföring av krypteringsnycklar.
 Indikator 1: Antal medlemsstater som är anslutna till Europeiska 
kvantkommunikationsinfrastrukturens markbaserade nät
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 Indikator 2: De satelliter för kvantnyckelöverföring som behövs för att Europeiska 
kvantkommunikationsinfrastrukturen ska fungera befinner sig i omloppsbana och 
fungerar
Specifikt mål 3: Möjliggöra, när så är möjligt, utveckling av kommunikationstjänster och 
andra tjänster, i synnerhet genom att förbättra, skapa synergier mellan och utöka 
kapaciteten och tjänsterna hos ▌komponenter i unionens rymdprogram, samt tjänster som 
inte är komponenter i unionens rymdprogram, genom att hysa ytterligare satellitdelsystem, 
inbegripet nyttolaster.
 Indikator 1: Antal nyttolaster som förbättrar unionens kapacitet för lägesbild
 Indikator 2: Antal nyttolaster som förbättrar EGNSS kapacitet
 Indikator 3: Antal nyttolaster som förbättrar Copernicus kapacitet
Specifikt mål 4: Skapa incitament för innovation samt utveckling och användning av 
innovativ och disruptiv teknik i hela det europeiska rymdekosystemet, i synnerhet genom att 
stödja nya aktörer, uppstartsföretag samt små och medelstora företag i sektorer i tidigare, 
mellanliggande och senare led i hela unionen.
 Indikator 1: Antal nya aktörer, uppstartsföretag, små och medelstora företag samt 
midcap-bolag som erbjuder tjänster utgående från infrastrukturen 
 Indikator 2: Total procentandel av värdet av de kontrakt som de huvudsakliga 
anbudsgivarna har lagt ut på underentreprenad till andra små och medelstora företag än 
dem som är knutna till anbudsgivarens grupp av företag samt deras andel av det 
gränsöverskridande deltagandet
Specifikt mål 5: Möjliggöra ytterligare utveckling av höghastighetsbredband och sömlös 
konnektivitet i hela unionen, så att döda kommunikationszoner undanröjs – till stöd för en 
inkluderande, sammanhållen och hållbar utveckling i unionen samtidigt som man 
överbryggar den digitala klyftan –, rimligt prissatt tillgång möjliggörs och 
sammanhållningen stärks, både inom unionen och ▌över geografiska områden av 
strategiskt intresse utanför unionen.
 Indikator 1: Hastigheten, latensen, tillgängligheten och tillförlitligheten i det 
▌satellitbaserade bredbandet
 Indikator 2: Antal nya ▌användare av ▌satellitkommunikation i EU:s 
landsbygdsområden, yttersta randområden och utomeuropeiska länder och territorier och 
i geografiska områden av strategiskt intresse utanför unionen
 Indikator 3: Antal länder där satellitbaserat bredband finns tillgängligt för 
konsumenterna
 Specifikt mål 5a: Tillgång till banpositioner och nyttjanderätten till relevanta 
frekvenser.
 Indikator 1: Antal satelliter per banposition åren 2025, 2026 och 2027
 Specifikt mål 5b: Förbättra säkerheten och hållbarheten för verksamheten i rymden 
genom att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa och främja ansvarsfullt beteende 
i rymden i samband med programmets genomförande.
 Indikator 1: Koldioxidavtryck från programmets utveckling, produktion och 
utbyggnad
 Indikator 2: Antal aktiva satelliter, avvecklade och återtagna satelliter
 Indikator 3: Mängden rymdskrot som genereras av konstellationen
 Indikator 4: Efemerid för de satelliter som delas med EU:s SST-konsortium
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 Indikator 5: Lämpligt mått på ljusreflexionens inverkan på astronomiska 
observationer
 Specifikt mål 5c: Förbättra unionens strategiska och teknologiska oberoende i fråga 
om teknik, resurser, verksamhet och tjänster på rymdområdet.
 Indikator 1: Utveckling av satellitkapacitet som medlemsstaterna och unionens 
institutioner köpt av tredjelandsaktörer
 Indikator 2: Antal uppskjutningar som inte utförs från unionens territorium eller 
territorier tillhörande medlemmar av Efta som är medlemmar i EES
 Indikator 3: Antal komponenter och tekniker som används i infrastrukturen och 
som inte har utformats och tillverkats i unionen
 Indikator 4: Procentandelen användarterminaler som använder 
infrastrukturtjänster utformade och producerade i unionen
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6.7.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens 
program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 
(COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD))

Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

KORTFATTAD MOTIVERING

Det finns ett växande behov av säkrare och mer tillförlitlig, men ändå ekonomiskt överkomlig 

och kostnadseffektiv, tillgång till satellitbaserad kommunikation. Detta blir allt tydligare i det 

nuvarande utmanande geopolitiska läget. Kommissionen har föreslagit att man inrättar 

unionens program för säker konnektivitet, som skulle förbättra motståndskraften hos unionens 

kommunikationstjänster och bidra till unionens cyberresiliens. Det skulle också stödja 

rymdindustrins bas, inbegripet små och medelstora företag och uppstartsföretag, och 

möjliggöra utvecklingen av höghastighetsbredband och sömlös konnektivitet. Programmet 

skulle bestå av ett offentlig-privat partnerskap som tillhandahåller statliga och kommersiella 

tjänster. En preliminär uppsättning statliga tjänster bör vara tillgänglig 2025, med full 

kapacitet 2027.

Föredraganden välkomnar kommissionens ambition att snabbt gå vidare med detta viktiga 

initiativ där EU konkurrerar med andra mycket dynamiska aktörer. Han anser att programmet 

i hög grad skulle bidra till unionens strategiska oberoende och minska unionens beroende av 

offentliga och privata aktörer i tredjeländer.

När det gäller budgetkonsekvenser och finansiella bestämmelser insisterar föredraganden på 

att finansieringsramen för befintliga EU-program inte bör minskas för att finansiera nya 

program. Dessutom bör finansieringsmodellen för programmet för säker konnektivitet, som 

delvis bygger på bidrag från medlemsstaterna och den privata sektorn, inte utgöra en 

finansiell risk för programmets statliga del. 
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Bevarande av finansieringsnivån för befintliga EU-program 

Eftersom programmet för säker konnektivitet är ett nytt initiativ som inte planerades när den 

fleråriga budgetramen för 2021–2027 fastställdes, och för att undvika nedskärningar i andra 

unionsprogram, bör anslagsbeloppet tas från de outnyttjade marginalerna under taken i den 

fleråriga budgetramen eller mobiliseras genom de icke-tematiska särskilda instrumenten i den 

fleråriga budgetramen. 

I sitt förslag planerar kommissionen att omfördela ett totalt belopp på 1,6 miljarder EUR 

under perioden 2023–2027. Av detta totala belopp kommer 150 miljoner EUR från 

marginalerna, medan resten kommer från befintliga program (rymdprogrammet 

Galileo/Egnos, FSE:s digitala del, programmet för ett digitalt Europa, Europeiska 

försvarsfonden och bufferten för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete 

och internationellt samarbete). 

Föredraganden anser att dessa belopp är nödvändiga för att de berörda programmen ska kunna 

genomföras väl. Det är därför inte acceptabelt att omfördela dem till en helt ny verksamhet. 

Följande är av särskild betydelse:

 FSE:s digitala del och programmet för ett digitalt Europa är viktiga inslag i unionens 

strategi för att uppnå den digitala omställningen. Dessutom skulle kommissionens 

förslag till förordning om halvledare ha en negativ inverkan på både FSE:s digitala del 

och programmet för ett digitalt Europa.

 Anslagen till Europeiska försvarsfonden minskades i hög grad av Europeiska rådet 

jämfört med kommissionens ursprungliga förslag och är därför redan mycket lägre än 

vad kommissionen och parlamentet ansåg vara nödvändigt. Detta är dessutom 

avgörande för uppbyggnaden av en europeisk försvarspolitik. Europeiska rådet har 

beskrivit den ryska invasionen av Ukraina som en ”omvälvande förändring i Europas 

historia”. En omfördelning av medlen som om ingenting hade hänt är inte ett lämpligt 

svar på situationen.

 Bufferten för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och 

internationellt samarbete för nya utmaningar och prioriteringar är utformad för att 

hantera oförutsedda omständigheter. Den bör endast mobiliseras för nya kriser eller 

nya utmaningar, och inte för planerade eller programmerbara initiativ.
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Kommissionen planerar dessutom att öronmärka ett totalt belopp på 800 miljoner EUR under 

perioden 2023–2027. Föredraganden skulle kunna godta öronmärkningen av belopp inom 

rymdprogrammet (Govsatcom) och Horisont Europa, eftersom deras programmål 

kompletterar och överensstämmer med målen för programmet för säker konnektivitet. Han 

skulle dock föreslå att man kompenserar för det belopp som öronmärkts inom ramen för 

Horisont Europa med hjälp av tillbakadragna anslag till forskningsprogram. Föredraganden 

stöder inte öronmärkningen på 150 miljoner EUR inom ramen för instrumentet för 

grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen, 

som omfattar EU:s samarbete med tredjeländer. Detta är inte motiverat, särskilt med tanke på 

det globala sammanhanget. Finansieringen av instrumentet för grannskapspolitik, 

utvecklingssamarbete och internationellt samarbete är redan alltför snäv efter bara ett år under 

den nuvarande fleråriga budgetramen. 

Säkerställande av genomförbarheten hos programmets statliga del

I sitt förslag räknar kommissionen med att en stor del av finansieringen inte kommer att 

komma från EU:s budget. Man förväntar sig att medlemsstaterna bidrar till den statliga 

infrastrukturen och de statliga tjänsterna, medan privata partner helt och hållet skulle 

finansiera den kommersiella infrastrukturen och tillhandahållandet av kommersiella tjänster. 

En god skyddsmekanism mellan den statliga och den kommersiella delen kommer att vara 

avgörande för att säkerställa de statliga tjänsternas kontinuitet om den kommersiella partnern 

eventuellt befinner sig i en situation med finansiellt obestånd. 

När det gäller den statliga delen förutser kommissionen att finansiering kommer att ske både 

från EU-budgeten och genom medlemsstaternas bidrag. Förordningen bör därför säkerställa 

att det inte finns någon finansiell risk för EU:s budget. Medlemsstaterna bör åläggas att bidra 

till att säkerställa genomförbarheten när det gäller den statliga infrastrukturen och det statliga 

tillhandahållandet av tjänster inom den fastställda tidsramen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
 Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det finns en växande efterfrågan 
hos unionens statliga aktörer på säkra och 
tillförlitliga satellitkommunikationstjänster, 
särskilt eftersom de är det enda 
genomförbara alternativet i situationer där 
markbaserade kommunikationssystem 
saknas, är utsatta för störningar eller är 
otillförlitliga. Kostnadseffektiv tillgång till 
satellitbaserad kommunikation till ett 
rimligt pris är också oumbärligt i avlägsna 
regioner, på det öppna havet och i 
luftrummet. Där bristen på kommunikation 
med hög bandbredd för närvarande 
begränsar möjligheten att dra full nytta av 
nya sensorer och plattformar som 
observerar de 71 % av planeten som utgörs 
av hav, säkerställer satellitkommunikation 
långsiktig, världsomspännande och 
oavbruten tillgång.

1. Det finns en växande efterfrågan 
hos unionens statliga aktörer på säkra och 
tillförlitliga satellitkommunikationstjänster, 
särskilt eftersom de är det enda 
genomförbara alternativet i situationer där 
markbaserade kommunikationssystem 
saknas, är utsatta för störningar eller är 
otillförlitliga. Kostnadseffektiv tillgång till 
satellitbaserad kommunikation till ett 
rimligt pris är också oumbärligt i avlägsna 
regioner, inklusive de yttersta 
randområdena, på det öppna havet och i 
luftrummet. Där bristen på kommunikation 
med hög bandbredd för närvarande 
begränsar möjligheten att dra full nytta av 
nya sensorer och plattformar som 
observerar de 71 % av planeten som utgörs 
av hav, säkerställer satellitkommunikation 
långsiktig, världsomspännande och 
oavbruten tillgång.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram som ska utgöra det 
särskilda referensbeloppet i den mening 
som avses i punkt 18 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 

(25) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram som ska utgöra det 
särskilda referensbeloppet i den mening 
som avses i punkt 18 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
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budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning samt om 
nya egna medel, inbegripet en färdplan för 
införandet av nya egna medel22, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet.

budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor 
och sund ekonomisk förvaltning samt om 
nya egna medel, inbegripet en färdplan för 
införandet av nya egna medel22, för 
Europaparlamentet och rådet under det 
årliga budgetförfarandet. Eftersom 
programmet är ett nytt initiativ som inte 
planerades när den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 fastställdes, 
och för att undvika nedskärningar i andra 
unionsprogram, bör anslagsbeloppet tas 
från de outnyttjade marginalerna under 
taken i den fleråriga budgetramen eller 
mobiliseras genom de icke-tematiska 
särskilda instrumenten i den fleråriga 
budgetramen.

__________________ __________________
22 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28. 22 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

Motivering

Europaparlamentet är fast övertygat om att nya initiativ bör finansieras med nya resurser. 
Samma tillvägagångssätt bör tillämpas i detta fall. I synnerhet bör inga medel omfördelas 
från andra unionsprogram.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Programmets mål är samstämmiga 
med och kompletterar målen i andra 
unionsprogram, särskilt Horisont Europa, 
inrättat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/69523, 
programmet för ett digitalt Europa, inrättat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/69424, instrumentet 
för grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i 
världen, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/94725, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, inrättad genom 

(26) Programmets mål är samstämmiga 
med och kompletterar målen i andra 
unionsprogram, särskilt Horisont Europa, 
inrättat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/695, 
programmet för ett digitalt Europa, inrättat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/694, instrumentet för 
grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i 
världen, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/947, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, inrättad genom 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/115326 och i synnerhet unionens 
rymdprogram, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/69627.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/1153 och i synnerhet unionens 
rymdprogram, inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2021/696. Medel från dessa program 
bör dock inte omfördelas för att 
finansiera programmet.

__________________ __________________
23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/695 av den 
28 april 2021 om inrättande av Horisont 
Europa – ramprogrammet för forskning 
och innovation, och om dess regler för 
deltagande och spridning samt om 
upphävande av förordningarna 
(EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 
(EUT L 170, 12.5.2021, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/695 av den 
28 april 2021 om inrättande av Horisont 
Europa – ramprogrammet för forskning 
och innovation, och om dess regler för 
deltagande och spridning samt om 
upphävande av förordningarna 
(EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 
(EUT L 170, 12.5.2021, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/694 av den 
29 april 2021 om inrättande av programmet 
för ett digitalt Europa och om upphävande 
av beslut (EU) 2015/2240 (EUT L 166, 
11.5.2021, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/694 av den 
29 april 2021 om inrättande av programmet 
för ett digitalt Europa och om upphävande 
av beslut (EU) 2015/2240 (EUT L 166, 
11.5.2021, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/947 av den 
9 juni 2021 om inrättande av instrumentet 
för grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i 
världen – om ändring och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 466/2014/EU och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1601 och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 480/2009 (EUT L 209, 
14.6.2021, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/947 av den 
9 juni 2021 om inrättande av instrumentet 
för grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete – Europa i 
världen – om ändring och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 466/2014/EU och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1601 och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 480/2009 (EUT L 209, 
14.6.2021, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1153 av den 
7 juli 2021 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och om upphävande 
av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och 
(EU) nr 283/2014, (EUT L 249, 14.7.2021, 
s. 38).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/1153 av den 
7 juli 2021 om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och om upphävande 
av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och 
(EU) nr 283/2014, (EUT L 249, 14.7.2021, 
s. 38).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/696 av den 
28 april 2021 om inrättande av unionens 
rymdprogram och Europeiska unionens 

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/696 av den 
28 april 2021 om inrättande av unionens 
rymdprogram och Europeiska unionens 
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rymdprogrambyrå och om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 912/2010, 
(EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 
samt beslut nr 541/2014/EU (EUT L 170, 
12.5.2021, s. 69).

rymdprogrambyrå och om upphävande av 
förordningarna (EU) nr 912/2010, 
(EU) nr 1285/2013 och (EU) nr 377/2014 
samt beslut nr 541/2014/EU (EUT L 170, 
12.5.2021, s. 69).

Motivering

Det stämmer att målen för programmet för säker konnektivitet kompletterar målen för andra 
unionsprogram. Medel bör dock inte omfördelas från dessa program för att finansiera detta 
nya initiativ.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Horisont Europa-programmet 
kommer att anslå en särskild andel av sina 
komponenter i fjärde klustret till 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som rör utveckling och validering av 
systemet för säker konnektivitet, inbegripet 
för den potentiella teknik som skulle 
utvecklas inom ramen för ny rymd. 
Instrumentet för grannskapet, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete (Europa i världen) kommer att 
anslå en särskild andel av sina medel till 
verksamhet som rör driften av systemet 
och tillhandahållandet av 
världsomspännande tjänster som kommer 
att göra det möjligt att erbjuda en rad 
tjänster till internationella partner. 
Unionens rymdprogram kommer att anslå 
en särskild andel av sin 
Govsatcomkomponent till verksamhet som 
rör utvecklingen av Govsatcomnavet, som 
kommer att utgöra en del av 
markinfrastrukturen i systemet för säker 
konnektivitet. Finansieringen från dessa 
program bör genomföras i enlighet med 
reglerna för dessa program. Eftersom dessa 
regler kan skilja sig avsevärt från reglerna i 
denna förordning bör behovet av att uppnå 

(27) Horisont Europa-programmet 
kommer att anslå en särskild andel av sina 
komponenter i fjärde klustret till 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som rör utveckling och validering av 
systemet för säker konnektivitet, inbegripet 
för den potentiella teknik som skulle 
utvecklas inom ramen för ny rymd. 
Eftersom programmet för säker 
konnektivitet är ett nytt initiativ och 
Horisont Europa-programmet är en viktig 
unionsprioritering, bör tilldelningen av 
medel för dessa forsknings- och 
innovationsverksamheter inte påverka den 
övriga forsknings- och 
innovationsverksamhet som bedrivs inom 
kluster 4, och som är avgörande för 
unionens konkurrenskraft och den gröna 
och digitala omställningen. Utan att det 
påverkar Europaparlamentets och rådets 
institutionella befogenheter bör därför ett 
belopp i åtagandebemyndiganden 
motsvarande det belopp som öronmärkts 
för kluster 4 för forsknings- och 
innovationsverksamhet som avser 
systemet för säker konnektivitet göras 
tillgängligt för Horisont Europa-
programmet under perioden 2023–2027, 
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de avsedda politiska målen på ett 
ändamålsenligt sätt beaktas när beslut 
fattas om att finansiera åtgärder från både 
de anslagna medlen från Horisont Europa, 
Europa i världen och unionens program 
för säker konnektivitet.

till följd av att projekt som tillhör det 
programmet eller dess föregångare 
genomförts delvis eller inte alls, i enlighet 
med artikel 15.3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 (budgetförordningen). Detta 
belopp tillkommer utöver de 
0,5 miljarder EUR (i 2018 års priser) som 
föreskrivs i Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens gemensamma 
förklaring om återanvändning av 
tillbakadragna medel i samband med 
forskningsprogrammet. Unionens 
rymdprogram kommer att anslå en särskild 
andel av sin Govsatcomkomponent till 
verksamhet som rör utvecklingen av 
Govsatcomnavet, som kommer att utgöra 
en del av markinfrastrukturen i systemet 
för säker konnektivitet. Finansieringen från 
dessa program bör genomföras i enlighet 
med reglerna för dessa program. Eftersom 
dessa regler kan skilja sig avsevärt från 
reglerna i denna förordning bör behovet av 
att uppnå de avsedda politiska målen på ett 
ändamålsenligt sätt beaktas när beslut 
fattas om att finansiera åtgärder från de 
anslagna medlen från Horisont Europa och 
unionens program för säker konnektivitet.

Motivering

Kommissionen föreslår att medel öronmärks för säker konnektivitet inom tre andra program. 
Det är logiskt att använda Govsatcomnavet. Denna öronmärkning kan därför stödjas. Det är 
också logiskt att stödja forsknings- och innovationsverksamhet som avser programmet inom 
Horisont Europa. Det föreslås dock att man kompenserar för detta genom att använda 
tillbakadragna anslag i enlighet med artikel 15.3, i syfte att säkerställa att kluster 4 inte 
minskas för detta nya initiativ. Öronmärkning inom ramen för instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete kan inte stödjas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) På grund av dess inneboende 
konsekvenser för unionens och 
medlemsstaternas säkerhet delar 
programmet också mål och principer med 
Europeiska försvarsfonden som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/69728. Därför bör en 
del av finansieringen från det 
programmet finansiera verksamheten 
inom ramen för detta program, särskilt de 
åtgärder som rör utbyggnaden av dess 
infrastruktur.

utgår

__________________
28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2021/697 av den 
29 april 2021 om inrättande av Europeiska 
försvarsfonden och om upphävande av 
förordning (EU) 2018/1092 (EUT L 170, 
12.5.2021, s. 149).

Motivering

Den budget som kommissionen ursprungligen föreslog för EUF minskades kraftigt av 
Europeiska rådet. Mot bakgrund av aktuella händelser var detta ett misstag. En ytterligare 
minskning av beloppet kan inte stödjas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Programmet bör få tillräcklig 
finansiering för att kunna bli 
framgångsrikt. Utöver 
finansieringsramen från unionens budget 
kan programmet ta emot ekonomiska 
bidrag eller bidrag in natura från andra 
parter, inbegripet medlemsstaterna. 
Sådana ekonomiska bidrag skulle kunna 
fastställas med hänsyn till 
medlemsstaternas övergripande behov, 
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med beaktande av principerna om 
proportionalitet, solidaritet och rättvisa. 
Dessutom skulle programmets 
infrastruktur kunna kompletteras med 
ytterligare kapacitet som finansieras 
genom ytterligare investeringar från den 
privata sektorn.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Programmets finansieringsbehov 
bör beaktas vid halvtidsöversynen av den 
fleråriga budgetramen, i syfte att 
säkerställa programmets stabilitet, 
samstämmighet, ambition och långsiktiga 
finansiering. Lämplig finansiering genom 
unionens budget skulle säkerställa en 
demokratisk kontroll av programmet i det 
årliga budgetförfarandet och göra det 
möjligt att tillämpa alla unionens 
bestämmelser om finansiell kontroll och 
ansvarsfrihet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Flera medlemsstater har planerat 
att använda medel från faciliteten för 
återhämtning och resiliens för 
rymdverksamhet. För att maximera de 
tillgängliga finansiella resursernas 
effektivitet och säkerställa synergier 
mellan programmet och faciliteten för 
återhämtning och resiliens bör 
medlemsstaterna uppmuntras att anpassa 
sina planer för återhämtning och resiliens 
till programmets behov.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Upphandlingskontrakt som ingås 
inom ramen för programmet för 
verksamhet som finansieras av programmet 
bör vara förenliga med unionens regler. I 
detta sammanhang bör unionen också 
ansvara för att sätta de mål som ska 
eftersträvas när det gäller offentlig 
upphandling.

(33) Upphandlingskontrakt som ingås 
inom ramen för programmet för 
verksamhet som finansieras av programmet 
bör vara förenliga med unionens regler och 
de särskilda principer som anges i denna 
förordning. I detta sammanhang bör 
unionen också ansvara för att sätta de mål 
som ska eftersträvas när det gäller offentlig 
upphandling. Unionen bör främja ett brett 
geografiskt deltagande av ekonomiska 
aktörer i upphandlingsförfaranden. Den 
upphandlande myndigheten bör främja 
tekniska lösningar som är genomförbara 
på lång sikt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Ett offentlig-privat partnerskap är 
det lämpligaste systemet för att säkerställa 
att programmets mål kan uppnås. Detta 
skulle göra det möjligt att bygga vidare på 
EU:s befintliga teknik- och infrastrukturbas 
för satellitkommunikation och 
tillhandahålla robusta och innovativa 
statliga tjänster, samtidigt som den privata 
partnern skulle få möjlighet att komplettera 
programmets infrastruktur med ytterligare 
kapacitet att erbjuda kommersiella tjänster 
genom egna ytterligare investeringar. Ett 
sådant system skulle dessutom optimera 
kostnaderna för utbyggnad och drift genom 
att dela utvecklings- och 
utbyggnadskostnader för komponenter som 
är gemensamma för både statlig och 

(38) Ett offentlig-privat partnerskap är 
det lämpligaste systemet för att säkerställa 
att programmets mål kan uppnås. Detta 
skulle göra det möjligt att bygga vidare på 
EU:s befintliga teknik- och infrastrukturbas 
för satellitkommunikation och 
tillhandahålla robusta och innovativa 
statliga tjänster, samtidigt som den privata 
partnern skulle få möjlighet att komplettera 
programmets infrastruktur med ytterligare 
kapacitet att erbjuda kommersiella tjänster 
genom egna ytterligare investeringar. Ett 
sådant system skulle dessutom optimera 
kostnaderna för utbyggnad och drift genom 
att dela utvecklings- och 
utbyggnadskostnader för komponenter som 
är gemensamma för både statlig och 
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kommersiell infrastruktur samt för 
driftkostnader genom att möjliggöra en hög 
grad av ömsesidigt ansvar för kapacitet. 
Detta skulle stimulera innovationen, 
särskilt när det gäller ny rymd, genom att 
möjliggöra delning av forsknings- och 
utvecklingsrisker mellan offentliga och 
privata partner.

kommersiell infrastruktur samt för 
driftkostnader genom att möjliggöra en hög 
grad av ömsesidigt ansvar för kapacitet. 
Detta skulle stimulera innovationen, 
särskilt när det gäller ny rymd, genom att 
möjliggöra delning av forsknings- och 
utvecklingsrisker mellan offentliga och 
privata partner. Dessa kostnader och 
risker bör fördelas på ett sådant sätt att 
privata partner inte får någon 
överkompensation. De offentlig-privata 
partnerskapen bör också säkerställa att 
förändrade klimatförhållanden, 
katastrofrisker och potentiella åtgärder 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar identifieras och 
beaktas under hela projektcykeln, från 
utveckling och utformning till 
genomförande av varje enskilt projekt. 
Projekten bör följa principen om att inte 
orsaka betydande skada.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Genomförandemodellen skulle 
kunna ha formen av ett 
koncessionskontrakt eller andra 
kontraktsarrangemang. Oavsett 
genomförandemodell bör ett antal 
huvudprinciper iakttas. Kontraktet bör 
innehålla en tydlig fördelning av uppgifter 
och ansvar mellan offentliga och privata 
partner. Detta bör innebära att 
överkompensation till den privata partnern 
för tillhandahållandet av statliga tjänster 
undviks, göra det möjligt för den privata 
sektorn att tillhandahålla kommersiella 
tjänster och säkerställa en lämplig 
prioritering av statliga användares behov. 
Kommissionen bör kunna bedöma och 
godkänna sådana tjänster för att säkerställa 
att unionens väsentliga intressen och 
programmets mål bevaras och att lämpliga 

(39) Genomförandemodellen skulle 
kunna ha formen av ett 
koncessionskontrakt eller andra 
kontraktsarrangemang. Oavsett 
genomförandemodell bör ett antal 
huvudprinciper som kompletterar 
bestämmelserna i budgetförordningen och 
som är specifika för programmet iakttas. 
Kontraktet bör innehålla en tydlig 
fördelning av uppgifter och ansvar mellan 
offentliga och privata partner, med en 
tydlig riskfördelning mellan dem, i syfte 
att säkerställa att den privata partnern tar 
på sig ansvaret för följderna av de 
eventuella brister som denne är ansvarig 
för. Detta kontrakt bör också garantera att 
den privata partnern inte får någon 
överkompensation för tillhandahållandet 
av statliga tjänster, göra det möjligt för den 
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skyddsåtgärder införs för att förhindra 
potentiell snedvridning av konkurrensen 
till följd av tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster. Sådana 
skyddsåtgärder skulle kunna inbegripa 
särredovisning mellan statliga och 
kommersiella tjänster samt öppen, rättvis 
och icke-diskriminerande tillgång till den 
infrastruktur som krävs för 
tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster. Det offentlig-privata partnerskapet 
bör främja deltagande av uppstartsföretag 
och små och medelstora i koncessionens 
hela värdekedja och mellan 
medlemsstaterna, och därmed stimulera 
utvecklingen av innovativ och disruptiv 
teknik.

privata sektorn att tillhandahålla 
kommersiella tjänster och säkerställa en 
lämplig prioritering av statliga användares 
behov. Kommissionen bör kunna bedöma 
och godkänna sådana tjänster för att 
säkerställa att unionens väsentliga intressen 
och programmets mål bevaras. Det är 
viktigt att se till att det finns åtgärder för 
att säkerställa att dessa väsentliga 
intressen och mål bevaras. Kommissionen 
bör särskilt kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa tjänsternas 
kontinuitet om entreprenören inte kan 
fullgöra sina skyldigheter. Kontraktet bör 
bland annat förhindra intressekonflikter 
och potentiell snedvridning av 
konkurrensen till följd av 
tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster. Detta skulle bland annat kunna 
göras genom att inbegripa särredovisning 
mellan statliga och kommersiella tjänster 
samt öppen, rättvis och icke-
diskriminerande tillgång till den 
infrastruktur som krävs för 
tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster. Det offentlig-privata partnerskapet 
bör främja deltagande av uppstartsföretag 
och små och medelstora i koncessionens 
hela värdekedja och mellan 
medlemsstaterna, och därmed stimulera 
utvecklingen av innovativ och disruptiv 
teknik.

Motivering

Kontrakten bör säkerställa att unionens ekonomiska intressen bevaras.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna har länge varit 
aktiva på rymdområdet. De har system, 
infrastruktur och nationella byråer och 

(41) Medlemsstaterna har länge varit 
aktiva på rymdområdet. De har system, 
infrastruktur och nationella byråer och 
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organ med anknytning till rymden. De kan 
därför ge ett stort bidrag till programmet, 
särskilt genomförandet av det. De kan 
samarbeta med unionen för att främja 
programmets tjänster och tillämpningar 
och säkerställa samstämmighet mellan 
relevanta nationella initiativen och 
programmet. Kommissionen kan utnyttja 
de medel som står till medlemsstaternas 
förfogande, få bistånd från dem och, i 
enlighet med ömsesidigt överenskomna 
villkor, anförtro medlemsstaterna icke-
föreskrivande uppgifter i genomförandet av 
programmet. De berörda medlemsstaterna 
bör dessutom vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa skyddet av den 
markinfrastruktur som upprättats på deras 
territorier. Vidare bör medlemsstaterna och 
kommissionen samarbeta med varandra 
och med lämpliga internationella organ och 
tillsynsmyndigheter för att säkerställa att 
nödvändiga frekvenser för programmet 
finns tillgängliga och är skyddade på 
lämplig nivå, så att tillämpningar baserade 
på de erbjudna tjänsterna kan utvecklas och 
genomföras till fullo, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU.

organ med anknytning till rymden. De kan 
därför ge ett stort bidrag till programmet, 
särskilt genomförandet av det. De bör 
samarbeta med unionen för att främja 
programmets tjänster och tillämpningar 
och säkerställa samstämmighet mellan 
relevanta nationella initiativen och 
programmet. Kommissionen bör kunna 
utnyttja de medel som står till 
medlemsstaternas förfogande, få bistånd 
från dem och, i enlighet med ömsesidigt 
överenskomna villkor, anförtro 
medlemsstaterna icke-föreskrivande 
uppgifter i genomförandet av programmet. 
De berörda medlemsstaterna bör dessutom 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa skyddet av den 
markinfrastruktur som upprättats på deras 
territorier. Vidare bör medlemsstaterna och 
kommissionen samarbeta med varandra 
och med lämpliga internationella organ och 
tillsynsmyndigheter för att säkerställa att 
nödvändiga frekvenser för programmet 
finns tillgängliga och är skyddade på 
lämplig nivå, så att tillämpningar baserade 
på de erbjudna tjänsterna kan utvecklas och 
genomföras till fullo, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 243/2012/EU.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) I enlighet med artikel 17 i fördraget 
om Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
som främjare av unionens allmänintresse 
ankommer det på kommissionen att 
genomföra programmet, ta det 
övergripande ansvaret och främja dess 
användning. I syfte att optimera resurserna 
och kompetensen hos de olika aktörerna 
bör kommissionen ha möjlighet att när så 
är motiverat anförtro vissa uppgifter till 
andra enheter. Eftersom kommissionen har 

(42) I enlighet med artikel 17 i fördraget 
om Europeiska unionen (EU-fördraget) och 
som främjare av unionens allmänintresse 
ankommer det på kommissionen att 
genomföra programmet, ta det 
övergripande ansvaret och främja dess 
användning. I syfte att optimera resurserna 
och kompetensen hos de olika aktörerna 
bör kommissionen ha möjlighet att när så 
är motiverat anförtro vissa uppgifter till 
andra enheter. Eftersom kommissionen har 
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det övergripande ansvaret för programmet, 
bör den fastställa de viktigaste tekniska och 
operativa krav som är nödvändiga för att 
utveckla system och tjänster. Den bör göra 
detta efter att ha konsulterat 
medlemsstaternas experter, användare och 
andra berörda parter. Slutligen bör, i 
enlighet med artikel 4.3 i EUF-fördraget, 
utövandet av unionens befogenhet inte leda 
till att medlemsstaterna hindras från att 
utöva sina befogenheter. För att unionens 
medel ska kunna användas på ett bra sätt är 
det dock lämpligt att kommissionen så 
långt som möjligt säkerställer 
samstämmighet mellan den verksamhet 
som bedrivs inom ramen för programmet 
och medlemsstaternas verksamhet.

det övergripande ansvaret för programmet, 
bör den fastställa de viktigaste tekniska och 
operativa krav som är nödvändiga för att 
utveckla system och tjänster. Den bör göra 
detta efter att ha konsulterat 
medlemsstaternas experter, användare och 
andra berörda parter. Slutligen bör, i 
enlighet med artikel 4.3 i EUF-fördraget, 
utövandet av unionens befogenhet inte leda 
till att medlemsstaterna hindras från att 
utöva sina befogenheter. För att unionens 
medel ska kunna användas på ett bra sätt är 
det dock lämpligt att kommissionen så 
långt som möjligt säkerställer 
samstämmighet mellan den verksamhet 
som bedrivs inom ramen för programmet 
och medlemsstaternas verksamhet, 
inbegripet den verksamhet som 
finansieras inom ramen för deras planer 
för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att säkerställa driften av den 
statliga infrastrukturen och underlätta 
tillhandahållandet av statliga tjänster bör 
byrån ha tillåtelse att genom 
överenskommelser om medverkan anförtro 
särskilda verksamheter till andra enheter 
inom deras respektive behörighetsområden, 
enligt de villkor för indirekt förvaltning 
som gäller för kommissionen.

(45) För att säkerställa driften av den 
statliga infrastrukturen och underlätta 
tillhandahållandet av statliga tjänster bör 
byrån ha tillåtelse att genom 
överenskommelser om medverkan anförtro 
särskilda verksamheter till andra enheter 
inom deras respektive behörighetsområden, 
enligt de villkor för indirekt förvaltning 
som gäller för kommissionen och som 
fastställs i budgetförordningen.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 64
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) I princip bör de statliga tjänsterna 
tillhandahållas avgiftsfritt till användarna 
av de statliga tjänsterna. Om 
kommissionen efter en analys kommer 
fram till att det råder brist på kapacitet bör 
det vara tillåtet att ta fram en prispolitik 
som en del av dessa detaljerade regler för 
tillhandahållandet av tjänster, i syfte att 
undvika en snedvridning av marknaden. 
Kommissionen bör ges 
genomförandebefogenheter för antagandet 
av en sådan prispolitik. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med förordning (EU) 
nr 182/2011.

(64) De statliga tjänsterna bör som 
allmän regel tillhandahållas avgiftsfritt till 
användarna av de statliga tjänsterna. 
Kapaciteten för dessa tjänster är dock 
begränsad. Om kommissionen efter en 
noggrann analys kommer fram till att det 
råder brist på kapacitet bör det, i 
vederbörligen motiverade fall, vara tillåtet 
att ta fram en prispolitik som en del av 
dessa detaljerade regler för 
tillhandahållandet av tjänster, i syfte att 
matcha tillgång och efterfrågan på 
tjänster och undvika en snedvridning av 
marknaden. Kommissionen bör ges 
genomförandebefogenheter för antagandet 
av en sådan prispolitik. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med förordning (EU) 
nr 182/2011. 

Motivering

Ytterligare förtydligande.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Enligt punkterna 22 och 23 i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning42 bör detta 
program utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
en administrativ börda, särskilt för 
medlemsstaterna, och överreglering 
undviks. Dessa krav bör när så är lämpligt 
innefatta mätbara indikatorer som 
utgångspunkt för utvärdering av 
programmets effekter. Utvärderingen av 
detta program bör ta hänsyn till resultaten 
av den utvärdering av unionens 

(68) Enligt punkterna 22 och 23 i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning42 bör detta 
program utvärderas på grundval av 
information som samlats in i enlighet med 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
en administrativ börda, särskilt för 
medlemsstaterna, och överreglering 
undviks. Dessa krav bör när så är lämpligt 
innefatta mätbara indikatorer som 
utgångspunkt för utvärdering av 
programmets effekter. Utvärderingen av 
detta program bör ta hänsyn till resultaten 
av den utvärdering av unionens 
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rymdprogram rörande 
Govsatcomkomponenten som utförts inom 
ramen för förordning (EU) 2021/696.

rymdprogram rörande 
Govsatcomkomponenten som utförts inom 
ramen för förordning (EU) 2021/696 och 
bör finnas tillgänglig i god tid för att 
bidra till arbetet med eventuella förslag 
om att fortsätta programmet under nästa 
fleråriga budgetram.

__________________
42 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

__________________
42 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69a) Alla väsentliga finansiella och 
rättsliga krav bör fastställas i denna 
förordning för att säkerställa 
förutsägbarhet i programmets 
genomförande. Det är också nödvändigt 
att fastställa omfattningen av samarbetet 
mellan kommissionen och relevanta 
näringslivspartner, i syfte att säkerställa 
att det finns en tydlig ram för 
programmets delmål och mål.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säkerställa långsiktig, 
världsomspännande och oavbruten tillgång 
till säkra och kostnadseffektiva 
satellitkommunikationstjänster för statliga 
användare i enlighet med artikel 7.1–7.3, 
som stöder skydd av kritisk infrastruktur, 
övervakning, yttre åtgärder, krishantering 
och tillämpningar som är av avgörande 
betydelse för ekonomin, miljön, säkerhet 

(a) säkerställa långsiktig, 
världsomspännande och oavbruten tillgång 
till säkra och kostnadseffektiva 
satellitkommunikationstjänster för statliga 
användare i enlighet med artikel 7.1–7.3, 
som stöder skydd av kritisk infrastruktur, 
övervakning, yttre åtgärder, krishantering 
och tillämpningar som är av avgörande 
betydelse för ekonomin, klimatet och 
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och försvar, så att medlemsstaternas 
motståndskraft ökas,

miljön, säkerhet och försvar, så att 
medlemsstaternas motståndskraft ökas,

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den kommersiella infrastruktur 
som avses i punkt 1 ska omfatta alla andra 
rymd- och marktillgångar än de som utgör 
en del av den statliga infrastrukturen. Den 
kommersiella infrastrukturen ska i sin 
helhet finansieras av den entreprenör som 
avses i artikel 15.2.

4. Den kommersiella infrastruktur 
som avses i punkt 1 ska omfatta alla andra 
rymd- och marktillgångar än de som utgör 
en del av den statliga infrastrukturen. Den 
kommersiella infrastrukturen och 
eventuella relaterade risker ska i sin 
helhet finansieras av den entreprenör som 
avses i artikel 15.2.

Motivering

Entreprenören ska ta fullt ansvar för den kommersiella infrastrukturen och alla därmed 
sammanhängande risker.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster ska finansieras av den entreprenör 
som avses i artikel 15.2. Villkoren för 
tillhandahållandet av kommersiella tjänster 
ska fastställas i de kontrakt som avses i 
artikel 15. De ska särskilt ange hur 
kommissionen kommer att bedöma och 
godkänna tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster för att säkerställa att 
unionens väsentliga intressen och 
programmets allmänna och specifika mål 
som avses i artikel 3 bevaras. De ska också 
innehålla lämpliga skyddsåtgärder för att 
förhindra snedvridning av konkurrensen 
vid tillhandahållandet av kommersiella 

4. Tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster ska finansieras av den entreprenör 
som avses i artikel 15.2. Villkoren för 
tillhandahållandet av kommersiella tjänster 
ska fastställas i de kontrakt som avses i 
artikel 15. De ska särskilt ange hur 
kommissionen kommer att bedöma och 
godkänna tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster för att säkerställa att 
unionens väsentliga intressen och 
programmets allmänna och specifika mål 
som avses i artikel 3 bevaras och vilka 
åtgärder som ska vidtas om dessa 
väsentliga intressen inte respekteras eller 
dessa mål inte uppfylls. Kontrakten ska 
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tjänster, för att undvika intressekonflikter 
och alla andra dolda indirekta fördelar för 
den entreprenör som avses i artikel 15.2. 
Sådana skyddsåtgärder kan omfatta krav 
på särredovisning mellan tillhandahållandet 
av statliga och tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster, inbegripet inrättande 
av en enhet som är strukturellt och juridiskt 
separerad från den vertikalt integrerade 
operatören för tillhandahållandet av statliga 
tjänster, samt tillhandahållandet av öppen, 
rättvis och icke-diskriminerande tillgång 
till den infrastruktur som krävs för 
tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster.

särskilt innehålla åtgärder för att 
säkerställa tjänsternas kontinuitet om 
entreprenören inte kan fullgöra sina 
skyldigheter.

Dessa kontrakt ska också säkerställa att 
det inte finns någon snedvridning av 
konkurrensen vid tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster, intressekonflikter, 
diskriminering eller andra dolda indirekta 
fördelar för den entreprenör som avses i 
artikel 15.2. De kan därför omfatta krav på 
särredovisning mellan tillhandahållandet av 
statliga och tillhandahållandet av 
kommersiella tjänster, inbegripet inrättande 
av en enhet som är strukturellt och juridiskt 
separerad från den vertikalt integrerade 
operatören för tillhandahållandet av statliga 
tjänster, samt tillhandahållandet av öppen, 
rättvis och icke-diskriminerande tillgång 
till den infrastruktur som krävs för 
tillhandahållandet av kommersiella 
tjänster.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att unionens ekonomiska intressen bevaras.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen i vederbörligen motiverade 

Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen, efter en grundlig analys 
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undantagsfall fastställa en prispolitik 
genom genomförandeakter.

och när detta är absolut nödvändigt för att 
matcha tillgång och efterfrågan på 
statliga tjänster, fastställa en prispolitik 
genom genomförandeakter.

Motivering

Förtydligande av prispolitiken.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att fastställa denna prispolitik ska 
kommissionen säkerställa att 
tillhandahållandet av de statliga tjänsterna 
inte snedvrider konkurrensen, att det inte 
råder brist på de statliga tjänsterna och att 
det fastställda priset inte leder till att 
mottagaren överkompenseras.

Genom att fastställa denna prispolitik ska 
kommissionen säkerställa att 
tillhandahållandet av de statliga tjänsterna 
inte snedvrider konkurrensen och att det 
inte råder brist på de statliga tjänsterna. 
Prispolitiken får inte leda till att 
entreprenören överkompenseras. Alla 
intäkter från prispolitiken ska användas 
för att öka kapaciteten hos systemet för 
säker konnektivitet eller för att upphandla 
ytterligare kapacitet.

Motivering

Förtydligande av prispolitiken.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen för genomförandet av 
programmet för perioden 1 januari 2023–
31 december 2027, och för att täcka de 
därmed förknippade riskerna, ska vara 
1,600 miljarder EUR i löpande priser.

Finansieringsramen för genomförandet av 
programmet för perioden 1 januari 2023–
31 december 2027, och för att täcka de 
därmed förknippade riskerna endast när 
det gäller den statliga infrastrukturen, ska 
vara 1,750 miljarder EUR i löpande priser. 
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Detta belopp ska tas från de outnyttjade 
marginalerna under taken i den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 eller 
mobiliseras genom de icke-tematiska 
särskilda instrumenten i den fleråriga 
budgetramen.

Motivering

Eftersom det är ett nytt initiativ bör säker konnektivitet finansieras med nya resurser. Den 
lilla ökningen av finansieringsramen motsvarar det belopp som kommissionen föreslog skulle 
öronmärkas inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande fördelningen av beloppet 
från den fleråriga budgeten 2021–2027 
ska vara följande:

utgår

Motivering

Se ändringsförslag 23.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— 950 miljoner EUR från rubrik 1. utgår

Motivering

Se ändringsförslag 23.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— 500 miljoner EUR från rubrik 5. utgår

Motivering

Se ändringsförslag 23.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— 150 miljoner EUR från rubrik 6. utgår

Motivering

Se ändringsförslag 23.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmet ska kompletteras med 
finansiering som genomförs inom ramen 
för Horisont Europa-programmet, unionens 
rymdprogram och instrumentet för 
grannskapet, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete till ett högsta 
vägledande belopp på 0,430 miljarder 
EUR, 0,220 miljarder EUR respektive 
0,150 miljarder EUR. Denna finansiering 
ska genomföras i enlighet med förordning 
(EU) 2021/695, förordning (EU) 2021/696 
respektive förordning (EU) 2021/947.

2. Programmet ska kompletteras med 
finansiering som genomförs inom ramen 
för Horisont Europa-programmet och 
unionens rymdprogram till ett högsta 
vägledande belopp på 0,430 miljarder EUR 
respektive 0,220 miljarder EUR. Denna 
finansiering ska genomföras i enlighet med 
förordning (EU) 2021/695 och förordning 
(EU) 2021/696.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det belopp som avses i punkt 1 får 
inte användas för att täcka eventuella 
risker som rör den kommersiella 
infrastrukturen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kontrakt som avses i denna 
artikel ska också innehålla lämpliga 
skyddsåtgärder för att förhindra 
överkompensation till entreprenören, 
snedvridning av konkurrensen, 
intressekonflikter och alla andra dolda 
indirekta fördelar. De ska i enlighet med 
artikel 7.4 innehålla bestämmelser om 
förfarandet för bedömning och 
godkännande av kommersiella tjänster som 
tillhandahålls av entreprenören för att 
säkerställa att unionens väsentliga intressen 
och programmets mål bevaras.

6. De kontrakt som avses i denna 
artikel ska säkerställa att entreprenören 
inte får någon överkompensation och att 
det inte finns någon snedvridning av 
konkurrensen, intressekonflikter, 
diskriminering eller andra dolda indirekta 
fördelar. De ska i enlighet med artikel 7.4 
innehålla bestämmelser om förfarandet för 
bedömning och godkännande av 
kommersiella tjänster som tillhandahålls av 
entreprenören för att säkerställa att 
unionens väsentliga intressen och 
programmets mål bevaras och om de 
åtgärder som ska vidtas om dessa 
väsentliga intressen inte respekteras eller 
dessa mål inte uppfylls. De ska särskilt 
innehålla åtgärder för att säkerställa 
tjänsternas kontinuitet om entreprenören 
inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att unionens ekonomiska intressen bevaras.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att säkerställa en effektiv 
konkurrens i anbudsförfarandet, med 
hänsyn tagen till målen om tekniskt 
oberoende och tjänstekontinuitet.

(b) Att säkerställa en effektiv 
konkurrens i anbudsförfarandet, med 
hänsyn tagen till målen om tekniskt 
oberoende, tjänstekontinuitet och 
långsiktig teknisk genomförbarhet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Att uppfylla miljökriterier. (h) Att uppfylla kriterier för 
miljömässig och social hållbarhet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Övervakning och utvärdering

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera 
programmet i så god tid att utvärderingen 
kan användas i beslutsprocessen.

1. För att kunna bidra till 
beslutsprocessen och säkerställa att 
resurserna används så ändamålsenligt 
och effektivt som möjligt ska 
kommissionen kontinuerligt övervaka 
programmet och utvärdera dess 
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genomförande senast den 30 juni 2026 
och därefter vart tredje år.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast den [datumet tre år efter 
ikraftträdandet] och därefter vart fjärde 
år ska kommissionen utvärdera 
genomförandet av programmet. 
Kommissionen ska bedöma

2. Vid genomförandet av den 
utvärdering som avses i punkt 1 ska 
kommissionen beakta synpunkter från 
berörda parter på både unionsnivå och 
nationell nivå och bedöma

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) eventuella 
kostnadsöverskridanden, tidsåtgången för 
att hålla de fastställda projekttidsfristerna 
och effektiviteten i styrningen och 
förvaltningen av programmet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) ändamålsenligheten, effektiviteten, 
relevansen, samstämmigheten och 
unionsmervärdet av programmets 
verksamhet.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) programmets synergi och 
komplementaritet med relevanta 
unionsinitiativ, nationella initiativ och, i 
förekommande fall, regionala initiativ.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov får anslag föras in i unionens 
budget efter 2027 för att täcka sådana 
utgifter som är nödvändiga för 
uppfyllandet av de mål som föreskrivs i 
artikel 3 i syfte att möjliggöra 
förvaltningen av åtgärder som inte slutförts 
när programmet avslutas, liksom kostnader 
som täcker kritisk operativ verksamhet och 
tillhandahållande av tjänster.

Vid behov ska anslag föras in i unionens 
budget efter 2027 för att täcka sådana 
utgifter som är nödvändiga för 
uppfyllandet av de mål som föreskrivs i 
artikel 3 i syfte att möjliggöra 
förvaltningen av åtgärder som inte slutförts 
när programmet avslutas, liksom kostnader 
som täcker kritisk operativ verksamhet och 
tillhandahållande av tjänster.

Motivering

Det är viktigt att sända en signal om att nödvändiga resurser kommer att finnas tillgängliga 
efter 2027.



RR\1265060SV.docx 97/100 PE732.693v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 
2023–2027

Referensnummer COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
7.3.2022

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

BUDG
7.3.2022

Föredragande av yttrande
       Utnämning

José Manuel Fernandes
11.3.2022

Behandling i utskott 17.5.2022

Antagande 12.7.2022

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

29
0
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris 
Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 
Rubial, Vlad Gheorghe, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Margarida 
Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Dimitrios Papadimoulis, 
Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan 
Van Overtveldt, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter Jan Olbrycht

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Alexander Bernhuber, Helmut Scholz, Birgit Sippel
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29 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

NI Andor Deli

PPE Alexander Bernhuber, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland

Renew Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Victor Negrescu, Sippel Birgit, Nils 
Ušakovs

The Left Dimitrios Papadimoulis, Scholz Helmut

Verts/ALE Rasmus Andresen, Francisco Guerreiro

0 -

2 0
ID Anna Bonfrisco, Joachim Kuhs

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster
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Titel Inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 
2023-2027

Referensnummer COM(2022)0057 – C9-0045/2022 – 2022/0039(COD)

Framläggande för parlamentet 16.2.2022

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
7.3.2022

Rådgivande utskott
       Tillkännagivande i kammaren

BUDG
7.3.2022

Föredragande
       Utnämning

Christophe 
Grudler
8.4.2022

Behandling i utskott 13.6.2022

Antagande 13.10.2022

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

58
0
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu 
Buşoi, Ignazio Corrao, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo 
Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, 
Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González 
Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, 
Romana Jerković, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-
Natri, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, 
Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí 
Obiols, Manuela Ripa, Sara Skyttedal, Riho Terras, Grzegorz 
Tobiszowski, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Pernille Weiss

Slutomröstning: närvarande suppleanter Andrus Ansip, Tiziana Beghin, Damian Boeselager, Franc Bogovič, 
Damien Carême, Jakop G. Dalunde, Elena Lizzi, Alin Mituța, 
Dominique Riquet, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 209.7)

Alessandra Basso, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Andrzej Halicki, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Colm Markey

Ingivande 13.10.2022
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58 +
ECR Grzegorz Tobiszowski

ID Alessandra Basso, Paolo Borchia, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi

NI Tiziana Beghin, Clara Ponsatí Obiols

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu 
Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Colm Markey, Angelika 
Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Riho Terras, Pernille Weiss, Angelika Winzig

RENEW Andrus Ansip, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Ivars 
Ijabs, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D Biljana Borzan, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, Dan Nica, 
Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia

VERTS/ALE Michael Bloss, Damian Boeselager, Damien Carême, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville 
Niinistö, Manuela Ripa, Marie Toussaint

0 -

1 0
ID Markus Buchheit

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


