
 

PR\877835SV.doc  PE467.225v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

  

 EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014 

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
 

2011/2148(INI) 

21.9.2011 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 

om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst 

(2011/2148(INI)) 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Föredragande: Aldo Patriciello 

 



 

PE467.225v02-00 2/12 PR\877835SV.doc 

SV 

 

PR_INI 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................. 3 

MOTIVERING ......................................................................................................................... 10 



 

PR\877835SV.doc 3/12 PE467.225v02-00 

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

En rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst 

(2011/2148(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 189 i avdelning XIX i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om forsknings-, utvecklings- och rymdpolitiken och i synnerhet om 

utarbetandet av en europeisk rymdpolitik för att främja vetenskapliga och tekniska 

framsteg, industriell konkurrenskraft och genomförandet av unionens politik, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020), 

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om EU 20201, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2010 ”En integrerad 

industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i 

centrum” (KOM(2010)0614), 

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om en industripolitik för en 

globaliserad tid2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 april 2011 ”En europeisk 

rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst” (KOM(2011)0152), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2011 ”En rymdstrategi för Europeiska 

unionen i allmänhetens tjänst”, 

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 11 november 2003 ”Rymden: en ny 

europeisk utmaning för en växande union – Handlingsplan för genomförande av den 

europeiska rymdpolitiken” (KOM(2003)0673), 

– med beaktande av beslut 2004/578/EG av den 29 april 2004 om ingående av ramavtalet 

mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen3, 

– med beaktande av kommissionens rapport ”Halvtidsöversyn av de europeiska 

satellitnavigeringsprogrammen” (KOM(2011)0005), 

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om halvtidsöversynen av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen: bedömning av genomförandet, framtida 

utmaningar och finansieringsutsikter4, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 juni 2007 om finansieringen av det europeiska 

                                                 
1 P7_TA(2010)0053. 
2 P7_TA(2011)0093. 
3 EUT L 261, 6.8.2004, s. 63. 
4 P7_TA(2011)0265. 
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projektet för satellitbaserad radionavigation (Galileo) inom ramen för det 

interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 2007–20131, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2011 ”En budget för 

Europa 2020” (KOM(2011)0500), 

– med beaktande av förordning (EG) nr 683/2008 om det fortsatta genomförandet av de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo)2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Global övervakning för miljö och 

säkerhet (GMES) – för en säkrare planet” (KOM(2008)0748), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Global övervakning för miljö och 

säkerhet (GMES) – Utmaningar och nästa etapp för rymdkomponenten” 

(KOM(2009)0589), 

– med beaktande av förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det 

europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas3, 

– med beaktande av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för 

GNSS4, 

– med beaktande av om kommissionens meddelande ”Åtgärdsplan för tillämpningar för det 

globala systemet för satellitnavigering (GNSS)” (KOM(2010)0308), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 

yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för 

transport och turism (A7-.../2011), och av följande skäl: 

A. Artikel 189 i EUF-fördraget ger EU en tydlig roll när det gäller att utarbeta en rymdpolitik 

för att främja vetenskapliga och tekniska framsteg, industriell konkurrenskraft och 

genomförandet av unionens politik.  

B. Rymdpolitiken utgör en central del i Europa 2020-strategin och ingår i det 

industripolitiska flaggskeppsinitiativet.  

C. Rymdpolitiken stöder målen med en smart och hållbar ekonomi för alla genom att skapa 

högkvalificerade arbetstillfällen, ge handelsmöjligheter, stimulera innovation och förbättra 

medborgarnas välbefinnande och säkerhet.  

D. Den europeiska rymdindustrin har en samlad omsättning på 5,4 miljarder euro och 

sysselsätter över 31 000 högkvalificerade personer. 

                                                 
1 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 226. 
2 EUT L 196, 24.7.2008, s. 1. 
3 EUT L 276, 20.10.2010, s. 1. 
4 EUT L 176, 20.10.2010, s. 11. 
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E. Europaparlamentet har alltid gett sitt fulla stöd till det europeiska globala 

satellitnavigeringssystemet (GNSS), som verkställs via Galileo- och Egnosprogrammen 

och som syftar till att förbättra de europeiska medborgarnas vardag, garantera 

Europas självständighet och oberoende samt ta en betydande andel av den globala 

högteknologiska marknad som är beroende av satellitnavigering. 

F. Galileo förväntas erbjuda fördelar jämfört med GPS, exempelvis förbättrad precision, 

global integritet, autentisering och garanterade tjänster, och kan också trygga 

EU:s strategiska autonomi. 

G. Programkostnaderna har ökat, bland annat på grund av bristfälliga kostnadsprognoser och 

strategier för kostnadshantering, vilket innebär att den nuvarande budgeten endast kan 

finansiera installationen av den inledande operativa kapaciteten (Initial Operating 

Capacity, IOC). 

H. Kommissionen har lagt fram ett finansieringsförslag för Galileo inom den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020, men denna ram inbegriper inte finansiering av GMES. 

I. Innan det fattas något beslut om att ta ytterligare medel ur unionens budget i anspråk inom 

nästa fleråriga budgetram måste kommissionen göra en klar bedömning av alla tekniska 

alternativ som kan komma i fråga och de kostnader och fördelar de kan medföra. 

J. GMES ska garantera en ständig tillgång till information om miljö och säkerhet genom fast 

rymd- och markbaserad infrastruktur. 

K. Utforskning av rymden, säkerställande av rymdinfrastruktur och internationellt samarbete 

utgör centrala delar i en framgångsrik rymdpolitik. 

Målen med den europeiska rymdstrategin 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens europeiska rymdstrategi som en första 

etapp i en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst. 

2. Europaparlamentet anser att rymdpolitiken måste vara realistisk och syfta till att förbättra 

de europeiska medborgarnas vardag. Parlamentet betonar att det är oumbärligt med 

rymdteknik för att förutspå naturkatastrofer, bidra till telesektorns utveckling och 

identifiera tillämpningar inom jordbruk, sjösäkerhet, fiske, transport etc. 

3. Europaparlamentet anser att EU bär ansvaret för att samordna och befästa nationell 

rymdpolitik och nationella rymdprogram i syfte att upprätta en enhetlig europeisk strategi 

i samarbete med industrin. På medellång och lång sikt bör finansiella mekanismer och 

lagstiftningsmekanismer införas, som kan stimulera den europeiska industrin och 

möjliggöra den kontinuitet som krävs för att stödja ambitiösa och konkurrenskraftiga 

projekt på det internationella planet.  

4. Europaparlamentet välkomnar strategins mål att stärka Europas rymdinfrastruktur och 

stödet till forskningen i syfte att öka Europas tekniska oberoende, uppmuntra till 

korsbefruktning mellan rymdindustrin och andra industrier samt främja innovation som 

motor för ett konkurrenskraftigt Europa. 
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5. Europaparlamentet noterar att de prioriterade åtgärderna är klart fastställda i 

kommissionens strategi men att de delvis är otydliga. Parlamentet understryker att de bör 

preciseras och inbegripa en bedömning av samtliga tekniska alternativ samt de kostnader 

och fördelar som de innebär. 

6. Europaparlamentet framhåller vikten av en tydlig styrning av rymdpolitiken med effektiva 

övervaknings- och samordningsmekanismer för att harmonisera prioriteringarna och 

resurserna från nationella fonder och EU, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och 

Europeiska försvarsbyrån (EDA). 

De centrala projekten Galileo och GMES 

7. Europaparlamentet konstaterar att Galileo är ett av EU:s flaggskeppsprogram och det 

första världstäckande satellitnavigeringssystem som är avsett enbart för civila ändamål. 

Galileo tryggar således unionens oberoende på ett strategiskt område. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt komplettera den rättsliga 

ramen och budgetramen, i synnerhet för att upprätta en budgetram för 2014–2020 samt 

med tanke på att införa en metod för effektiv styrning, genomföra Galileotjänsterna och 

definiera ansvarsbestämmelser. Parlamentet betonar att för att Galileo ska bli driftklart 

och kunna utnyttjas fullt ut måste 

– principerna om förvaltningen av Galileos framtida verksamhet fastställas, 

– programmets övergripande organisation rationaliseras. 

9. Europaparlamentet anser att den inledande operativa kapaciteten, som gör att man kan 

tillhandahålla inledande tjänster, bör uppnås senast 2014, så att Galileo kan bli den andra 

GNSS-referenskonstellationen för tillverkare av mottagare. Parlamentet välkomnar 

uppskjutningen av två satelliter i omloppsbanan den 20 oktober 2011 i Kourou. 

10. Europaparlamentet är övertygat om att målet att uppnå fullständig operativ kapacitet, som 

innebär en konstellation med 27 satelliter plus ett passande antal extrasatelliter och 

lämplig markbunden infrastruktur, är en förutsättning för att Galileo ska ge ett mervärde i 

form av autentisering, hög precision och avbrottsfria tjänster och därmed medföra 

ekonomiska och samhälleliga vinster. Parlamentet fruktar att Galileo förlorar sin ledande 

position om systemet inte är färdigt i tid och om tjänsterna inte saluförs och sprids globalt 

på lämpligt sätt. Samtliga EU-institutioner måste klart och entydigt stödja målet med 

fullständig operativ kapacitet för att användare och investerare ska bli övertygade om 

EU:s långsiktiga engagemang. 

11. Europaparlamentet anser att den finansiella plan som ska antas för Galileo bör vara 

utformad på ett sådant sätt att den säkerställer kraven på långsiktighet och kontinuitet i 

fråga om drifts- och underhållskostnader. 

12. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har föreslagit någon ytterligare 

finansiering för detta program genom en justering av den fleråriga budgetramen för 

2014-2020. Parlamentet fruktar att de totala kostnaderna för projektet överstiger de 

7 miljarder euro som kommissionen har föreslagit. 
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13. Europaparlamentet är fast övertygat om att ytterligare finansiering av GNSS endast kan 

tryggas om beslutsfattarna och den breda allmänheten blir betydligt mer medvetna om de 

ekonomiska och samhällsmässiga fördelarna för EU. Parlamentet välkomnar konkreta 

initiativ som exempelvis idétävlingen Galileo Masters. 

14. Europaparlamentet påminner om att Egnos är ett reellt operativt program. Parlamentet är 

övertygat om att det är nödvändigt att utveckla Egnos fullt ut och verkligen utnyttja 

programmets tillämpningar genom att se till att det omfattar både Europa och Afrika. 

15. Europaparlamentet betonar GMES viktiga roll när det gäller jordobservation. Parlamentet 

anser att GMES bör garantera avbrottsfri tillgång till information om miljö och säkerhet 

genom fast rymd- och markbaserad infrastruktur för jordobservation. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera den rättsliga ramen och 

förtydliga hur en effektiv styrning ska åstadkommas. Parlamentet beklagar att 

kommissionen inte har föreslagit att finansieringen av GMES tas med i den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020 och fruktar att de investeringar som hittills har gjorts är 

onödiga, eftersom det inte finns någon finansiell plan för ekonomiskt stöd. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en långsiktig finansiell plan och 

fastställa en operativ organisation som ansvarar för att hantera och tillhandahålla uppgifter 

så att detta program kan bli verkligt framgångsrikt. Parlamentet anser att det är viktigt att 

fastställa vilka avtal som måste ingås med de nationella myndigheterna för att maximera 

systemets driftskompatibilitet och styrning. Vidare anser parlamentet att man måste göra 

åtskillnad mellan vetenskaplig och kommersiell användning, vilket kräver särskilda 

strukturer och kompetenser. Parlamentet ser gärna att programmet är helt operativt från 

och med 2014. 

En säker rymd för säkerhets- och försvarspolitiska mål 

18. Europaparlamentet stöder kommissionens idé om att stärka säkerhetsverksamheten inom 

GMES till att omfatta gränsövervakning, stöd till unionens yttre åtgärder, övervakning till 

sjöss, komplicerade nödsituationer, humanitärt bistånd, civilskydd m.m. I samband med 

denna verksamhet bör hänsyn tas till de behandlade uppgifternas känsliga natur. 

19. Europaparlamentet anser att inrättandet av ett europeiskt system för situationsmedvetenhet 

på rymdområdet (Space Situation Awareness) skulle kunna skydda rymdinfrastruktur mot 

rymdskrot, solstrålning och asteroider. Parlamentet anser att man vid inrättandet av ett 

nytt program bör utgå från befintlig kapacitet och infrastruktur som har krävt investeringar 

från varje medlemsstat och utveckla sådan kapacitet som för närvarande är bristfällig. 
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Stimulans av forskning och innovation 

20. Europaparlamentet anser att EU behöver en solid teknisk grund för att kunna agera 

självständigt och förfoga över en konkurrenskraftig rymdindustri. Det bör även finnas en 

rättslig och administrativ ram samt en budgetram för att industrin ska kunna investera i 

forskning och innovation. 

21. Europaparlamentet betonar vikten av en framtida strategi inom forskning och utveckling. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategisk tidsplan för att se till att 

EU:s forsknings- och utvecklingsinsatser stämmer överens med de insatser som görs av 

ESA och medlemsstaterna. 

22. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa mekanismer och program för att 

stimulera marknaden för tillämpningar och tjänster som bygger på programmen Galileo, 

Egnos och GMES. Även tjänster för telesektorn och tjänster som bygger på att olika 

rymdtjänster används samtidigt bör utvecklas för att man effektivt ska kunna tillgodose 

medborgarnas behov. 

23. Europaparlamentet anser också att det är viktigt att bevara en självständig tillgång till 

rymden för att befästa Europas konkurrenskraft. Man bör därför gynna användning av 

europeiska transportörer och kontrollera att den operativa och industriella organisationen 

lever upp till de gemensamma kraven. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt ta itu med de finansiella 

och praktiska kraven i de framtida ramprogrammen för forskning. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med ESA undersöka de olika 

alternativ som finns när det gäller att utforska rymden och ange de eventuella kostnaderna 

och vinsterna med dessa alternativ. Parlamentet anser i detta avseende att det är lämpligt 

att utarbeta en gemensam strategi med Förenta staterna genom ett samarbetsavtal som 

baseras på reella möjligheter. 

Internationellt samarbete 

26. Europaparlamentet anser att det internationella samarbetet bör främja europeisk teknik 

och rymdtjänster och på så sätt stärka denna strategiska industri. Parlamentet betonar att 

insatserna på det rymdpolitiska området kan effektiviseras genom industriellt samarbete 

och genom att investeringarna fördelas mellan de stora programmen. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en internationell 

samarbetsstrategi i samarbete med medlemsstaterna och ESA för att förstärka dialogen på 

det rymdpolitiska området med strategiska partnerländer (Förenta staterna och Ryssland) 

samt undersöka möjligheten att upprätta en liknande dialog med andra tillväxtmakter, till 

exempel Kina. 
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Förbindelserna mellan Europeiska unionen och ESA 

28. Europaparlamentet påminner om att EU, i enlighet med artikel 189 i EUF-fördraget, ska 

upprätta alla lämpliga kontakter med ESA för att fastställa deras ömsesidiga ansvar och se 

till att deras respektive roller och investeringar inte överlappar varandra.  

29. Europaparlamentet anser att unionens ökande rymdverksamhet förutsätter en omprövning 

av dess förbindelser med ESA, eftersom den tekniska och förvaltningsmässiga kompetens 

som ESA har utvecklat är mycket viktig för att upprätthålla den tekniska kapaciteten och 

konkurrenskraften inom den europeiska industrin.  

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

1. Inledning 

Artikel 189 i Lissabonfördraget ger Europeiska unionen en tydlig roll när det gäller att 

utarbeta en politik för att utforska och utnyttja rymden i syfte att främja vetenskapliga och 

tekniska framsteg, industriell konkurrenskraft och genomförandet av unionens politik. 

Rymdpolitiken utgör en del av kärnan i Europa 2020-strategin och ingår i det industripolitiska 

flaggskeppsinitiativet. Rymdpolitiken stöder målen med en smart och hållbar ekonomi för alla 

genom att skapa högkvalificerade arbetstillfällen, ge handelsmöjligheter, stimulera innovation 

och förbättra medborgarnas välbefinnande och säkerhet. 

De förslag som kommissionen lagt fram i meddelandet KOM(2011)0152 utgör ett första steg 

mot en övergripande rymdstrategi för EU. Det är dock nödvändigt att upprätta en konsekvent 

EU-strategi i samarbete med industrin och på medellång eller lång sikt införa finansiella 

mekanismer och lagbestämmelser för att stimulera den europeiska industrin och ge den 

kontinuitet som krävs för att stödja ambitiösa projekt som är internationellt 

konkurrenskraftiga. 

De prioriterade åtgärderna fastställs tydligt i kommissionens strategi, men de är till viss del 

otydliga. De bör preciseras och inbegripa en bedömning av samtliga tekniska alternativ samt 

de kostnader och fördelar som dessa innebär. Det behövs också en tydlig styrning av 

rymdpolitiken med effektiva övervaknings- och samordningsmekanismer för att harmonisera 

prioriteringarna och resurserna från nationella fonder och EU, Europeiska rymdorganisationen 

(ESA) och Europeiska försvarsbyrån (EDA). 

2. Flaggskeppsprojekten Galileo och global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) 

a) Galileo 

Galileoprogrammet är EU:s initiativ för ett modernt och internationellt 

satellitnavigeringssystem, som ska fungera som en mycket precis och garanterat global tjänst 

för positionsbestämning under civil kontroll. Diskussionerna om ett europeiskt system 

inleddes i slutet av 1990-talet, och 1999 uppmanade rådet kommissionen att utveckla ett 

globalt system förvaltat av offentliga civila myndigheter1. Efter det att förhandlingarna om ett 

offentlig-privat partnerskap misslyckats beslöt parlamentet och rådet 2008 att slutföra 

konstellationen med hjälp av EU:s budget2. 

Det system som skapas inom Galileoprogrammet kommer att tillhandahålla oberoende 

navigerings- och positionsbestämningstjänster och vara driftskompatibelt med GPS och 

Glonass, de båda andra globala satellitnavigeringssystemen. När systemet har tagits helt i drift 

kommer det att bestå av 30 satelliter med tillhörande markbunden infrastruktur. 

                                                 
1 Rådets resolution av den 19 juli 1999 om Europas deltagande i en ny generation satellitbaserade 

navigationstjänster – Galileo – Utformningsfasen, EUT C 221, 3.8.1999. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet 

av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo), EUT L 196, 24.7.2008. 
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På grundval av kontraktstilldelningen för den första beställningen av satelliter, 

uppskjutningar, systemunderhålls- och driftstjänster tillkännagav kommissionen att tre 

inledande tjänster kommer att tillhandahållas från och med 2014: en inledande öppen tjänst, 

en inledande offentlig reglerad tjänst samt en inledande sök- och räddningstjänst. Tjänsten för 

skydd av människoliv och den kommersiella tjänsten kommer att testas från och med 2014 

och ska enligt planerna tillhandahållas när systemet har full driftskapacitet. 

Föredraganden uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt komplettera den rättsliga ramen 

och budgetramen senast vid utgången av 2011, särskilt med hänsyn till upprättandet av 

budgetramen för perioden 2014–2020. Föredraganden fruktar att de totala kostnaderna för 

projektet kommer att överstiga de 7 miljarder euro som kommissionen föreslagit1 enligt 

beräkningar som gjorts i samband med halvtidsöversynen av programmen för 

satellitnavigering2. 

b) GMES 

EU startade GMES-programmet år 2001. Det kommer att tillhandahålla uppgifter från 

jordobservation för bevakning av klimatförändringar och för global säkerhet via 

Sentinel-satelliterna. De olika tillämpningarna av jordobservation används för en rad olika 

ändamål inom områden som förvaltning av naturresurser, energi, landövervakning, miljö, 

kartering, förebyggande av naturkatastrofer, jordbruk och livsmedelssäkerhet, meteorologi 

och inre säkerhet. 

Föredraganden uppmanar kommissionen att komplettera den rättsliga ramen och förtydliga 

tillvägagångssättet för att åstadkomma en effektiv styrning. Föredraganden beklagar att 

kommissionen inte föreslagit att finansieringen av det europeiska 

jordövervakningsprogrammet (GMES) ska ingå i den fleråriga budgetramen för perioden 

2014–2020 och fruktar att de investeringar som hittills har gjorts är onödiga eftersom det inte 

finns någon finansiell plan för ekonomiskt stöd. 

3. Internationellt samarbete 

I och med uppskjutningen av den första kinesiska Compass-satelliten 2007 kan vi snart vänta 

oss att det finns ett nytt navigeringssystem i omloppsbana (det fjärde globala efter GPS, 

Glonass och Galileo). Indien bygger upp sitt regionala system (IRNSS – Indian Gegional 

Navigation Satellite System) och Japan sitt Quasi-Zenith-system (QZSS). Våra konkurrenter 

har blivit starkare och vi kan förmoda att de gör snabba framsteg. Om Galileo ska kunna bli 

det andra globala GNSS-alternativet som kretskortstillverkarna väljer är det viktigt att så snart 

som möjligt göra de första tjänsterna tillgängliga och ha ett långsiktigt åtagande om den 

framtida finansieringen av Galileo. 

Den viktigaste utmaningen för de internationella verksamheterna för GNSS-programmen är 

att trygga kompatibiliteten och interoperabiliteten med Galileo, få tillgång till globala 

GNSS-relaterade resurser och fastställa globala standarder. Man måste också trygga 

säkerheten för rymdsegmentet och nätverket av markstationer, samtidigt som man sörjer för 

en striktare kontroll av de känsliga GNSS-tekniker som utvecklas med EU-medel för att 
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medverka i en internationell insats och utveckla innovativa tillämpningar av överstatligt 

intresse. Ett viktigt mål kommer vara att skapa marknadsmöjligheter för den europeiska 

industrin som arbetar med GNSS-tekniker och GNSS-tillämpningar. 

Föredraganden uppmanar kommissionen att utarbeta en internationell samarbetsstrategi i 

samarbete med medlemsstaterna och ESA för att trappa upp dialogen på det rymdpolitiska 

området med strategiska partnerländer (Förenta staterna och Ryssland) och undersöka 

möjligheten att upprätta en liknande dialog med andra industriländer och tillväxtmakter, till 

exempel Kina, Japan, Sydkorea, Brasilien, Indien och Sydafrika. 

4. Den europeiska rymdindustrins ekonomiska betydelse 

Den europeiska rymdindustrin genererar en sammanlagd omsättning på 5,4 miljarder euro och 

sysselsätter över 31 000 högkvalificerade personer. De elva viktigaste satellitoperatörerna i 

Europa utnyttjar 153 kommunikationssatelliter, sysselsätter 6 000 personer och har en årlig 

omsättning på 6 miljarder euro. Deras verksamhet har även spin-off-effekter i form av 

30 000 arbetstillfällen. Uppskattningsvis 6–7 procent av BNP i västvärldens länder, eller 

800 miljarder euro i EU, är nu beroende av satellitnavigeringstjänster. 

Marknaderna för rymdtjänster växer snabbt. Exempelvis räknar man med att årsomsättningen 

i hela världen för GNSS-tillämpningar kommer att nå 240 miljarder euro 2020. Tack vare 

Galileos och Egnos snabba framsteg jämfört med övriga konkurrerande system borde de 

kunna generera ekonomiska och samhälleliga vinster i storleksordningen 60–90 miljarder 

euro under de närmaste 20 åren. 

Enligt OECD kan världsmarknaden för uppgifter från jordobservation, som uppgick till 

735 miljoner dollar 2007, komma att uppgå till drygt 3 miljarder euro 2017. 

Ett europeiskt system för situationsmedvetenhet på rymdområdet (Space Situational 

Awareness) skulle kunna bidra till att minska de uppskattade kvantifierbara förlusterna för de 

europeiska rymdtillgångarna på grund av kollisioner med skrot och dåligt väder, vilka uppgår 

till cirka 332 miljoner euro i genomsnitt per år. 

Det är så gott som säkert att dessa kostnader endast utgör en liten del av konsekvenserna och 

de icke-kvantifierade kostnader som kan uppkomma utan ett europeiskt system för 

situationsmedvetenhet på rymdområdet. Exempelvis kan förlusten av en satellit i en 

nödsituation medföra förlust av en kritisk kapacitet för satellitkommunikation, som i sin tur 

kan leda till förluster av människoliv. Om en satellit förstörs eller helt slutar fungera kan det 

leda till en allvarlig störning av den ekonomiska aktiviteten (banksektorn blir alltmer 

beroende av satellitkommunikation) och därför skulle förlusten av en sådan tjänst kunna få 

återverkningar för bankkundernas verksamheter. För närvarande finns det inte några 

tillförlitliga siffror för att uppskatta värdet av sådana förluster. Det är också omöjligt att 

beräkna vilka konsekvenserna skulle bli om föremål i en omloppsbana nära jorden skulle 

störta. 


