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Resumé 
I Det globale satellitnavigationssystem Galileo og jordovervågningsprogrammet
Copernicus er flagskibe i EU's rumpolitik. De giver mulighed for mere præcis navigation 
og tidsbestemmelse og leverer værdifulde data om Jorden samt bidrager til at 
overvåge miljøet, landjorden og oceanerne. Programmerne medfører betydelige 
omkostninger for EU-budgettet på lang sigt - frem til udgangen af 2020 udgjorde disse 
ca. 18 milliarder euro i alt. 

II I sin rumstrategi for Europa fra 2016 forpligtede Kommissionen sig til en bedre
udnyttelse af potentialet i EU's rumprogrammer ved at maksimere fordelene for 
samfundet og EU's økonomi. Den opstillede og finansierede særlige foranstaltninger 
for at tilskynde til anvendelsen af rumbaserede tjenester, data og applikationer og 
forpligtede sig til at sikre, at EU-lovgivningen støtter anvendelsen af rumbaserede 
tjenester, når det er berettiget og gavnligt.  

III Ved vores revision vurderede vi de foranstaltninger, som Kommissionen har
truffet siden 2014 for at fremme anvendelsen af tjenester, der leveres af EU's 
rumprogrammer Galileo og Copernicus, med henblik på at opnå de forventede 
økonomiske og samfundsmæssige fordele. Vi undersøgte, om Kommissionen 
a) udformede en omfattende og fremadrettet strategi for fremme af anvendelsen af
tjenester, der omfattede alle relevante aktører, b) etablerede robuste systemer til at
vurdere fordelene ved disse tjenester og overvåge opnåelsen af programmernes
strategiske mål, c) finansierede foranstaltninger, der ydede et effektivt bidrag til en
målbar anvendelse af tjenester, og d) traf hensigtsmæssige foranstaltninger med
henblik på at fastlægge et regelsæt, der understøtter anvendelsen af rumbaserede
tjenester.

IV Ved revisionen søgte vi at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, som
Kommissionen har truffet for at fremme anvendelsen af rumbaserede tjenester. Vi 
forventer, at vores revisionsresultater og anbefalingerne vil skabe merværdi ved at 
hjælpe Kommissionen med at fremme anvendelsen af EU's rumbaserede tjenester 
effektivt i den nye flerårige finansielle ramme 2021-2027 og med bedre at overvåge 
opnåelsen af programmernes mål. 

V Vores overordnede konklusion er, at EU's rumprogrammer Galileo og Copernicus
leverer værdifulde tjenester og data, som Kommissionen fremmede på forskellige 
måder, men den har ikke gjort tilstrækkeligt for at udnytte programmernes fulde 
potentiale og udnytte de betydelige investeringer til at opnå de forventede fordele. 
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VI Galileotjenester forbedrer allerede i dag navigationstjenesternes nøjagtighed, og
Copernicusdata udnyttes på bedste vis til at overvåge visse EU-politikker, men 
Kommissionen har endnu ikke nogen omfattende strategi for fremme af anvendelsen 
af EU's rumprogrammer, der omfatter alle relevante aktører og enheder på EU-niveau 
og i medlemsstaterne. Desuden er dens tiltag til støtte for anvendelsen kun delvis 
kædet sammen med specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte 
strategiske mål, der tydeligt forklarer, hvad der skal opnås.  

VII Kommissionen har ikke adresseret tjenestemarkedernes opsplittede karakter i
sin egen tilgang og har kun modtaget få oplysninger om medlemsstaternes vidt 
forskellige strategier og fremgangsmåder, når de anvender tjenesterne i deres 
forvaltninger og støtter ibrugtagningen.  

VIII Der findes ikke nogen almindeligt anerkendt konceptuel, statistisk ramme i EU
til vurdering af fordelene ved rumbaserede tjenester, og Kommissionens skøn har 
mangler med hensyn til metode og dækning. Det gør det til en udfordring at foretage 
et pålideligt skøn over programmernes fordele. De anvendte nøgleresultatindikatorer 
leverer kun basale oplysninger og måler ikke opnåelsen af programmernes hovedmål. 

IX Kommissionens foranstaltninger tog sigte på at støtte udviklingen af nye
teknologier inden for navigation, at støtte adgang til og anvendelse af Copernicusdata, 
at støtte øget bevidsthed om programmerne og at støtte indførelsen på markedet. 
Men målene for og effekten af flere nøgleforanstaltninger var ikke tydelig, og 
potentialet for synergier udnyttes endnu ikke. Desuden er der endnu ikke adgang til 
centrale funktioner i Galileo, hvilket kan hæmme programmets evne til at vinde 
markedet for disse tjenester. 

X Kommissionen vedtog forordninger vedrørene trafiksikkerheds- og
beredskabstjenester for at fremme anvendelsen af Galileo, men der sker fortsat ikke 
meget på andre områder eller i andre markedssegmenter. Der er endnu heller ikke 
gennemført en omfattende analyse for at undersøge, hvor brugen af Copernicus kan 
fremmes bedre gennem EU-lovgivningen. Kommissionen og medlemsstaterne har 
heller ikke noget systematisk overblik over lovgivningsmæssige eller administrative 
hindringer, der kan hæmme brugen af rumbaserede tjenester. 
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XI Med henblik på bedre at kunne udnytte potentialet i EU's rumprogrammer bør
Kommissionen: 

a) udvikle en omfattende strategi til støtte for anvendelsen af EU's rumbaserede
tjenester

b) udforme en konceptuel ramme for at foretage skøn over fordelene ved EU's
rumprogrammer og sikre en bedre måling af resultater

c) sikre, at Galileo er fuldstændig parat, og at foranstaltninger målrettes bedre mod
anvendelse af EU's rumbaserede tjenester

d) udnytte regelsættet bedre for at støtte anvendelsen af EU's rumbaserede
tjenester.
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Indledning 

EU's rumprogrammer 

01 I 1990'erne blev Den Europæiske Union involveret i udviklingen af
rumprogrammer. Den oprindelige baggrund for dette initiativ var et ønske om at 
levere satellitbaseret radionavigation til støtte for de transeuropæiske transportnet. 
Desuden var der behov for et globalt satellitbaseret jordovervågningssystem, der 
skulle levere oplysninger om miljøet med henblik på at forstå og afbøde virkningerne 
af klimaændringer og sikre civilsikkerhed. 

02 EU har på nuværende tidspunkt tre flagskibsrumprogrammer:

o Galileo er et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS). Programmet blev
indledt i 1999 og sigter mod at levere meget præcise navigations- og
tidsbestemmelsessignaler uafhængigt af andre eksisterende systemer. I øjeblikket
er 26 satellitter i kredsløb. Siden 2016 har Galileo leveret de første tjenester: et
åbent signal til satellitbaserede radionavigationsapplikationer med stort volumen
såsom navigation til køretøjer eller mobiltelefonitjenester, en "statsreguleret
tjeneste" (PRS) til statslige brugere på området sikkerhed og forsvar samt en
eftersøgnings- og redningstjeneste, der bidrager til hurtigere at lokalisere og
redde mennesker, der befinder sig i nødsituationer. Efter planen vil flere tjenester
blive tilgængelige i løbet af de næste par år; en anden generation af Galileo med
nye funktioner er allerede under forberedelse, og de første satellitter forventes
opsendt fra 2024.

o EGNOS, den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste, har siden
2009 leveret navigationstjenester til luftfarten samt maritime og landbaserede
brugere ved at forbedre nøjagtigheden af data fra det amerikanske globale
positioneringssystem (GPS). EGNOS består af tre geostationære satellitter og
40 jordstationer1.

1 Bestemmelserne for både EGNOS og Galileo er fastsat i forordning (EU) nr. 1285/2013 af 
11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede
navigationssystemer (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).
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o Copernicus har til formål at levere præcise og pålidelige
jordobservationsoplysninger vedrørende miljø, landbrug, klima, sikkerhed,
overvågning til søs og andre EU-politikker. Det er verdens største program af sin
art og er EU's bidrag til det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS)2.
Copernicus blev operationelt med opsendelsen af den første satellit i 2014. I
øjeblikket har programmet otte satellitter ("Sentineller") i kredsløb, og der vil
blive opsendt yderligere Sentinelsatellitter i fremtiden.

03 Etableringen og driften af EU's satellitsystemer indebærer betydelige og
langsigtede omkostninger for EU-budgettet. Fra programmernes start og frem til 
udgangen af 2020 udgjorde EU's samlede omkostninger mere end 18 milliarder euro. 
Galileo og EGNOS finansieres fuldt ud via EU-budgettet3. Omkring to tredjedele af 
Copernicusprogrammet finansieres via EU-budgettet, mens Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA) og andre tredjeparter finansierer de resterende omkostninger. 

04 Driften af satellitsystemerne og opsendelsen af nye satellitter vil også medføre
betydelige omkostninger for EU-budgettet i fremtiden. Det nye fælles rumprogram, 
der indledes i 2021, og som vil omfatte de eksisterende flagskibsprogrammer, vil have 
et budget på over 14 milliarder euro til finansiering af driften af Galileo, EGNOS og 
Copernicus og deres videreudvikling frem til 20274. 

2 Copernicus-programmet blev oprettet ved forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 
(EUT L 122, 24.4.2014, s. 44) og var baseret på EU's tidligere jordovervågningsinitiativ 
GMES, der blev etableret ved forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 
(EUT L 276, 20.10.2010, s. 1). 

3 Jf. bilag I for yderligere oplysninger. 

4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens 
rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU, COM(2018) 447 final, 6.6.2018. 
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Værdikæden i EU's rumprogrammer 

05 Alle tre flagskibsprogrammer begrundes primært i EU's behov for uafhængig
adgang til rumbaserede tjenester, der giver navigationsoplysninger, tidsbestemmelse 
og jordobservationsdata. De tjenester, der leveres via disse programmer, bør også 
fremme væksten på markederne for GNSS- og jordobservationsbaserede applikationer 
og tjenester i og uden for EU's indre marked. Dette bør også føre til nye 
markedsmuligheder og støtte Europa 2020-strategien og dens mål om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst5.  

06 I værdikæden for rumbaserede aktiviteter skelnes der normalt mellem:

o upstreamsektoren, der omfatter aktiviteter, der fører til udvikling af
ruminfrastruktur, fremstillingen af satellitter og jordstationer, opsendelsen i
kredsløb og deres drift

o downstreamsektoren, der omfatter erhvervelse og lagring af rumdata, udvikling
af produkter og tjenester, der anvender signaler eller billeddata fra satellitter
(brugere i mellemleddet), og slutbrugere, der anvender navigation,
tidsbestemmelsestjenester eller jordobservationsapplikationer i deres forretning
eller hverdag6.

Figur 1 viser denne værdikæde for EU's rumprogrammer. 

5 Jf. artikel 2 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 
nr. 377/2014. 

6 Jf. f.eks. OECD (2007), "The Space Economy at a Glance 2007", OECD Publishing. 

https://doi.org/10.1787/9789264040847-en
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Figur 1 - Værdikæden i EU's rumprogrammer 

Kilde: Revisionsretten. 
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Kommissionens rumstrategi for Europa fra 2016 

07 For at skabe en langsigtet vision for en europæisk rumpolitik7 vedtog
Kommissionen i 2016 sin rumstrategi for Europa. I lyset af de betydelige investeringer, 
der er foretaget i ruminfrastrukturen og de betydelige driftsomkostninger, de har 
medført, var et af de fire strategiske mål, der blev defineret i strategien, at udnytte 
potentialet i EU's rumprogrammer bedre ved at udnytte deres fordele for samfundet 
og EU's økonomi bedst muligt. Med udgangspunkt i den allerede eksisterende ramme 
for EU's rumprogrammer forpligtede Kommissionen sig i sin strategi til at opfordre til 
at anvende rumbaserede tjenester, data og applikationer i EU's politikker, når de 
leverer effektive løsninger8. Den forpligtede sig ligeledes til at sikre, at EU-lovgivningen 
støttede anvendelsen af rumbaserede tjenester, hvor det er berettiget og gavnligt, i 
overensstemmelse med ledsageforanstaltninger på nationalt og regionalt plan. 
Europa-Parlamentet støttede disse forpligtelser i to beslutninger9. 

08 Der blev stillet særlig EU-finansiering til rådighed for at støtte anvendelsen under
rumprogrammerne eller som led i EU's Horisont 2020-rammeprogram for forskning og 
innovation10. I perioden 2014-2020 forpligtede Kommissionen, Det Europæiske GNSS-
Agentur (GSA) og de Copernicus-bemyndigede enheder sig til et beløb på i alt 
565 millioner euro. Figur 2 viser fordelingen af dette beløb pr. enhed og program. 

7 Artikel 189 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 326 af 
26.10.2012, s. 47). 

8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 26. oktober 2016: En rumstrategi for Europa, 
COM(2016) 705 final.  

9 Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2016 om opsving på rumfartsmarkedet 
(2016/2731(RSP) og af 12. september 2017 om en rumstrategi for Europa (2016/2325(INI)). 

10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om 
Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse 
af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104). 
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Figur 2 - Budget til støtte for anvendelsen af EU's rumbaserede tjenester 
(2014-2020) 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen (forpligtelser pr. 30.6.2020). 

Forvaltningen af EU's rumprogrammer 

09 Kommissionen, ESA og forskellige andre EU- og ikke-EU-enheder deles om
forvaltningen af EU's rumprogrammer i samarbejde med medlemsstaterne. 

Kommissionens rolle 

10 Kommissionen har det overordnede ansvar for EU's rumprogrammer. Den fører
tilsyn med deres gennemførelse og udarbejder de årlige arbejdsprogrammer for 
Galileo og Copernicus. Den varetager også den direkte forvaltning af nogle af 
foranstaltningerne til støtte for anvendelsen af Galileo- og Copernicustjenester.  
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11 For begge programmers vedkommende leder Kommissionen et udvalg bestående
af medlemsstaternes repræsentanter og delegerede fra de enheder, der er direkte 
involveret i programmerne, for at sikre deres samordning. For Copernicus bistår en 
specifik arbejdsgruppe ("brugerforummet") udvalget med at identificere brugernes 
krav, kontrollere, om tjenesterne opfylder kravene, og koordinere brugere i den 
offentlige sektor. 

Den Europæiske Rumorganisations rolle 

12 ESA er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1975, med omfattende
ekspertise på rumområdet11. Selv om den ikke er et EU-organ, spiller den en central 
rolle i EU's programmer ved at levere ekspertise til den tekniske koordinering af 
programmerne samt udformning, udvikling, indkøb og drift af satellitsystemer12. 
Sideløbende hermed har ESA sine egne programmer, der støtter udviklingen af 
positionsbestemmelses-, navigations- og tidsbestemmelsesteknologier, der benytter 
signaler fra GNSS, og som fremmer brugen af jordobservation i videnskabelige eller 
forretningsrelaterede applikationer. 

Det Europæiske GNSS-Agenturs rolle 

13 GSA, et EU-agentur, har ansvaret for at føre tilsyn med infrastrukturer, sikre
leveringen af tjenesterne samt overvåge og udvikle markederne for Galileo og EGNOS. 
Det forvaltede også programmet for grundlæggende elementer, der støttede 
udviklingen af markedsklare chipsæt, antenner og modtagere, der blev anvendt til 
Galileo og EGNOS, og programmer under EU's Horisont 2020-program vedrørende 
disse to systemer. Under det nye rumprogram vil et nyt EU-agentur, Den Europæiske 
Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA), erstatte og efterfølge GSA. Blandt dets 
ansvarsområder finder man fremme af anvendelsen af Galileo-, EGNOS- og 
Copernicustjenester. 

11 ESA's medlemsstater er Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, 
Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, 
Portugal, Rumænien, Finland og Sverige samt tredjelandene Norge, Schweiz og 
Det Forenede Kongerige. Letland og Slovenien er associerede medlemmer. 

12 Artikel 15 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikel 10 i forordning (EU) nr. 377/2014. 



15 

De Copernicus-bemyndigede enheder og deres tjenester 

14 Copernicusprogrammet består af tre komponenter, hvis forvaltning blev
overdraget til forskellige EU- og ikke-EU-enheder (jf. figur 3):  

o teknisk koordinering, drift af Sentinelsatellitterne og af ESA's, medlemsstaternes
eller andre internationale partneres bidragende missioner ("rumkomponenten")
samt tilrådighedsstillelse af rådata. Dette deles mellem ESA og Den Europæiske
Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT), en anden
ikke-EU-organisation. EUMETSAT vil også stå for de kommende
Sentinelmissioner 4, 5 og 6

o levering af Copernicustjenesterne ("tjenestekomponenten")

o indsamling af hjælpedata fra jordbaserede, sø- eller luftbårne
overvågningssystemer ("in-situ-komponenten"), som enten medlemsstaterne er
ansvarlige for, eller som kommer fra frivillige bidragydere.

Figur 3 - Copernicuskomponenter og -tjenester 

Kilde: Europa-Kommissionen. 
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15 Copernicustjenesterne er dataprodukter eller -applikationer vedrørende landjord,
havmiljø, overvågning af atmosfære og klimaændringer, beredskabsstyring og 
sikkerhedsapplikationer. De er en kombination af rådata fra Sentinelsatellitterne, fra 
andre satellitter og hjælpedata. Der findes mere end 500 sådanne produkter, og deres 
antal stiger løbende (jf. eksempler i tekstboks 1). Brugerne af rådataene og 
produkterne er primært eksperter, der kombinerer dem med andre data. De bruger 
dem til forskning eller omdanner dem til applikationer til slutbrugere såsom offentlige 
myndigheder, virksomheder eller forbrugere. Copernicusdata og -tjenester finansieres 
af programmet, men leveres gratis og må som hovedregel ikke konkurrere med 
kommercielle tjenesteudbud. 
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Tekstboks 1 

Eksempler på Copernicusprodukter 

Corine Land Cover (CLC) 

CLC leverer harmoniserede oplysninger om arealdække og arealanvendelse til alle 
medlemsstaterne. CLC-data bruges f.eks. til at udvikle applikationer eller 
udarbejde analyser, der understøtter byplanlægning eller fysisk planlægning eller 
til geodataprodukter såsom navigationssoftware. 

Analyse af og prognose for bølger i Middelhavet 

Produktet leverer bølgeanalyser og bølgeprognoser for Middelhavet. Dataene 
bruges f.eks. til applikationer, der hjælper havnemyndigheder, eftersøgnings- og 
redningsmissioner eller kommercielle skibsoperatører. 

Kilder: Copernicus-Landovervågningstjenesten, Copernicus-Havovervågningstjenesten. 
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Medlemsstaternes rolle 

16 Medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i anvendelsen af EU's rumbaserede
tjenester. De arbejder i partnerskab med EU og de øvrige enheder, men kan vedtage 
deres egne rumstrategier eller -programmer og gennemføre deres egne 
foranstaltninger for at understøtte anvendelsen af tjenester, der leveres af EU's 
rumprogrammer. De er ikke forpligtet til at koordinere disse med Kommissionen. 
Galileos PRS (jf. punkt 02) adresserer direkte de nationale myndigheders behov. 
Europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for 
udformning, gennemførelse, håndhævelse eller overvågning af en offentlig tjeneste 
eller politik, er sammen med EU's institutioner og organer eller andre internationale 
institutioner og organer "kernebrugere" af Copernicus13.  

13 Artikel 3, stk. 9, i forordning (EU) nr. 377/2014. 
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
17 Formålet med revisionen var at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger,
Kommissionen har truffet for at fremme anvendelsen af tjenester, der leveres af EU's 
rumprogrammer, med henblik på at opnå de forventede økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved disse tjenester.  

18 Vi undersøgte navnlig, om Kommissionen:

a) udviklede en omfattende og fremadrettet strategi for at fremme anvendelsen af
tjenester, der leveres af EU's rumprogrammer, og inddrog alle relevante aktører

b) etablerede robuste systemer til at vurdere fordelene ved EU's rumprogrammer og
overvåge, om de strategiske mål blev nået

c) traf effektive foranstaltninger for at øge anvendelsen af tjenesterne

d) traf hensigtsmæssige foranstaltninger i retning af at etablere et regelsæt, der
støtter anvendelsen af de tjenester, der leveres af Copernicus og Galileo.

19 Resultaterne af denne revision og anbefalingerne vil skabe merværdi ved at
hjælpe Kommissionen med på mere effektiv vis at fremme anvendelsen af 
rumbaserede tjenester, der leveres af rumprogrammerne Galileo og Copernicus, i den 
nye flerårige finansielle ramme 2021-2027 og sikre en bedre overvågning af opnåelsen 
af de relaterede mål, der er knyttet til programmerne. 

20 Inden for denne ramme reviderede vi de tilgange og foranstaltninger, som
Kommissionen, GSA og de Copernicus-bemyndigede enheder har benyttet til at støtte 
anvendelsen af de tjenester, der leveres af rumprogrammerne Galileo og Copernicus.  

21 Vi reviderede en stikprøve på 30 foranstaltninger, der havde modtaget
finansiering siden 2014. Stikprøven omfattede centrale foranstaltninger truffet af 
Kommissionen og de øvrige enheder, der havde til formål at fremme anvendelsen af 
EU's rumbaserede tjenester betydeligt, samt projektrelaterede tilskud under EU's 
Horisont 2020-program. Desuden benyttede vi tjenester fra eksterne eksperter til at 
vurdere kvaliteten af projekter og som generel teknisk bistand.  
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22 Vi afholdt også møder med repræsentanter for de enheder, der var ansvarlige for
at koordinere og gennemføre den nationale rumpolitik i Den Tjekkiske Republik, 
Tyskland, Frankrig og Italien. Vi udvalgte disse medlemsstater blandt den gruppe af 
lande, der havde vedtaget deres egne strategier eller planer for at støtte anvendelsen 
af rumbaserede tjenester, der leveres af EU's rumprogrammer. Vi mødtes også med 
repræsentanter for forskellige interessentorganisationer, der repræsenterer 
europæiske downstreambrancher14.  

23 Som følge af EGNOS' meget specifikke anvendelsesområde og dets begrænsede
økonomiske betydning medtog vi ikke dette program i denne revision og ej heller 
foranstaltninger vedrørende anvendelsen af Galileos PRS, der er omfattet af specifikke 
bestemmelser og foranstaltninger. 

14 European Association of Remote Sensing Companies (den europæiske sammenslutning for 
teledetektionsselskaber), Galileo Services, netværket af europæiske regioner, som 
anvender rumteknologi. 
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Bemærkninger 

Der er endnu ikke udviklet en omfattende EU-strategi, der 
dækker anvendelsen af rumbaserede tjenester 

Nogle af målene for anvendelsen af EU's rumbaserede tjenester var 
utilstrækkeligt defineret 

24 Som vi påpeger ovenfor (jf. punkt 05), er begge EU-rumprogrammer tæt
forbundet med målet om at fremme væksten på markederne for GNSS- og 
jordobservationsbaserede applikationer og tjenester, og de understøtter dermed de 
generelle politiske målsætninger om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Men 
eftersom den juridiske ramme for programmerne kun definerer disse mål i meget 
generelle vendinger, undersøgte vi, hvorvidt Kommissionen havde udviklet en 
omfattende og fremadskuende strategi til støtte for anvendelsen af tjenester, der 
omfattede alle relevante aktører, og om den havde defineret realistiske mål og 
resultater.  

25 I rumstrategien fra 2016 (jf. punkt 07) beskrives målene og foranstaltningerne til
støtte for anvendelsen af Galileo- og Copernicustjenester i meget generelle vendinger: 
Kommissionen bestræbte sig på bedst mulig udnyttelse af fordelene ved EU's 
rumprogrammer, på at skabe bedre forbindelse mellem rumsektoren og andre 
politikker og økonomiske områder på EU-plan og i alle medlemsstaterne og på at 
optimere de fordele, som rummet tilfører samfundet og EU-økonomien som helhed15. 
Den nævnte også en række generelle foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå 
dette mål, såsom at introducere Galileo på specifikke markeder eller at gennemføre 
informationskampagner og støttenetværk for Copernicusbrugere samt forbedre 
adgangen til Copernicusdata16. 

15 Jf. COM(2016) 705 final, s. 3. 

16 En liste over de planlagte nøgleforanstaltninger i rumstrategien fra 2016 findes i bilag II. 
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26 I strategien definerede Kommissionen ikke de fordele, der skulle opnås, og den 
opstillede ikke tydelige mål eller prioriteringer med en forklaring om, hvad man 
realistisk set kunne forvente ved "bedst mulig udnyttelse" af fordele. Den fastsatte 
heller ikke nogen tidsramme for, hvornår disse fordele skulle blive til virkelighed, og 
definerede heller ikke egnede indikatorer, der kunne gøre det muligt at overvåge 
opnåelsen af disse fordele. Dette gjorde det vanskeligt som udgangspunkt at vurdere, 
hvorvidt de gennemførte foranstaltninger opfyldte strategiske mål og sikrede de 
ønskede resultater. 

Kommissionens tilgang til at fremme anvendelsen af Galileo og 
Copernicus er kun delvis understøttet af målbare mål 

27 For begge rumprogrammer udarbejder Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, 
der omfatter gennemførelsesplaner med nærmere beskrivelser af foranstaltninger og 
tilhørende budgetter17. Formålet med det årlige arbejdsprogram er at gøre det muligt 
at finansiere foranstaltninger og overvåge programrelaterede aktiviteter hos 
Kommissionen, GSA og de Copernicus-bemyndigede enheder.  

28 For Galileos vedkommende har Kommissionen endnu ikke udviklet en 
omfattende strategi for at støtte anvendelsen. Desuden nævner det årlige 
arbejdsprogram generelle mål som at "øge bevidstheden" "styrke anvendelsen på 
markedet og standarder" og definerer centrale foranstaltninger og milepæle, men for 
mange foranstaltningers vedkommende er der ingen målbare mål, og de opnåede 
resultater er hverken tydelige eller tidsbestemte. I arbejdsprogrammet for 2018 
ønskede Kommissionen f.eks. at fremme udbredelsen af Galileo- og EGNOS-tjenester 
på markeder uden for EU gennem dedikerede applikationsprojekter og 
bevidstgørelsesaktiviteter eller sikre, at Galileo og EGNOS blev behandlet tilstrækkeligt 
i politikdokumenter og medtaget i forsknings- og udviklingsaktiviteterne vedrørende 
selvkørende køretøjer. Det fremgik imidlertid ikke helt klart af det årlige 
arbejdsprogram, hvilke præcise resultater man forventede med hensyn til indførelsen 
på markedet, og hvornår Kommissionen forventede at opnå dem.  

                                                      
17 Artikel 27 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 

nr. 377/2014. 
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29 GSA vedtog en strategi for markedsudvikling og definerede i sine flerårige 
programmeringsdokumenter som led i sin performanceramme som EU-agentur 
specifikke, målbare, godkendte, realistiske og tidsbestemte strategiske mål. Det 
fastsatte desuden tydelige mål og resultater for sine aktiviteter. Strategien var på 
grund af sin rolle i Galileoprogrammet fokuseret på udviklingen af markederne for 
GNSS-tjenester i Europa, som blot er en del af det potentielle marked. 

30 For Copernicus' vedkommende har Kommissionen endnu ikke udviklet en 
omfattende strategi til støtte for anvendelsen. For at supplere aktiviteterne i de 
Copernicus-bemyndigede enheder og på grundlag af en analyse af mangler og behov 
for indgriben18 etablerede Kommissionen imidlertid i 2016 en ramme for aktiviteter 
med henblik på ibrugtagning af Copernicus, der sigtede mod I) bevidstgørelse, 
II) lettelse af adgangen til Copernicusdata og -tjenester, III) støtte til 
downstreamaktører og IV) styrkelse af Kommissionens foranstaltninger i samarbejde 
med medlemsstaterne og de Copernicus-bemyndigede enheder. Desuden fastlagde 
Kommissionen et sæt nøgleforanstaltninger, der skulle støtte anvendelsen19. De fleste 
af disse foranstaltninger blev en del af Copernicus' årlige arbejdsprogram. Men for 
mange af aktiviteterne fastlagde det årlige arbejdsprogram kun det forventede output 
i vage vendinger såsom "øget bevidsthed om" eller "forbedret synlighed". 
Kommissionen udarbejdede ikke yderligere programmeringsdokumenter med 
forklaringer af, hvad den ønskede at opnå ved at "samarbejde med nationale, 
regionale eller lokale interessenter" eller "fremme Copernicus' tværsektorielle 
dimension" (jf. tabel 1).  

  

                                                      
18 "Copernicus User Uptake Engaging with public authorities, the private sector and civil 

society". 

19 "Fostering the uptake of Copernicus and space applications", GD GROW (2016), ajourført i 
juli 2017. 

https://www.copernicus.eu/sites/default/files/2018-10/Copernicus_User_Uptake_Engaging_with_Users_0.pdf
https://www.copernicus.eu/sites/default/files/2018-10/Copernicus_User_Uptake_Engaging_with_Users_0.pdf
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Tabel 1 - Mål og foranstaltninger til støtte for ibrugtagning af Copernicus 

Mål Foranstaltning Foranstaltningens formål Forventet output ifølge det årlige 
arbejdsprogram 

I) Øge bevidstheden 
om Copernicus 

Netværket Copernicus 
Relays 

Samarbejde med nationale, 
regionale eller lokale interessenter 

Øget bevidsthed om nationale netværk af 
Copernicushelpdesks/informationspunkter Netværket Copernicus 

Academy 

Slå bro over kløften mellem digitale 
kvalifikationer og databrug og 
muliggøre anvendelsen af 
Copernicusdata i nye sektorer 

Uddannelses- og 
informations-
arrangementer 

Give deltagerne eksempler på 
adgang til og brug af Copernicusdata 

1) Undersøgelser, rundspørger, workshopper, 
informationsarrangementer, skræddersyede 
konsulent- og uddannelsestjenester 

2) GIS-udvikleres arbejde med at vurdere og tilskynde 
til brugen af Copernicusdata og -oplysninger og 
fremme nytteværdien af Copernicus for forskellige 
grupper på nationalt, regionalt eller europæisk plan 

Markedsrapport for 
Copernicus 

Præsentere muligheder og 
nyetablerede markeder - 

Kommunikations-
aktiviteter vedrørende 
Copernicus 

Maksimere kommunikationens 
virkning og relevans 

Forbedret synlighed af Copernicusprogrammet, øget 
bevidsthed hos offentligheden, hos 
partnerorganisationer, hos europæiske og ikke-
europæiske institutioner og aktører osv. 

Anvendelse af 
Copernicus internt i 
Kommissionen 

Identificere muligheder og behov i 
hele Kommissionen med henblik på 
at levere skræddersyede produkter 
og applikationer 

- 

II) Lette adgangen til 
Copernicusdata 
og -tjenester 

Støttekontor for 
ibrugtagning af 
Copernicus 

Koordinere og støtte udviklingen og 
gennemførelsen af 
ibrugtagningsaktiviteter i 
samarbejde med de stater, der 
deltager i Copernicus 

Drift af støttekontorer for ibrugtagning af Copernicus. 

Gennemførelse af 
regelmæssige 
tilfredsheds-
undersøgelser 

Styrke Copernicus' brugerdrevne 
dimensioner - 

Udarbejde 
succeshistorier og 
materiale og præsentere 
Copernicus for forskellige 
markedssektorer 

Fremme Copernicus' tværsektorielle 
dimension 

Forbedret synlighed af Copernicusprogrammet, øget 
bevidsthed hos offentligheden, hos 
partnerorganisationer, hos europæiske og ikke-
europæiske institutioner og aktører osv. 

Etablering af en 
regelmæssig dialog med 
industrien gennem 
Copernicusbruger-
forummet 

Udvide brugergrupperne til andre 
end kernebrugere Øget bevidsthed om Copernicus 

III) Støtte 
downstream-
aktører, forskere 
og udbydere af 
offentlige 
tjenester 

Sikre maksimal 
forudsigelighed for 
brugerne 

Sikre tilgængelighed og udvikling af 
Sentinelsatellitter på lang sigt - 

Afgrænsning af 
Copernicusprogrammet Udvikling af Copernicusprodukter Definition af tjenesternes udvikling 

Copernicus Start-up-
programmet 

Støtte til etablering af og vækst i 
virksomheder, der anvender 
Copernicusdata 

1) En ny Copernicus Accelerator skal levere 
mentortjenester til nystartede virksomheder 

2) Programmet Copernicus Incubation 
Styrke synergierne 
mellem Copernicus og 
Horisont 2020 

Bidrage til innovation i 
downstreamsektoren for Copernicus 

Sikre komplementaritet, konsekvens og sammenhæng 
mellem Copernicus og andre programmer som 
Horisont 2020 

Copernicusprogram 
vedrørende udvikling af 
kvalifikationer 

Udvikle foranstaltninger for at 
opfylde kort- og mellemlangsigtede 
behov for færdigheder 

Fremme og gennemføre Copernicus inden for rammerne 
af foranstaltningen 

Fremme 
internationaliseringen 
gennem eksisterende 
politikinstrumenter 
såsom Cosme 

Lette adgangen til internationale 
markeder for europæiske 
jordobservationsvirksomheder 

Øge bevidstheden om programmet i internationale fora 
og tiltrække nye brugere. Udbrede viden om data, 
information og produkter 
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Mål Foranstaltning Foranstaltningens formål Forventet output ifølge det årlige 
arbejdsprogram 

IV) Styrkelse af 
Kommissionens 
foranstaltninger i 
samarbejde med 
medlemsstaterne 
og de 
bemyndigede 
enheder 

Styrke koordineringen 
mellem de bemyndigede 
enheders ibrugtagnings-
aktiviteter 

Støtte Copernicus-bemyndigede 
enheder i deres 
ibrugtagningsaktiviteter 

- 

Caroline Herschel-
partnerskabs-
rammeaftalen 

Fremme ibrugtagningen af 
Copernicus og rumapplikationer 

1) Inddragelse af offentlige myndigheder i 
gennemførelsen og fremme af 
Copernicusprogrammet. 

2) Udvidet anvendelse af Copernicus hos offentlige 
myndigheder, navnlig til overvågning og 
gennemførelse af EU's forordninger og politikker. 

3) Støtte til udviklingen af innovative 
Copernicusbaserede applikationer. 

4) Fremme af beskæftigelse og vækst i Copernicus' 
downstreamsektor. 

Kilde: Europa-Kommissionen. 

31 I 2019 oprettede Kommissionen InnovFin Space Equity Pilot (ISEP) under det 
fælles EU-egenkapitalinstrument for at tilskynde til investeringer i kapitalfonde, hvis 
strategier er rettet mod upstream- og downstreamrumteknologier, markedsføring og 
ibrugtagning på markedet. Rumrelaterede projekter kan også være støtteberettigede 
under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som dog ved 
afslutningen af revisionen kun støttede projekter i upstreamrumindustrien, eller under 
EU-programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore 
virksomheder (Cosme)20 og - inden for rammerne af de nationale intelligente 
specialiseringsstrategier - under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling21. Men da 
disse instrumenter ikke blev udformet specifikt til at støtte anvendelsen, overvåges de 
ikke med henblik herpå, og derfor er deres bidrag til anvendelsen af EU's rumbaserede 
tjenester ukendt.  

                                                      
20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et 

program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder 
(Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 33). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet 
om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289). 
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Kommissionen anvender Copernicusdata på en god måde i 
politikovervågningen, men har endnu ikke udviklet en omfattende 
strategi for yderligere at forbedre anvendelsen af dem 

32 I 2015 gennemførte Kommissionen en kortlægning for at identificere de 
potentielle anvendelsesmuligheder for Copernicusdata i Kommissionen, f.eks. til 
overvågning af politikker eller fremme af anvendelsen af jordobservation i EU's 
lovgivningstekster.  

33 I en intern evaluering foretaget af Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) i 
2019 blev det konstateret, at selv om mange af Kommissionens tjenestegrene 
anerkendte fordelene ved global overvågning og anvendte data til analyser, udnyttede 
de ikke Copernicus- og jordobservationsrelaterede data og oplysninger fuldt ud22. Men 
hidtil er denne evaluering, som ikke omfattede EU-agenturer eller andre EU-organer, 
ikke blevet fulgt op af en mere grundig analyse af mangler, og Kommissionen har 
endnu ikke udviklet en strategi til at forbedre anvendelsen af Copernicus- og andre 
jordobservationsdata yderligere inden for Kommissionen og andre EU-institutioner 
eller -organer, der dækker alle relevante politikområder. 

De Copernicus-bemyndigede enheders rolle med hensyn til at støtte 
anvendelsen var ikke klart defineret, og de havde forskellige tilgange 

34 Ifølge forordning 377/2014 skal Copernicus-bemyndigede enheder sikre 
anvendelsen i den offentlige sektor. Fra 2014-2020 havde disse enheder et samlet 
budget på ca. 43 millioner euro til at støtte anvendelsen (jf. figur 4). 

                                                      
22 "Copernicus and Earth Observation in Support of EU policies - Part I: Copernicus Uptake in 

the European Commission", 2020. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/copernicus-and-earth-observation-support-eu-policies#:%7E:text=Information%20of%20the%20Climate%20Change,new%20set%20of%20adaptation%20measures
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Figur 4 - Budgetter for de Copernicus-bemyndigede enheder til støtte for 
anvendelsen (2014-2020) 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen (beløb forpligtet pr. 30.6.2020). 

35 Vi konstaterede, at delegationsaftalerne mellem Kommissionen og de 
Copernicus-bemyndigede enheder ikke klart definerer deres opgaver for så vidt angår 
støtte til anvendelsen. Der var betydelige forskelle i de budgetter, der var til rådighed 
for aktiviteter til fremme af anvendelsen, og det samme gjaldt enhedernes tilgange til 
fremme af Copernicustjenester og -produkter. F.eks. vedtog enheden med ansvar for 
Copernicus' havmiljøovervågningstjeneste (CMEMS), Mercator Océan International, en 
strategi for ibrugtagning, hvorved den ønskede at udvide sin tjeneste til nye 
brugergrupper. Den rådede også over et specifikt budget til at understøtte 
identificeringen af eksempler (dvs. individuelle småprojekter i 
downstreamapplikationer) til fremme af CMEMS.  
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36 På den anden side havde Det Europæiske Miljøagentur, der har ansvaret for den 
paneuropæiske komponent af Copernicus-Landovervågningstjenesten, ikke nogen 
strategi for ibrugtagning og rådede kun over et meget begrænset budget til fremme af 
disse tjenester, selv om denne komponent er særdeles vigtig for anvendelsen23. Der 
manglede også tilstrækkelige oplysninger om, hvem tjenestens brugere var, og hvad de 
gjorde med dataene. 

Koordineringen af medlemsstaternes strategier for anvendelse er 
begrænset 

37 Medlemsstaterne og ESA arbejder tæt sammen om EU's rumprogrammer, men 
de er ikke forpligtet til at koordinere deres egne rumstrategier eller -foranstaltninger 
med Kommissionen eller GSA. Selv om samarbejdet mellem ESA, der oprettede et 
program til støtte for støtte udviklingen af positionsbestemmelses-, navigations- og 
tidsbestemmelsesteknologier, og GSA er meget tæt, havde GSA indtil 2019 kun 
modtaget begrænsede oplysninger om medlemsstaternes strategier og 
foranstaltninger til støtte for anvendelsen af Galileotjenester.  

38 I 2019 analyserede GSA tilgængelige oplysninger om medlemsstaternes nationale 
rumprogrammer og konstaterede, at 18 medlemsstater havde en national 
rumstrategi24. Fire medlemsstater havde indført specifikke nationale programmer til at 
støtte anvendelsen af Galileo- og EGNOS-tjenester, men de havde ikke koordineret 
deres programmer med GSA25. Der er endnu ikke aftalt fælles køreplaner mellem GSA 
og medlemsstaterne for at fokusere indsatsen på de segmenter, der har mest brug for 
EU-støtte, eller for at supplere den nationale indsats. 

                                                      
23 Markedsrapport for Copernicus, 2019, s. 32. 

24 Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, 
Frankrig, Italien, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, 
Finland og Sverige. 

25 Belgien, Irland, Østrig og Finland.  
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39 Medlemsstaterne spiller en vigtig rolle for Copernicus, eftersom nationale, 
regionale og lokale myndigheder er kernebrugere af programmet. I sin analyse fra 
201626 konstaterede Kommissionen betydelige forskelle mellem medlemsstaterne 
med hensyn til deres udviklingsstadier. Kommissionen har gennemført en række 
foranstaltninger, men de var ikke en del af en omfattende strategisk tilgang med 
henblik på specifikt at adressere de forskellige behov i udformningen af dens 
foranstaltninger til støtte for anvendelse. Dette er også afspejlet i resultaterne fra 
Kommissionens konsekvensanalyse fra 2018, som anfører, at det ikke lykkedes for 
Copernicus i tilstrækkelig grad at tiltrække potentielle brugere uden for de traditionelle 
rumtjenestebrugergrupper, og som identificerer et behov for at styrke integrationen af 
rumdata i andre politikområder og økonomiske sektorer27. 

40 Ud over et meget begrænset antal større aktører består de europæiske 
leverandører af applikationer, der anvender jordobservationsdata, af mange 
specialiserede mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder28. På 
efterspørgselssiden tegnede den offentlige sektor sig i 2016 for mere end halvdelen af 
det europæiske downstreammarked for jordobservation i Europa. Efterspørgslen er 
imidlertid meget opsplittet, og mange nationale, regionale eller lokale myndigheder er 
potentielle brugere af rumbaserede tjenester. Dette kan udgøre en hindring for en 
omkostningseffektiv anvendelse af rumbaserede tjenester blandt offentlige 
myndigheder og medlemsstater. 

41 I de fire udvalgte medlemsstater konstaterede vi betydelige forskelle på, hvordan 
myndighederne havde integreret EU's rumprogrammer i nationale politikker og 
støttede anvendelsen (jf. tekstboks 2).  

                                                      
26 Jf. fodnote 18.  

27 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og 
Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) 
nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU, 
SWD(2018) 327 final af 6.6.2018, s. 11. 

28 Den europæiske sammenslutning for teledetektionsselskaber, brancheundersøgelse 2020. 
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Tekstboks 2 

Betydelige forskelle i medlemsstaternes støtte til anvendelsen 

Tyskland og Frankrig havde vedtaget nationale arbejdsprogrammer, som bistod de 
nationale forvaltninger med anvendelsen af Copernicus og andre rumbaserede 
tjenester, men de havde ikke foretaget nogen omfattende analyse af, hvordan 
brugen af disse kunne forbedre effektiviteten og produktiviteten hos deres 
offentlige forvaltninger. Den Tjekkiske Republik havde medtaget ibrugtagningen i 
sin nationale rumplan, men havde endnu ikke udviklet et specifikt 
arbejdsprogram. 

I Frankrig dækkede programmet kun de tjenester, der hørte under to ministeriers 
ansvarsområde29. Det franske rumagentur, CNES, gik imidlertid fra udelukkende at 
fremme rumbaserede tjenester til at indgå specifikke partnerskaber med 
offentlige forvaltninger, agenturer for økonomisk udvikling og initiativer til støtte 
for nystartede virksomheder med henblik på at lette udbredelse, anvendelse og 
markedsføring af rumapplikationer, skabe bedre forbindelse mellem rumsektoren 
og aktører uden for sektoren og for at lette vidensoverførsel som en kilde til 
innovation. 

Italien vedtog en national strategi for udnyttelse af potentialet i EU's 
rumprogrammer på en holistisk måde og med henblik på at styrke den 
økonomiske vækst30. I modsætning til den traditionelle tilgang med at støtte 
individuelle småprojekter i downstreamapplikationer ("demonstrationsprojekter") 
var det nye ved strategien, at man fokuserede på økonomisk udvikling og 
investeringer fra den private sektor og planlagde at samle efterspørgslen fra lokale 
eller regionale myndigheder, der ikke udnyttede potentialet ved rumbaserede 
tjenester. Formålet var at skabe synergier mellem offentlige myndigheder og give 
dem mulighed for at drage fordel af omkostningseffektive løsninger. 

42 Disse nationale initiativer virkede lovende med hensyn til at forbedre 
anvendelsen af rumapplikationer, men de er fortsat begrænset til de pågældende 
medlemsstater og var ikke specifikt rettet mod EU-markedet. Vi konstaterede, at 
Kommissionen ikke havde nogen ajourført oversigt over den samlede situation for 
sådanne nationale initiativer og ikke havde medtaget dem i sin egen strategiske 
tilgang. 

                                                      
29 "Plan d'applications satellitaires" (2018). 

30 Strategiplanen "Rumøkonomi" (2016). 
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EU's rumprogrammer giver fordele, men oplysningerne om 
disse fordeles omfang er begrænsede 

Der findes ikke nogen anerkendt konceptuel ramme for vurdering af 
fordelene ved rumbaserede tjenester  

43 Leveringen af rumbaserede tjenester er knyttet til en række økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Disse fordele opstår i både i upstream- og 
downstreamsektorerne (jf. figur 5): 

Figur 5 - Typer af fordele, som Copernicus og Galileo giver 

 
Kilde: Revisionsretten. 

44 Der findes ikke nogen anerkendt konceptuel ramme for vurdering af fordele 
inden for ruminfrastruktur og heller ikke et struktureret system til indsamling af 
statistiske oplysninger om fordelene ved rumbaserede tjenester. Der findes heller ikke 
nogen officiel definition af værdikæden i rumøkonomien eller en fælles definition af 
"downstreamaktiviteter".  
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45 I 2012 udgav Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) en 
håndbog om måling af rumøkonomien, som foreslår en række metoder og kilder samt 
et sæt indikatorer31. Selv om Kommissionen benyttede visse oplysninger fra 
håndbogen, fandt den ikke håndbogen egnet til at måle EU's rumøkonomi og fulgte sin 
egen tilgang med henblik på at fastslå de socioøkonomiske fordele ved Copernicus og 
Galileo, som svarede til den, andre europæiske rumaktører brugte. Uden en etableret 
konceptuel ramme er det en udfordring at foretage en pålidelig vurdering af fordelene 
ved rumbaserede tjenester, sammenligne dem med andre økonomiske sektorer eller 
udarbejde en cost-benefit-analyse af rumprogrammerne. 

Den metode, som Kommissionen anvendte til at fastslå fordelene ved 
rumbaserede tjenester, har mangler 

46 Kommissionen erklærede i 2018, at effekten af de tjenester, der leveres af EU's 
rumprogrammer, på den økonomiske vækst og beskæftigelsen i EU, efterhånden vil 
opveje de betydelige offentlige investeringer i EU's rumprogrammer32. Den baserede 
dette udsagn på adskillige undersøgelser, hvori fordelene ved EU's rumprogrammer 
blev skønnet. Sådanne skøn er også vigtige for vurderingen af effekten af nye 
rumprogrammer. Vurderingen af programmernes fordele bør derfor være baseret på 
en robust og, hvor det er relevant, konsekvent metode og realistiske data. Vi 
undersøgte, hvorvidt Kommissionen konsekvent anvendte en robust metode på de to 
programmer, og hvorvidt undersøgelserne benyttede troværdige datakilder. 

                                                      
31  OECD (2012): "OECD Handbook on Measuring the Space Economy", OECD Publishing. 

32 Konsekvensanalyse, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for 
Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, 
(EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU, SWD(2018) 327 final af 6.6.2018, s. 7. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-handbook-on-measuring-the-space-economy_9789264169166-en
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47 Rumprogrammernes økonomiske fordele kan udtrykkes som 
bruttoværditilvæksten i de virksomheder, der er aktive inden for rumområdets 
upstream- og downstreamsektorer. Bruttoværditilvæksten svarer til den værdi, der 
skabes i produktionssektoren, og kan måles som summen af alle indkomster i 
forbindelse med produktion af varer og tjenester, plus produktions- og importskatter 
minus produktsubsidier. Men den metode, som Kommissionen anvendte til at 
udarbejde skøn over den indkomst, der blev genereret af både Copernicus og Galileo, 
var ikke i overensstemmelse med den konceptuelle ramme, der er fastsat i forordning 
nr. 549/2013, og som anvendes til at beregne bruttonationalproduktet (BNP) i EU33, og 
resulterede derfor i en unøjagtig måling af denne type fordele. 

48 Den metode, der blev anvendt til at beregne fordelene ved Galileo, var forskellig 
fra den, der blev anvendt til Copernicus. Ikkemonetære fordele såsom bidraget til at 
afbøde klimaændringer eller liv, der reddes takket være GNSS, blev tildelt monetære 
værdier, hvilket medførte forskellige vurderinger af de samme fordele. Eksempler på 
mangler i beregningen af fordele ved EU's rumprogrammer fremgår af tekstboks 3. 
Derfor kan den økonomiske effekt på vækst og beskæftigelse være undervurderet, 
mens programmernes faktiske samlede fordele kan være overvurderede.  

                                                      
33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det 

europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 
26.6.2013, s. 1).  
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Tekstboks 3 

Eksempler på mangler i beregningen af fordele ved EU's 
rumprogrammer 

For Galileo og Copernicus vurderede Kommissionen fordelene for hele 
værdikæden (upstream og downstream), men medregnede ikke offentlige 
enheder såsom universiteter, nationale rumagenturer eller 
nonprofitorganisationer.  

For så vidt angår Copernicus medtog Kommissionen ikke 
downstreamaktiviteternes effekt på BNP i sin vurdering. I en særskilt undersøgelse 
af fordelene ved Copernicus for downstreamsektoren medtog Kommissionen de 
"mulige indtægter", som er værdien af varer eller tjenesteydelser, som 
europæiske producenter kunne sælge takket være programmet. Disse har dog 
ikke blot en generel mangel på data, men modsvarer ikke de genererede 
indtægter, og Kommissionen foretog ikke en vurdering af de deraf følgende 
indirekte og direkte virkninger for downstreamsektoren. Dette betyder, at den 
økonomiske effekt på vækst og beskæftigelse muligvis undervurderes på grund af 
en utilstrækkelig dækning af de relevante statistikenheder og mangel på data. 

Vurderingen af Galileos fordele omfattede ikkemonetære fordele såsom reduktion 
af emissioner, den tid, som bilister sparer på ikke at sidde fast i trafikpropper 
takket være navigationssystemer, eller antallet af reddede liv. For Copernicus 
omfattede vurderingen ligeledes samfundsmæssige fordele såsom opfyldelse af 
mål for luftforurening og mindre eksponering for luftforurening, reduktion af 
udledningen af skadelige stoffer, færre trafikulykker eller et lavere antal omkomne 
ved skibskatastrofer. I stedet for at medtage dem på listen over indikatorer blev 
de imidlertid indberettet som monetære værdier, hvilket er subjektivt. 
Kommissionen kunne heller ikke underbygge sine formodninger med tilstrækkelig 
dokumentation og pålidelige data. Alt i alt kan dette føre til unøjagtige skøn over 
de faktiske fordele ved begge rumprogrammer. 
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Kommissionen mangler oplysninger og relevante 
nøgleresultatindikatorer til at overvåge anvendelsen 

49 Både forordning 1285/2013 for Galileo og EGNOS og 377/2014 for Copernicus 
samt den nye forordning om oprettelse af EU-rumprogrammet kræver, at 
Kommissionen regelmæssigt overvåger resultaterne. De fastlægger også 
grundlæggende resultatindikatorer34. Ud over de tekniske aspekter såsom adgangen til 
tjenesterne eller dataene skal Kommissionen også regelmæssigt overvåge tjenesternes 
effekt på de forskellige sektorer i økonomien og vurdere, hvorvidt EU's industrier 
faktisk øger deres markedsandel på det verdensomspændende downstreammarked 
for satellitnavigation og inden for jordobservation. Dette kræver, at man fastlægger 
relevante indikatorer som grundlag for at evaluere virkningerne af programmerne. 

50 For Galileo leverer GSA normalt nyttige og generelt konsekvente 
nøgleresultatindikatorer, der viser de opnåede fremskridt. Men med tiden var de 
vokset i antal til 97 output- og resultatindikatorer, hvilket gjorde overvågningen af dem 
kompleks. Nogle indikatorer præsenteres ikke i en meningsfuld sammenhæng, hvorfor 
det er vanskeligt at fortolke dem. Indikatoren for antallet af virksomheder, der 
markedsfører produkter, som anvender Galileo, viser f.eks. ændringer fra år til år, men 
angiver ikke, hvor stor en andel af det respektive marked disse virksomheder 
repræsenterede. Desuden findes der ingen indikatorer vedrørende omkostninger og 
fordele med hensyn til GSA's indsats for at udvikle visse markeder frem for andre på 
grund af deres strategiske og økonomiske betydning. Ved slutningen af denne revision 
arbejdede GSA allerede på et nyt og enklere sæt indikatorer. 

51 Med hensyn til anvendelsen af Copernicustjenester overvåger Kommissionen 
nøgleparametre såsom det stigende antal Copernicusbrugere, der er registreret hos 
ESA eller de andre bemyndigede enheder, downloadede datamængder eller antallet af 
afholdte uddannelses- eller salgsfremmearrangementer. Der findes imidlertid kun 
ufuldstændige oplysninger om antallet af brugere, eftersom de også kan lade sig 
registrere hos nationale datadistributionsplatforme eller andre tredjeparter. Det er 
også vanskeligt for ESA og de øvrige bemyndigede enheder at indsamle oplysninger 
om, hvem der rent faktisk bruger Copernicusdata og til hvilket formål. Kommissionen 
definerede ikke klart anvendelsesrelaterede nøgleresultatindikatorer for de 
Copernicus-bemyndigede enheder, og disse enheders rapportering blev ikke 
harmoniseret. Det var også vanskeligt at udlede konklusioner om den faktiske 

                                                      
34 Artikel 12 og 34 i forordning (EU) nr. 1285/2013 og artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 

nr. 377/2014. Artikel 101 i den fremtidige forordning om oprettelse af Unionens 
rumprogram (jf. fodnote 4).  
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anvendelse af tjenester ud fra antallet af afholdte uddannelses- eller 
salgsfremmearrangementer. 

52 I forordning 377/2014 kræves det, at Kommissionen overvåger brugen af 
Copernicusdata og -oplysninger ved hjælp af specifikke resultatindikatorer. Dette 
omfattede kernebrugere såsom nationale, regionale eller lokale myndigheder, 
markedspenetration, udvidelse af eksisterende markeder, etablering af nye markeder 
og konkurrenceevne hos de europæiske downstreamoperatører35. Copernicus' 
forskellige mulige applikationer gør det imidlertid vanskeligt for Kommissionen at 
indsamle velegnede aggregerede data, der understøtter disse indikatorer. I 2019 
offentliggjorde Kommissionen en markedsrapport, som viste, at ca. 72 % af 
jordobservationsvirksomhederne i Europa allerede benyttede Copernicusdata eller 
-tjenester i 2017 sammenlignet med 66 % i 201636, men der var meget få oplysninger 
om, i hvilket omfang kernebrugerne benyttede Copernicus, eller i hvilket omfang 
tjenesterne havde bidraget til at styrke europæiske downstreamoperatørers 
konkurrenceevne. 

Der er sket betydelige fremskridt med at skabe mulighed for at 
anvende Galileotjenester, men nøglefunktionerne skal være 
tilgængelige, inden man kan høste de fulde fordele  

53 Efter GPS og det russiske GLONASS er Galileo den tredjestørste GNSS, der leverer 
navigations- og tidsbestemmelsestjenester. Da Galileo begyndte at levere de første 
tjenester i 2016, var systemet allerede otte år forsinket i forhold til de oprindelige 
planer37. GPS havde en betydelig fordel som det første verdensomspændende åbne 
GNSS, og det anvendes af de fleste modtagerenheder. Selv om Galileotjenesterne viste 
større nøjagtighed end de andre GNSS-tjenester, måtte de relevante parter (GSA, 
Kommissionen og ESA) efter en utilsigtet hændelse i 2019, der medførte, at 
tjenesterne var utilgængelige i seks dage, arbejde støt på foranstaltninger til 
forbedring af Galileos stabilitet, robusthed og modstandsdygtighed. Dertil kommer, at 
andre leverandører snart kan nå et lignende nøjagtighedsniveau. En ny generation af 
GPS-satellitter med forbedret nøjagtighed er ved at blive opsendt og ventes at være 
operationel inden for de kommende år. 

                                                      
35 Artikel 4, stk. 3, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 377/2014. 

36 Markedsrapporter for Copernicus, 2016 og 2019, s. 8. 

37 Jf. også særberetning nr. 7/2009: Forvaltningen af Galileoprogrammet i udviklings- og 
valideringsfasen.  

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr09_07/sr09_07_da.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr09_07/sr09_07_da.pdf
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54 I denne forbindelse skulle GSA identificere de mest relevante markedssegmenter 
for Galileotjenester og udforme foranstaltninger med henblik på at udvikle disse 
markeder. Vi analyserede, hvorvidt GSA havde gennemført en effektiv 
markedsundersøgelse, og hvorvidt dets foranstaltninger fulgte klart fastlagte behov, 
var rettet mod at understøtte anvendelsen og havde en målbar effekt på brugen af 
Galileotjenester. 

Galileotjenesternes fortsatte succes afhænger især af tilgængeligheden 
af nøglefunktioner 

55 Vi konstaterede, at GSA havde foretaget en effektiv identifikation af aktuelle 
centrale markedssegmenter for GNSS-tjenester såsom smartphones, bilproducenter 
eller producenter af overvågningsudstyr samt af deres krav. 

56 GSA etablerede tætte kontakter med udstyrsproducenter verden over og 
fremmede tilgængeligheden af Galileokompatible chips og modtagere på markedet. Et 
vigtigt resultat var, at førende leverandører, der repræsenterede mere end 95 % af 
GNSS-chipsætmarkedet, i 2020 fremstillede Galileokompatible chips og moduler, og at 
der findes Galileokompatible modtagere inden for mange markedssegmenter, som 
normalt er interoperable med de andre GNSS'er. Dette bidrager til at forbedre 
navigationens overordnede nøjagtighed, men betyder ikke, at udstyret eller 
modtagerne giver Galileo prioritet til signalakkvisition. GPS har stadig en stærk 
markedspenetration, og det vil tage tid, før de fleste brugere har taget 
Galileokompatible teknologier i brug på tværs af de forskellige markedssegmenter.  

57 Højpræcisionstjenesten (HAS) og en autentificeringstjeneste for 
navigationsmeddelelser (OSNMA) er centrale funktioner ("differentieringsfaktorer") i 
Galileo. OSNMA består af en digital signatur på navigationssignalerne for at garantere 
deres autenticitet. Der bør forefindes en kommerciel autentificeringstjeneste 
(Commercial Authentication Service, CAS), der leverer et krypteret Galileosignal, for at 
beskytte mod signal replay-angreb. Sådanne tjenester leveres ikke af andre GNSS-
systemer, og de er dermed et unikt salgsargument for Galileo. CAS er også den eneste 
Galileotjeneste, som Kommissionen planlagde at stille til rådighed mod et gebyr, og 
som dermed kan generere indtægter for EU-budgettet. 
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58 Selv om Galileo efter planen skulle være fuldt operationelt ved udgangen af 2020, 
har det endnu ikke opnået denne status. Udviklingen af både HAS og OSNMA er blevet 
yderligere forsinket. Der er planlagt test i 2021 for at give industrierne mulighed for at 
validere kompatible modtagere, men tjenesterne er muligvis først tilgængelige i 2024. 
CAS er stadig under udformning, og det er uklart, hvornår den vil være operationel. 
Dette hæmmer ikke udviklingen af potentielle markeder, men det kan begrænse 
Galileos evne til at vinde markedet for disse tjenester og dermed drage fordel af de 
respektive investeringer i Galileo, inden andre GNSS-systemer leverer lignende 
tjenester. 

Foranstaltningerne til støtte af udvikling og anvendelse af 
Galileotjenester er af god kvalitet, men der foreligger fortsat risici for 
deres effektive ibrugtagning  

59 Siden 2014 har GSA brugt omkring 22 millioner euro til markedsudvikling og 
støtte til anvendelsen af Galileo- og EGNOS-tjenester. Medio 2020 ydede GSA også 
tilskud på 141 millioner euro til 79 projekter under Horisont 2020-programmet og 
finansierede støtte på omkring 41 millioner euro til 14 projekter under sit program for 
grundlæggende elementer.  

60 Vi bemærkede, at der kan gå mere end fire år fra offentliggørelsen af 
indkaldelserne af forslag til afslutningen af et projekt. På teknologimarkeder i hurtig 
forandring ser vi en generel risiko for, at projektresultaterne er forældede på det 
tidspunkt, hvor de foreligger. 

61 Som en del af vores stikprøve (jf. punkt 21) reviderede vi otte foranstaltninger, 
som GSA havde støttet under Horisont 2020-programmet, under programmet for 
grundlæggende elementer eller som led i sin markedsudvikling, og som var afsluttet på 
revisionstidspunktet. Vi konstaterede, at foranstaltningerne generelt var rettet mod et 
klart fastslået teknisk behov eller målrettet mod et lovende marked, havde en 
tilstrækkelig teknisk kvalitet og opfyldte målet med hensyn til resultater og tidsfrister. 
Nogle markeder er imidlertid stadig under udvikling, og projekternes bidrag til 
ibrugtagningen kan først vurderes på længere sigt. I andre tilfælde kan ibrugtagningen 
afhænge af, om potentielle kunder til innovative løsninger råder over den nødvendige 
finansiering (jf. tekstboks 4). 
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Tekstboks 4 

Faktor, der hindrer anvendelsen af EU-finansierede foranstaltninger, 
som understøtter Galileotjenesterne 

I ét tilfælde støttede GSA udviklingen af en prækommerciel prototype for at 
demonstrere de tekniske muligheder for at anvende Galileo i intelligente 
transportsystemer og til overvågning af byers infrastrukturer. Tre år efter 
projektets afslutning var der imidlertid endnu ikke noget produkt tilgængeligt på 
markedet. Ifølge GSA havde de kommuner, der var interesserede i projektet, 
økonomiske begrænsninger med hensyn til at indføre nye teknologier inden for 
intelligent transport. 

Kommissionens foranstaltninger til støtte for anvendelsen af 
Copernicusdata var opsplittede, og synergier blev ikke udnyttet 

Flere af Kommissionens nøgleforanstaltninger havde uklare mål, var 
opsplittede og manglede finansiering 

62 Siden 2014 har Kommissionen ydet direkte støtte til anvendelsen af Copernicus 
på omkring 30 millioner euro. Desuden var ca. 83 millioner euro til rådighed til at 
fremme nye måder med hensyn til at give adgang til Copernicusdata. Med henblik på 
at støtte anvendelsen af Copernicus under Horisont 2020-programmet blev der ydet 
tilskud på 194 millioner euro til 79 projekter med specifikt fokus på markedsføring og 
udvikling af Copernicustjenester. Som en del af vores stikprøve reviderede vi seks 
nøgleforanstaltninger, der modtog direkte støtte fra Kommissionen (jf. punkt 30), og 
otte projekter finansieret under Horisont 2020-programmet, som sigtede mod at 
støtte anvendelse, og var afsluttet på tidspunktet for vores revision.  

63 For at øge bevidstheden om Copernicus oprettede Kommissionen netværkene 
Copernicus Academy og Copernicus Relays. Formålet med Copernicus Academy er at 
støtte anvendelsen på universiteter og forskningscentre ved at stille kursusmateriale 
og dedikeret informationsmateriale til rådighed for offentlige 
forskningsorganisationer. Copernicus Relays-netværkene er rettet mod en bedre 
forståelse af brugernes behov, at øge bevidstheden på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau og videreformidle bedste praksis.  
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64 Vi konstaterede, at Kommissionen siden 2017 havde haft et vellykket samarbejde 
med mere end 160 Academy-medlemmer i alle 27 medlemsstater såvel som i visse 
tredjelande og mere end 90 Copernicus Relays-partnere, der omfattede nationale 
myndigheder, statslige agenturer, innovationsklynger, virksomheder inden for 
rumsektoren samt universitetsinstitutter og ikke-udbyttegivende organisationer. 
I 2019 afholdt Copernicus Relays omkring 200 arrangementer for at øge bevidstheden. 
Partnerne modtager imidlertid ikke direkte finansiering, og der findes ingen 
oplysninger om, hvorvidt de bidrager til en struktureret ibrugtagning med en langsigtet 
effekt på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. 

65 Som beskrevet i Kommissionens rumstrategi for Europa fra 2016 støttede 
Kommissionen også nystartede virksomheder. Med henblik på dette tilrettelagde eller 
ydede den økonomisk støtte til priser for at fremme innovative ideer ("Hackathons" 
eller "Masters") og oprettede Accelerator-programmet og inkubationsprogrammet. 
Mens Copernicus' Accelerator-program årligt finansierede kurser for omkring 
40 innovative virksomheder, der blev afholdt af erfarne mentorer, støttede 
Copernicus' inkubationsprogram omkring 20 innovative virksomheder, der anvendte 
Copernicus, med et tilskud på 50 000 euro ud over den støtte, de allerede modtog fra 
andre inkubationsinitiativer, f.eks. ESA's egne virksomhedsinkubatorer. Men antallet af 
nystartede virksomheder, der modtog støtte, var begrænset, og Kommissionen har 
ikke præciseret, hvilke mål den havde med at støtte disse programmer. Der foregik 
ikke nogen yderligere overvågning af, hvilke fremskridt de nystartede virksomheder 
gjorde efter afslutningen af accelerations- eller inkubationsperioden. Derfor er det 
endnu ikke muligt at vurdere, hvorvidt disse to initiativer bidrog til støtte nystartede 
virksomheder på en effektiv og virkningsfuld måde. 

66 En anden nøgleforanstaltning, Caroline Herschel-partnerskabsrammeraftalen, 
sigtede mod et tættere samarbejde med interesserede medlemsstater. Rammeaftalen 
indebærer, at offentlige enheder såsom rumagenturer eller forskningsinstitutter i 
22 medlemsstater foreslår projekter for Kommissionen og tildeler tilskud for at støtte 
foranstaltninger under tre specifikke mål ("niveauer"), hvorigennem EU-budgettet 
støtter op til 85 % af omkostningerne (jf. tabel 2): 
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Tabel 2 - Mål og foranstaltninger for Caroline Herschel-
partnerskabsrammeaftalen 

Niveau Mål Foranstaltninger 

1 Støtte ibrugtagningen på 
nationalt plan  

Nationale informations-, 
uddannelses- eller 
innovationsarrangementer, dialog 
med aktører, udvikling af 
downstreamforanstaltninger og 
-tjenester 

2 

Støtte global anvendelse, 
herunder europæisk 
grænseoverskridende og 
international ibrugtagning 

Multinationale informations-, 
uddannelses- eller 
innovationsarrangementer, dialog 
med aktører, pilotprojekter for 
downstreamapplikationer og 
-tjenester 

3 Støtte erhvervsløsninger og 
innovative applikationer 

Udvikling af downstreamapplikationer 
og -tjenester, fremme af nationale og 
multinationale 
innovationsforanstaltninger 

Kilde: Europa-Kommissionen.  

67 Partnerskabsrammeaftalen giver Kommissionen mulighed for at yde direkte 
støtte til anvendelsen sammen med nationale partnere og dermed styrke dens 
foranstaltninger. Men med en lang række mindre og isolerede foranstaltninger såsom 
workshops, kurser eller projekter under de forskellige mål var gennemførelsen 
opsplittet. Den forventede overordnede effekt og forholdet til nationale strategier til 
støtte for anvendelsen var i det store og hele uklart. Programmet omfattede f.eks. 
foranstaltninger, der sigtede mod udvikling af et katalog med bedste praksis, som 
skulle tjene som inspiration for potentielle nye brugere af Copernicus inden for den 
offentlige sektor eller til at øge bevidstheden om, hvordan Copernicustjenester kunne 
støtte den offentlige forvaltning. Eftersom brugen af jordobservationsdata er kompleks 
og kræver ekspertise, kræver foranstaltninger, der støttes af 
partnerskabsrammeaftalen, supplerende foranstaltninger såsom ansættelse af 
eksperter i de nationale forvaltninger, hvilket ikke er garanteret.  
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68 For programmets første år, 2018, budgetterede Kommissionen med et bidrag på 
6 millioner euro. Men på tidspunktet for vores revision var mange projekter 
forsinkede, især på grund af den sene underskrivelse af tilskudsordninger eller 
kontrakter og forsinkede forfinansieringsordninger. For de foranstaltninger, der var 
med på arbejdsprogrammet for 2019, ankom den planlagte EU-finansiering på 
8 millioner euro først med betydelig forsinkelse. Der kunne således først underskrives 
specifikke tilskudsaftaler i september 2020, hvor finansieringen af foranstaltningerne 
vedrørende arbejdsprogrammet for 2020 stadig var usikker. 

Projekter finansieret under Horisont 2020-programmet er generelt af 
god kvalitet, men det er ikke muligt at vurdere deres effekt på 
anvendelsen af Copernicus  

69 Horisont 2020-programmet var en vigtig søjle i Kommissionens bestræbelser på 
at støtte anvendelsen af Copernicus. Man medtog målrettede foranstaltninger i den 
del af programmet, der vedrørte rummet, men ansøgere, der anvendte 
jordobservationsdata, var også støtteberettigede under ikkerumrelaterede dele af 
Horisont 2020-arbejdsprogrammerne38.  

70  Vi gennemgik indkaldelserne af forslag om anvendelse af Copernicus for Horisont 
2020-arbejdsprogrammerne for 2014/15 og 2016/17 og analyserede for otte 
afsluttede projekter, hvorvidt de havde bidraget til en betydelig ibrugtagning af 
Copernicustjenester. 

71 De projekter, vi reviderede, var teknisk plausible og opfyldte de fleste af de mål, 
der var defineret i arbejdsprogrammerne. Men for tre ud af seks projekter, der 
specifikt var rettet mod indførelsen på markedet, var det uklart, om det var lykkedes 
for støttemodtagerne at udvikle tjenester, der kunne generere en betydelig 
omsætning for deltagerne, eller sikre en betydeligt bredere anvendelse af Copernicus. 
Vi bemærkede også, at for nogle forslagsindkaldelser var den forventede effekt meget 
ambitiøs, eftersom det begrænsede antal støttede projekter gjorde det usandsynligt, 
at man ville nå dette mål (jf. tekstboks 5). 

                                                      
38 Jf. kapitel 5, punkt iii), i de toårige Horisont 2020-arbejdsprogrammer.  
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Tekstboks 5 

Ambitiøse mål, men begrænset effekt 

Under forslagsindkaldelsen EO-1-2016 Downstream applications ønskede 
Kommissionen at styrke den europæiske industris potentiale til at udnytte 
mulighederne på markedet og indtage en førerstilling på området samt øge 
virksomhedernes aktivitet. Imidlertid modtog kun fem projekter støtte. Til trods 
for visse projekters lovende resultater er det på grund af deres begrænsede antal 
og anvendelsesområde usandsynligt, at de vil få nogen betydelig effekt på Europas 
industri som helhed. 

Offentlige myndigheder er kernebrugere af Copernicus. Under indkaldelse EO-2-
2016 Downstream services for public authorities ønskede Kommissionen at 
iværksætte efterspørgselsdrevne innovationsforanstaltninger via offentlige 
myndigheder med henblik på at skræddersy Copernicusoplysninger. Hensigten var 
at etablere: 

a) købergrupper for jordobservationstjenester  

b) Copernicuskompatible nationale, regionale eller lokale applikationer til støtte 
for offentlige myndigheder, der fremmer jordobservationsbaserede 
foranstaltninger 

c) bæredygtige forsyningskæder til levering af jordobservationsbaserede 
downstreamtjenester til offentlige myndigheder.  

Kommissionen modtog imidlertid kun to projektforslag efter denne indkaldelse, 
hvoraf et projekt vedrørende marin jordobservation kunne tildeles et tilskud. 

Kommissionen letter adgangen til Copernicusdata, men potentialet for 
synergier udnyttes ikke 

72 Hensigtsmæssig adgang til Copernicusdata og -produkter er nøglen til en effektiv 
anvendelse af tjenester. Vi undersøgte, hvorvidt Kommissionen havde en 
omkostningseffektiv og synergiskabende tilgang til at give en sådan adgang til 
Copernicusdata og -tjenester. 
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73 ESA og EUMETSAT oprettede dataknudepunkter, hvor brugerne kunne 
downloade Sentinelrådata. Som en del af infrastrukturen finansierede og drev 13 EU-
medlemsstater nationale spejlwebsteder til Copernicusdata, de såkaldte 
samarbejdende jordsegmenter (CollGS)39, hvoraf nogle tilbød deres brugere 
supplerende tjenester. De enheder, der havde ansvaret for tjenestekomponenterne 
stillede Copernicusprodukterne til rådighed via deres egne løsninger til dataadgang. 

74 Eftersom mængden af data og information, som genereres af 
Copernicusprogrammet, var en udfordring for den traditionelle download af data, blev 
der i 2016 oprettet en taskforce bestående af repræsentanter for Kommissionen, ESA, 
EUMETSAT, medlemsstaterne og de lande, der deltager i Copernicus. Denne taskforce 
foreslog indførelse af løsninger til forbedring af tilgængeligheden af Copernicusdata og 
-produkter40. Som led i dette initiativ har Kommissionen finansieret oprettelse af data- 
og informationsadgangstjenester (DIAS). Der er imidlertid endnu ikke opnået et 
integreret jordsegment, og Copernicusdata stilles stadig til rådighed på en række 
platforme, der drives af ESA, de Copernicus-bemyndigede enheder, medlemsstaterne 
og private operatører. 

75 DIAS er innovative, digitale cloudbaserede platforme, der befinder sig i EU, og 
som giver brugerne mulighed for at udnytte store mængder af Copernicusdata og 
andre rumdata uden at skulle overføre dem til og lagre dem på deres egne 
computernetværk. Formålet var at forbedre konkurrencen mellem disse platforme og 
med eksisterende tjenester og kombinere dem med supplerende kommercielle 
tjenester for at gøre platformene økonomisk bæredygtige og uafhængige af offentlig 
finansiering på lang sigt. 

                                                      
39 Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Italien, 

Luxembourg, Østrig, Portugal, Rumænien og Finland. Spanien, Ungarn og Polen var også i 
færd med at udvikle eller planlægge etableringen af nationale platforme.  

40 "Operational Implementation Plan - Proposed approach to implement the roadmap and 
annexes of the Integrated Ground Segment and Big Data Governance Task Force", 
15.6.2016. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/doc/call/h2020/eo-2-2017/1745117-guidance_doc_eo-2-2017_annex-oip_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/doc/call/h2020/eo-2-2017/1745117-guidance_doc_eo-2-2017_annex-oip_en.pdf
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76 I forbindelse med oprettelsen af DIAS-platformene herskede der usikkerhed om 
antallet af potentielle brugere, der ville være villige til at betale for tjenester og 
dermed sikre platformenes økonomiske bæredygtighed. Kommissionen besluttede i 
sidste ende at yde støtte til fem sådanne platforme frem til 2021. Deres antal gjorde 
det imidlertid vanskeligere at tiltrække et tilstrækkeligt antal brugere med henblik på 
at opnå en kritisk masse, udnytte netværkseffekter og dermed konkurrere effektivt 
med operatører uden for EU, der leverer lignende tjenester. Siden DIAS-platformene 
blev operationelle medio 2018, har anvendelsen af deres tjenester været meget lav 
sammenlignet med det samlede antal aktive Copernicusbrugere, idet kun et lille antal 
brugere i øjeblikket betaler for nogle af dem. Kommissionen har desuden ikke fremmet 
brugen af tjenesterne tilstrækkeligt under andre dedikerede instrumenter, der støtter 
anvendelsen, såsom Horisont 2020 gennem tilskyndelse af støttemodtagerne til at 
benytte dette nye værktøj til at behandle deres data. 

77 Kommissionen har endnu ikke nogen strategi for, hvordan den skal integrere 
yderligere adgang til Copernicusdata og -behandling på en omkostningseffektiv måde: 
Kun ét af de 13 CollGS'er er blevet gennemført ved hjælp af en DIAS-infrastruktur og 
viser således interesse i konvergens. Kommissionen har endnu heller ikke præciseret, 
hvordan adgang til og behandling af Copernicusdata og andre rumdata skal integreres i 
dens initiativ vedrørende den åbne europæiske forskningscloud41. Initiativet søger at 
afhjælpe opsplitningen af datainfrastrukturer i EU i almindelighed ved at udvikle 
faciliteter til lagring, deling og genbrug af videnskabelige data og til gensidig berigelse 
af forskellige datasæt, herunder jordobservationsdata. 

Lovgivningsmæssige foranstaltninger kan fremme anvendelsen 
af EU's rumbaserede tjenester, men der er fortsat huller 

78 I sin rumstrategi for Europa fra 2016 forpligtede Kommissionen sig også til at 
træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger (hvor det er berettiget og gavnligt) for at 
introducere Galileo på specifikke markeder eller områder og på længere sigt fremme 
anvendelsen af rumbaserede løsninger gennem standardiseringsforanstaltninger. 

                                                      
41 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Det europæiske cloudinitiativ - Opbygning af en 
konkurrencedygtig data- og vidensøkonomi i Europa, COM(2016) 178 final af 19.4.2016. 
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79 Vi vurderede, hvorvidt Kommissionen effektivt havde identificeret sådanne 
muligheder for lovgivningsmæssige foranstaltninger eller standardisering med henblik 
på at støtte anvendelsen af rumbaserede tjenester og havde reageret på dem. 
Eftersom de gældende retlige bestemmelser også kan hæmme brugen af rumbaserede 
tjenester (f.eks. regler for offentlige forvaltninger, der forbyder brug af rumdata eller 
rumbaserede tjenester), undersøgte vi ligeledes, om Kommissionen og de udvalgte 
medlemsstater havde truffet foranstaltninger med henblik på at identificere og fjerne 
sådanne hindringer. 

Lovgivningsmæssige foranstaltninger lettede brugen af 
Galileokompatible enheder, men der er behov for en yderligere indsats 

80 Satellitnavigation og tidsbestemmelsestjenester er omfattet af talrige tekniske 
standarder og regulering. Der kan være tale om EU-regler, nationale regler eller 
standarder fastlagt gennem internationale aftaler eller af 
standardiseringsorganisationer. Sådanne foranstaltninger kan understøtte 
anvendelsen af rumbaserede tjenester, fordi de giver udstyrsproducenterne mulighed 
for at standardisere deres produkter og sikre, at systemerne er interoperable. 
Eftersom satellitnavigationssystemer anvender radiofrekvenser, er standarder også 
nødvendige for at beskytte signalerne mod interferens. 

81 Kommissionen har allerede vedtaget lovgivningsmæssige foranstaltninger med 
henblik på at fremme anvendelsen af Galileotjenester inden for trafiksikkerhed og 
nødtjenester42. Disse initiativer har bidraget effektivt til, at nye biler og mobiltelefoner 
udstyres med Galileokompatible chipsæt, således at beredskabstjenesterne kan nå 
hurtigere frem til et ulykkessted. I 2020 blev en relevant international standard, som 
havde givet brugen af GPS fortrinsret som det foretrukne navigationssignal på 
enheder, ajourført, og gav nu udstyrsproducenter mulighed for at vælge deres 
foretrukne GNSS, hvilket sandsynligvis vil understøtte en mere udbredt brug af 
Galileotjenester. 

                                                      
42 Jf. bilag III. 
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82 I 2017 identificerede en undersøgelse fra Kommissionen mangler og fremtidige 
behov for standardisering med henblik på at understøtte Galileos og EGNOS' 
markedspenetration og foreslog køreplaner for forskellige markedssegmenter43. 
Kommissionen udarbejdede også en europæisk radionavigationsplan, der indeholder 
en opgørelse over eksisterende og nye radionavigationssystemer og giver et overblik 
over den EU-lovgivning, der er relevant for radionavigation44. Efter høring af 
medlemsstaterne definerede Kommissionen tre prioriterede områder, hvor regulering 
eller standardisering kan være en fordel45: 

o Intelligent transport og mobilitet: bemandede flyvninger, ubemandede og 
selvflyvende luftfartøjer, intelligente vejtransportsystemer, søtransport og 
jernbanetransport 

o Intelligent sammenkobling: lokaliseringsbaserede tjenester (f.eks. i smartphones), 
opkoblede enheder, kendt som tingenes internet (IoT) og interaktion med 
offentlige forvaltninger 

o Intelligente infrastrukturer: tidsbestemmelses- og synkroniseringstjenester i 
kritiske infrastrukturer såsom energi, telekommunikation og transport. 

83 Ved afslutningen af denne revision var der gjort beskedne fremskridt: En 
kortlægning af Kommissionens og GSA's aktiviteter vedrørende udvikling af 
Galileokompatible downstreamstandarder blev medtaget i Galileoarbejdsprogrammet 
for 2020, og der er undersøgelser og projekter i gang inden for applikationer til 
flytrafik, vejtransport og søtransport. Men for at det skal være effektivt, er der 
imidlertid behov for supplerende sektorspecifikke lovgivningsmæssige foranstaltninger 
inden for disse sektorer. For så vidt angår vigtige anvendelsesområder for GNSS skal 
standarderne godkendes af internationale organer, hvilket kan være komplekst og 
tidkrævende. På relevante områder, f.eks. vejtransport og logistik, selvkørende biler 
eller droner, er sektorspecifik regulering stadig ufuldstændig eller mangler. 
Kommissionen holder i øjeblikket øje med disse udfordringer, men der findes ikke 
nogen tidsplan for udarbejdelsen af hensigtsmæssig regulering eller hensigtsmæssige 

                                                      
43 "Overview of EGNSS downstream standardisation and assessment of gaps and future 

needs", 1.2.2018. 

44 "European Radio Navigation Plan", 9.3.2018. 

45 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "EGNSS downstream standards 
development", SWD(2019) 454 af 20.12.2019. 

https://ec.europa.eu/growth/content/overview-egnss-downstream-standardisation-and-assessment-gaps-and-future-needs_en
https://ec.europa.eu/growth/content/overview-egnss-downstream-standardisation-and-assessment-gaps-and-future-needs_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33024
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standarder for de enkelte politikker eller markedssegmenter, som kunne fremme 
anvendelsen af Galileo yderligere. 

84 Vi konstaterede også kun få fremskridt inden for intelligent sammenkobling og 
forbindelser mellem offentlige forvaltninger (uden for PRS): Der findes endnu ingen 
standarder, der kan styrke Galileos position inden for relevante IoT-applikationer eller 
applikationer, der anvender kunstig intelligens. Med hensyn til at forbinde borgerne 
med de offentlige forvaltninger har Kommissionens foranstaltninger hidtil været 
begrænset til landbrugere, der anvender satellitnavigation, som led i et projekt med 
digitale platforme. 

Kommissionen fremmer ikke i tilstrækkelig grad brugen af 
jordobservation i sine forordninger  

85 En af konklusionerne på Kommissionens kortlægningsprojekt fra 2015 (jf. 
punkt 32) var, at EU-lovgivning ville kunne bidrage til at gennemføre EU's politikker 
mere effektivt og mindske den administrative byrde. Et betydeligt fremskridt var 
vedtagelsen af et retsgrundlag, som tilskyndede medlemsstaterne til at anvende 
jordobservation til overvågning af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik46. Vi 
konstaterede imidlertid, at der kun var sket begrænsede fremskridt i andre sektorer, 
hvor lovgivning ville kunne bidrage til bedre at fremme brugen af Copernicus- og andre 
jordobservationsdata. Indtil videre kræver kun ganske få EU-retsakter såsom 
forordning 2018/841 om arealanvendelse og overvågning af skovbrug med henblik på 
at opfylde EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner, at der gøres bedst mulig 
brug af Copernicus og Galileo til dataindsamling47. Desuden har Kommissionen ikke 
foretaget en omfattende analyse af, hvor EU-lovgivningen i højere grad kan fremme 
brugen af jordobservationsdata. 

                                                      
46 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/746 af 18. maj 2018 om ændring af 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår ændringer af 
enkeltansøgninger og betalingsanmodninger og kontrol (EUT L 125 af 22.5.2018, s. 1). 

47 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 om medtagelse 
af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og 
skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) 
nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 1). 
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Der er ikke gjort meget for at identificere lovgivningsmæssige eller 
administrative hindringer for anvendelsen af rumbaserede tjenester  

86 Ud over at tekniske standarder kan hindre, at det fulde potentiale ved EU's 
rumprogrammer udnyttes (jf. punkt 81), kan der også være lovgivningsmæssige eller 
administrative hindringer for brugen af jordobservations- og 
satellitnavigationstjenester, f.eks. inden for retshåndhævelse, eller når udbudsregler 
ikke tillader brugen af sådanne tjenester. Desuden kan anvendelsen af nye teknologier 
baseret på Sentineldata kræve betydelige ændringer af administrative procedurer og 
IT-systemer48. 

87 Vi konstaterede, at Kommissionen ikke havde et systematisk overblik over, 
hvordan medlemsstaternes forvaltninger anvender rumdata, og hvorvidt der fandtes 
lovgivningsmæssige hindringer for brugen af dem. I Italien havde de nationale 
myndigheder nedsat en arbejdsgruppe på højt plan, der skulle identificere mulige 
lovgivningsmæssige hindringer på nationalt eller europæisk plan, som kunne påvirke 
anvendelsen af produkter og tjenester, der leveres af Copernicus og Galileo, men 
resultaterne af dette arbejde forelå endnu ikke. I Den Tjekkiske Republik, Tyskland og 
Frankrig havde de nationale myndigheder endnu ikke foretaget en sådan analyse.  

  

                                                      
48 Særberetning nr. 4/2020: Anvendelse af nye billedteknologier til monitorering under den 

fælles landbrugspolitik: Der er generelt gjort konstante fremskridt, som dog har været 
langsommere inden for klima- og miljøovervågning. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_04/SR_New_technologies_in_agri-monitoring_DA.pdf
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Konklusioner og anbefalinger 
88 Vores overordnede konklusion er, at EU's rumprogrammer Galileo og Copernicus 
leverer værdifulde tjenester og data, som Kommissionen fremmede på forskellige 
måder, men at den ikke har gjort tilstrækkeligt for at udnytte deres fulde potentiale. 
Der er behov for en yderligere indsats for at drage nytte af de betydelige investeringer, 
der er foretaget, for at opnå de forventede samfundsmæssige og økonomiske fordele 
og dermed styrke EU's indre marked.  

89 I sin rumstrategi for Europa fra 2016 bestræbte Kommissionen sig på bedst muligt 
at udnytte de økonomiske og samfundsmæssige fordele, som de europæiske 
rumprogrammer leverer, men den opstillede ikke klare mål og prioriteringer, der 
forklarede, hvad man realistisk set kunne forvente med "bedst mulig udnyttelse", og 
den fastsatte ikke en tidsramme for opnåelsen af disse mål (punkt 24-26).  

90 Der findes endnu ikke en omfattende strategi til fremme af anvendelsen af EU's 
rumprogrammer, og Kommissionens tilgange er kun delvis kædet sammen med 
specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte strategiske mål, der 
tydeligt forklarer, hvad der skal opnås (punkt 27-31).  

91 Internt gør Kommissionen god brug af Copernicusdata til politikovervågning. Men 
den udnytter ikke dataenes fulde potentiale og har endnu ikke udviklet en strategi for 
en yderligere forbedring af anvendelsen af dem inden for Kommissionen og andre EU-
institutioner eller -organer (punkt 32 og 33). 

92 Kommissionen har ikke klart defineret de Copernicus-bemyndigede enheders 
rolle med hensyn til støtte af anvendelsen. Derfor havde de ikke alle en særlig strategi, 
og deres tilgange til støtte af anvendelsen var forskellige (punkt 34 og 36).  

93 Kommissionen og GSA modtog kun få oplysninger om medlemsstaternes 
strategier og tilgange til støtte af anvendelsen. De udvalgte medlemsstaters tilgange 
varierede, men til trods for lovende initiativer til at sikre en bedre forbindelse mellem 
rumsektoren og aktører uden for rumsektoren fandtes der ikke nogen omfattende 
analyser af, hvor Copernicustjenester kunne forbedre effektiviteten og produktiviteten 
i de offentlige forvaltninger. Desuden har Kommissionen endnu ikke afhjulpet den 
opsplittede struktur på markederne for rumbaserede tjenester i sin egen tilgang 
(punkt 37- 42). 
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Anbefaling 1 - Udvikle en omfattende strategi til støtte for 
anvendelsen af EU's rumbaserede tjenester 

Med henblik på at støtte den yderligere anvendelse af EU's rumbaserede tjenester 
mere effektivt bør Kommissionen: 

a) udvikle en omfattende strategi til støtte for anvendelsen af Galileo- og 
Copernicustjenester, der omfatter alle relevante aktører og enheder på deres 
forskellige niveauer, præcisere deres roller og fastsætte realistiske og målbare mål, 
der skal nås  

b) sammen med medlemsstaterne identificere, hvor EU's rumbaserede tjenester kan 
forbedre de offentlige forvaltningers effektivitet og produktivitet med henblik på at 
afhjælpe markedernes opsplittede struktur. 

Tidsramme: 2023. 

94 Leveringen af rumbaserede tjenester er forbundet med en række økonomiske og 
samfundsmæssige fordele, men der findes ikke nogen almindeligt anerkendt 
konceptuel og statistisk ramme for udarbejdelse af skøn over disse fordele. Dette gør 
det til en udfordring at kvantificere disse fordele på pålidelig vis og sætte dem i 
perspektiv i forhold til rumprogrammernes omkostninger (punkt 43- 45). 

95 Kommissionens skøn over fordelene har mangler med hensyn til metode og 
dækning. Vurderingen af fordelene ved begge programmer var ikke sammenlignelig, og 
nogle fordele er muligvis over- eller undervurderede (punkt 46- 48). 

96 Kommissionen skal regelmæssigt overvåge de resultater, der opnås ved 
gennemførelsen af programmerne, ved hjælp af relevante nøgleresultatindikatorer. 
Selv om GSA for Galileo har et overordnet set konsekvent system af output- og 
resultatindikatorer, gør det store antal indikatorer systemet komplekst og vanskeliggør 
undertiden fortolkningen af dem. For Copernicus giver indikatorerne kun meget basale 
oplysninger om anvendelsen af tjenesterne og oplyser ikke om opfyldelsen af 
programmets hovedmål (punkt 49- 52). 
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Anbefaling 2 - Udforme en konceptuel ramme for at foretage 
skøn over fordelene ved EU's rumprogrammer og sikre en 
bedre måling af resultater 

Med henblik på at foretage skøn over de økonomiske og samfundsmæssige fordele 
ved rumbaserede tjenester på en mere pålidelig og konsekvent måde og foretage en 
mere effektiv overvågning af opfyldelsen af hovedmålsætningerne, bør Kommissionen:  

a) udforme en konceptuel ramme for at foretage skøn over de økonomiske og 
samfundsmæssige fordele ved EU's rumprogrammer, der inddrager andre 
interessenter såsom OECD, ESA og medlemsstaterne, og harmonisere vurderingen 
af fordelene ved EU's rumprogrammer på grundlag af robuste metoder og 
pålidelige data 

b) overvåge opfyldelsen af de mål, der er fastsat i rumprogrammerne, på grundlag af 
et sæt af hensigtsmæssige resultatindikatorer.  

Tidsramme: 2024.  

97 Der er gjort gode fremskridt med at aktivere Galileokompatible modtagere og 
muliggøre anvendelsen af Galileo i mange relevante markedssegmenter, men 
adgangen til centrale funktioner i Galileo er væsentligt forsinket, hvilket kan hæmme 
dets evne til at vinde markedet for disse tjenester (punkt 55- 58). 

98 De foranstaltninger, der blev truffet for at fremme anvendelsen af 
Galileotjenester, havde den passende tekniske kvalitet og nåede deres mål med 
hensyn til resultater og tidsfrister. For mange af de reviderede projekters 
vedkommende vides det imidlertid endnu ikke, om udviklingen af innovative produkter 
vil medføre en betydelig ibrugtagning på markedet, hvilket kun kan vurderes på 
længere sigt (59- 61). 

99 Kommissionens nøgleforanstaltninger for Copernicus sigtede mod at øge 
bevidstheden om programmet, støtte nystartede virksomheder og samarbejde tættere 
med medlemsstaterne for at øge anvendelsen. Men målene for og effekten af flere af 
disse foranstaltninger var imidlertid ikke altid klart defineret, deres bidrag til en 
struktureret ibrugtagning var uklart, og nogle af dem manglede finansiering 
(punkt 62- 68).  
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100 For så vidt angår Copernicusrelaterede foranstaltninger under Horisont 2020-
programmet støttede Kommissionen generelt projekter af god kvalitet, men deres 
begrænsede antal gjorde det usandsynligt at opnå den forventede effekt. For nogle 
projekters vedkommende var deres bidrag til anvendelsen uklart (punkt 69-71). 

101 Kommissionen lettede adgangen til Copernicusdata og cloudbaserede 
tjenester, men dataene leveres i øjeblikket via en række forskellige kanaler. Potentialet 
for synergier udnyttes endnu ikke, og Kommissionen har ikke præciseret integrationen 
af Copernicus i initiativet for den åbne europæiske forskningscloud (punkt 72-77). 

Anbefaling 3 - Sikre, at Galileo er fuldstændig parat, og at 
foranstaltninger målrettes bedre mod anvendelse af EU's 
rumbaserede tjenester 

Med henblik på bedre at kunne støtte anvendelsen og sikre effektiv adgang til rumdata 
og -produkter bør Kommissionen: 

a) træffe de nødvendige tekniske og retlige foranstaltninger, for at Galileos 
differentieringsfaktorer er fuldstændig parate 

b) klart definere målene og den forventede effekt af nøgleforanstaltninger og søge 
komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger 

c) i samarbejde med medlemsstaterne og andre relevante aktører udvikle en 
langsigtet ramme for en mere bæredygtig og integreret tilgang til adgangen til 
Copernicusdata og -produkter og søge at integrere Copernicus i EU's 
cloudbaserede infrastrukturer. 

Tidsramme: 2024. 

102 Kommissionens forordning bidrog til enheders kompatibilitet med Galileo inden 
for trafiksikkerhed og beredskabstjenester, hvilket er lovende for en mere udbredt 
anvendelse af Galileotjenester. Andre foranstaltninger på prioriterede områder er 
imidlertid stadig under forberedelse, og der findes stadig ikke nogen tidsplan for, 
hvornår der kan forventes regulering eller standarder inden for de enkelte 
politikområder eller markedssegmenter (punkt 80-84). 
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103 Inden for jordobservation har Kommissionen ikke fremmet brugen af 
Copernicusdata i EU-lovgivningen tilstrækkeligt og har endnu ikke udført en 
omfattende analyse af, hvor EU-lovgivning kan yde et større bidrag til at fremme 
denne brug (punkt 85). 

104 Lovgivningsmæssige eller administrative hindringer kan hæmme brugen af 
rumbaserede tjenester. Kommissionen og de udvalgte medlemsstater havde imidlertid 
ikke et systematisk overblik over sådanne hindringer, og hvordan de kan fjernes 
(punkt 86-87). 

Anbefaling 4 - Bedre udnyttelse af regelsættet til at støtte 
anvendelsen af EU's rumbaserede tjenester 

Med henblik på at tilskynde til og yderligere fremme anvendelsen af tjenester under 
EU's rumprogrammer bør Kommissionen: 

a) udføre en analyse af, hvor EU-lovgivning eller standarder kan fremme den bedste 
anvendelse af Copernicusdata og -produkter 

b) i samarbejde med medlemsstaterne identificere lovgivningsmæssige og 
administrative hindringer, der hæmmer anvendelsen af EU's rumbaserede 
tjenester, og støtte dem i at fjerne sådanne hindringer 

c) fastsætte tidsplaner for hver enkelt relevant markedssegment, hvor regulering eller 
standardisering kan fremme brugen af Galileo, og overvåge dem nøje. 

Tidsramme: 2024. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 23. marts 2021. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - Budget for EU's rumprogrammer 

Galileo og EGNOS 
(i millioner euro) før 2014 2014-2020 I ALT 

Galileos udviklingsfase 1 380  1 380 

Galileos opsendelsesfase 2 473 2 825 5 298 

Galileos driftsfase  2 940 2 940 

EGNOS' drift 426 1 514 1 940 

GNSS-forskning 240 426 666 

Det Europæiske GNSS-Agentur 58 206 265 

Andre administrations- og driftsudgifter 34 79 113 

Andre omkostninger 82  82 

Galileo og EGNOS i alt 4 693 7 990 12 684 

Copernicus (EU-finansieret del) 

Copernicusinfrastruktur 778 3 503 4 281 

Copernicustjenester 512 764 1 276 

Administrationsudgifter  96 96 

Copernicus i alt 1 290 4 363 5 653 

Alle rumprogrammer i alt 5 983 12 353 18 336 
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Bilag II - Nøgleforanstaltninger i rumstrategien for Europa fra 
2016 

Mål  De vigtigste foranstaltninger 

1. Bedst mulig udnyttelse af fordelene ved rummet for samfundet og EU-økonomien 

1.1. Tilskyndelse til 
anvendelse af 
rumrelaterede 
tjenester og data 

- fremme anvendelsen af løsninger inden for rammerne af Copernicus, 
EGNOS og Galileo i EU-politikker, hvor det er berettiget og gavnligt, 
herunder på kort sigt, med foranstaltninger, der indfører anvendelse af 
Galileo til mobiltelefoner, og kritisk infrastruktur ved hjælp af 
tidssynkronisering 

- gøre det lettere at anvende data og oplysninger fra Copernicus ved at 
styrke dataformidlingen og oprette platformtjenester, der fremmer 
grænseflader med ikkerumrelaterede data og -tjenester 

- fremme udviklingen af rumapplikationer med større inddragelse af nye 
aktører fra forskellige områder 

1.2. Fremme af EU's 
rumprogrammer og 
opfylde nye 
brugerbehov 

- fortsat være forpligtet til at bevare stabiliteten i EU's rumprogrammer og 
forberede de nye generationer på et brugerstyret grundlag for at kunne 
blive ved med at levere de mest avancerede tjenester. I den forbindelse 
vil Kommissionen undersøge alternative forretningsmodeller og tage 
højde for teknologiske fremskridt. 

- tage fat på nye behov, som især vedrører klimaændringer/bæredygtig 
udvikling og sikkerhed og forsvar. 

2. Fremme af en globalt konkurrencedygtig og innovativ europæisk rumsektor 

2.1. Støtte til 
forskning og 
innovation og 
udvikling af 
kvalifikationer 

- fremskynde sin indsats for at støtte rumrelaterede FoU-aktiviteter i 
samarbejde med medlemsstaterne og ESA og revidere sin strategiske 
tilgang med henblik på at fremme den europæiske rumsektors 
konkurrenceevne 

- styrke anvendelsen af innovative ordninger for offentlige indkøb for at 
fremme efterspørgselssiden af innovation og undersøge nye tilgange for 
at stimulere den private sektors investeringer og partnerskaber med 
industrien 

- sammen med medlemsstaterne og ESA fremme anvendelsen af fælles 
teknologikøreplaner for at sikre større komplementaritet i FoU-projekter 

- medtage rummet og jordovervågning i planen for sektorsamarbejde om 
kvalifikationer ved behandlingen af nye kvalifikationskrav i sektoren. 

2.2. Fremme af 
iværksætteri og nye 
forretnings-
muligheder 

- fremskynde støtten til rumiværksættere via EU-støtteprogrammer for at 
fremme yderligere finansiering af investeringer i rumsektoren 

- indlede en dialog med EIB og EIF om fremme af investeringer i 
rumsektoren som led i den overordnede investeringsplan for Europa 

- støtte nyetablerede rumvirksomheder, herunder ved at undersøge 
synergier med den kommende fund of funds og gøre det lettere at 
oprette rumcentre og -klynger i Europa. 
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Bilag III - Lovgivningsmæssige foranstaltninger, der letter 
anvendelsen af Galileotjenester 

Forordning Område 

Direktiv (EU) 2019/520 af 19.3.2019 om 
interoperabilitet mellem elektroniske 
vejafgiftssystemer og fremme af 
udvekslingen på tværs af landegrænser 
af oplysninger om manglende betaling af 
vejafgifter i Unionen. 

Vejtransport 

Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2019/320 af 12. december 2018 om 
supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/53/EU for så vidt angår 
anvendelsen af de væsentlige krav, der 
er nævnt i artikel 3, stk. 3, litra g), for at 
sikre lokaliseringsoplysninger om den 
kaldende part i alarmkommunikationer 
fra mobiludstyr 

Lokalisering af personer i tilfælde af en 
nødsituation 

Kommissionens 
gennemførelsesforordning 
(EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om 
fastsættelse af forskrifter for 
konstruktion, afprøvning, installering, 
brug og reparation af takografer og 
deres komponenter 

Lokalisering af køretøjer med en vægt på 
over 3,5 t (i godstransport), og som 
befordrer mere end ni personer inklusive 
føreren (i passagertransport) 

Forordning (EU) nr. 2015/758 af 29. april 
2015 om typegodkendelseskrav for 
indførelse af et køretøjsmonteret eCall-
system, der er baseret på 112-tjenesten, 
og om ændring af direktiv 2007/46/EF  

Bistand i nødsituationer til biler og lette 
erhvervskøretøjer 
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Akronymer og forkortelser 
C3S: Copernicus-Klimaændringstjenesten 

CAMS: Copernicus-Atmosfæreovervågningstjenesten 

CEMS: Copernicus-Beredskabstjenesten 

CLMS: Copernicus-Landovervågningstjenesten 

CMEMS: Copernicus-Havovervågningstjenesten 

CollGS: Samarbejdsbaseret jordsegment 

Corine: EU-program for koordinering af oplysninger om miljøet 

Cosme: EU-program for små og mellemstore virksomheder 

DIAS: Data- og informationsadgangstjenester 

ECMWF: Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser 

EGNOS: Den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste 

EIB: Den Europæiske Investeringsbank 

EIF: Den Europæiske Investeringsfond 

ESA: Den Europæiske Rumorganisation 

EUMETSAT: Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter 

EUSPA: Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet 

GIS: Geografisk informationssystem 

GLMS: Copernicus' globale landovervågningstjeneste 

GNSS: Globalt satellitnavigationssystem 

GSA: Det Europæiske GNSS-Agentur 

IoT: Tingenes internet 

JRC: Det Fælles Forskningscenter 
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OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

PRS: Statsreguleret tjeneste 
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Ordliste 
Copernicus: EU's jordobservations- og jordovervågningsprogram, der indsamler og 
behandler data fra satellitter og jordbaserede følere for at levere miljø- og 
sikkerhedsoplysninger.  

Copernicuskernebrugere: I forbindelse med Copernicusforordningen en EU-institution 
eller et EU-organ eller en europæisk, national, regional eller lokal myndighed, der har 
ansvaret for at definere, gennemføre, håndhæve eller overvåge en offentlig tjeneste 
eller politik. 

Den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS): Satellitbaseret 
system, der forbedrer signaler fra GPS og gør dem egnede til sikkerhedskritiske 
applikationer såsom luftfart. 

Galileo: Europæisk globalt satellitbaseret navigationssystem. 

Jordsegment: Alle de jordbaserede elementer af et rumfartøjssystem, der bruges til at 
styre rumfartøjet og videresende data. 

Sentinels: Flåde af satellitter, der leverer jordobservationsdata under 
Copernicusprogrammet. 



 

 

EUROPA-KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS 

SÆRBERETNING: "EU'S RUMPROGRAMMER GALILEO OG COPERNICUS: 

TJENESTERNE ER I LUFTEN, MEN DER SKAL SÆTTES YDERLIGERE SKUB I 

ANVENDELSEN" 

 

RESUMÉ 

I. Kommissionens fælles svar på punkt I-IV. 

Europa er en global magt i rummet. Rumpolitik kombineret med en stærk og dynamisk rumsektor er 

afgørende for gennemførelsen af EU's klimastrategier og digitale strategier. Rummet har en direkte 

indvirkning på EU's geopolitiske mål om strategisk autonomi. Rummet er en katalysator for en lang 

række industrielle og teknologiske aktiviteter. 

Unionen har foretaget betydelige investeringer i EU's rumprogrammer, der har muliggjort fremskridt, 

som ingen medlemsstat kunne have opnået alene. EU's flagskibsrumprogrammer klarer sig fortrinligt. 

Copernicus er en førende leverandør af jordobservationsdata på verdensplan. Galileo, Europas eget 

globale satellitnavigationssystem, er det mest nøjagtige satellitnavigationssystem, der findes, og er 

med næsten 2 mia. brugere en af de mest vellykkede tjenester i EU.  

Disse EU-rumprogrammer leverer allerede tjenester, der er blevet uundværlige i alles dagligdag. 

Rumdata er nødvendige for, at vi kan bruge mobiltelefoner, køre biler med et navigationssystem eller 

rejse med fly. De gør det muligt for landbrugerne at foretage langsigtet planlægning. De bidrager til, 

at vi bedre kan beskytte miljøet og overvåge klimaændringer. Rumdata er vigtige for vores sikkerhed 

og forsvar. De er også af afgørende betydning for beskyttelsen af centrale infrastrukturer såsom 

kraftværker, intelligente net og forvaltning af grænser. De forbedrer EU's beredskab i tilfælde af 

jordskælv, skovbrande og oversvømmelser.  

I 2016 vedtog Europa-Kommissionen rumstrategien for Europa, der er en hjørnesten i visionen og 

retningen for EU's rumpolitik. Dens vigtigste strategiske mål er bedst mulig udnyttelse af fordelene 

ved rummet for samfundet og EU's økonomi. Den fastlagde de vigtigste foranstaltninger, som 

Kommissionen skulle træffe for at fremme anvendelsen af rumtjenester og -data.  

Siden 2014 har Kommissionen truffet forskellige specifikke foranstaltninger for at fremme 

markedsudbredelsen og ibrugtagningen Galileo- og Copernicustjenester. Selv om disse 

foranstaltninger blev udformet særskilt for Galileo- og Copernicustjenesterne på grund af deres 

forskellige retlige ramme, vil det nye EU-rumprogram for 2021-2027 for første gang udgøre en fælles 

ramme for alle rumdata og -tjenester. EU's nye rumprogram lægger stor vægt på downstreamsektoren, 

udbredelsen på markedet og udnyttelsen af rumdata. Dette vil gøre det muligt at strømline markeds- 

og ibrugtagningsaktiviteter for alle rumdata og -tjenester. 

V. Kommissionen anerkender betydningen af fortsat at fremme og anvende Galileo- og 

Copernicustjenesterne og udnytte disse investeringer yderligere.  

VI. Med hensyn til markedsudbredelsen af Galileotjenesterne var Kommissionens rolle at vurdere 

mulighederne for at fremme og sikre anvendelsen af disse tjenester i forskellige økonomiske sektorer. 

Det Europæiske GNSS-Agentur var ansvarligt for at fremme og markedsføre Galileotjenesterne ved at 

foretage markedsanalyser, etablere tæt kontakt med brugerne og udarbejde en handlingsplan for 

brugergruppernes anvendelse af tjenesterne.  

VII. Kommissionen er klar over, at markedet for tjenesteydelser er fragmenteret, og foreslog derfor 

flere EU-retsakter om udbredelsen, f.eks. inden for trafiksikkerheds- og beredskabstjenester. 

IX. Målene for Galileo- og Copernicusprogrammet blev fastlagt i deres respektive retsgrundlag, og de 

årlige arbejdsprogrammer indeholdt detaljerede foranstaltninger. Virkningen af foranstaltningerne 

blev målt ved hjælp af nøgleresultatindikatorer, der er fastsat i det respektive retsgrundlag og 

overvåges i de programerklæringer, der ledsager budgetforslaget.  



 

 

Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med at forbedre sammenhængen mellem alle disse aktiviteter. 

X. Kommissionen påpeger, at den også er involveret i andre markedssegmenter end trafiksikkerheds- 

og beredskabstjenester og er ved at indføre Galileo og Copernicus i EU-lovgivningen vedrørende den 

grønne og den digitale dagsorden.  

XI. Kommissionen accepterer alle anbefalingerne. 

INDLEDNING 

6. Andet led — Kommissionen bemærker, at levering af oplysninger på højt niveau (f.eks. 

Copernicustjenester) også kan betegnes som "midstream". 

BEMÆRKNINGER 

24. I perioden 2014-2020 var flagskibsrumprogrammerne Galileo/EGNOS og Copernicus baseret på 

to særskilte retlige rammer med forskellige mål og forskellige tempi for deres gennemførelse. 

Leveringen af EGNOS-tjenester begyndte i 2009, Copernicustjenester i 2014 og Galileotjenester i 

2016.  

Med hensyn til markedsudbredelsen indeholdt de to retlige rammer ingen bestemmelser om 

sammenlægning af markedsføringsaktiviteterne for disse programmer i perioden 2014-2020. Hvert af 

programmerne udviklede en særskilt ibrugtagnings- og markedsudbredelsesstrategi.  

Endvidere var programmerne ikke operationelle samtidig og havde oprindeligt meget forskellige 

primære brugermålgrupper (institutionelle/forskningsmæssige målgrupper for Copernicus og 

massemarkedsmålgrupper/private målgrupper for Galileo). Derfor har Kommissionen endnu ikke 

været i stand til at udvikle en strategi, der er rettet mod begge EU's rumprogrammer. 

Den nye forordning om oprettelse af Unionens rumprogram vil danne grundlag for udviklingen af en 

strategi for udbredelsen af alle EU's rumtjenester i fremtiden.   

25. Rumstrategien fra 2016 er et politisk dokument, der har til formål at fastlægge en vision og retning 

for EU's rumpolitik. Det første mål med rumstrategien er bedst mulig udnyttelse af fordelene ved 

rummet for samfundet og EU's økonomi, og det fastsætter centrale foranstaltninger til fremme af 

udbredelsen af rumtjenester og -data. Disse nøgleforanstaltninger blev derefter omsat til specifikke 

foranstaltninger i de individuelle årlige arbejdsprogrammer for Galileo/EGNOS og Copernicus samt 

til en specifik markedsudviklingsstrategi under Det Europæiske GNSS-Agentur. 

26. Kommissionen understreger, at rumstrategien fra 2016 blev udformet som et politisk dokument 

med en vision og retning for EU's rumpolitik og ikke som en handlingsplan for udbredelse af 

rumtjenester. Rumstrategien betragtes ikke som en ramme, i forhold til hvilken resultaterne af 

EGNOS-programmerne og Copernicusprogrammerne skal måles.  

Det skal bemærkes, at de to særskilte midtvejsevalueringer af programmerne, der blev gennemført i 

2017 (COM(2017) 616 final og COM(2017) 617 final) viste betydelige resultater med hensyn til 

udbredelsen af tjenester.  

27. Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram i form af en gennemførelsesplan for de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de specifikke mål i Galileo- og 

Copernicusprogrammerne. Formålet med det årlige arbejdsprogram er at beslutte, hvad 

forpligtelsesbevillingerne skal anvendes til, og at give visse detaljer om budgetgennemførelsen. I den 

forbindelse er der ikke fastsat et overvågningsmål i de årlige arbejdsprogrammer. 

28. Kommissionen vedtog det årlige arbejdsprogram, som ud over de generelle mål som at "styrke 

anvendelsen på markedet og standarder" indeholdt en del med titlen "centrale foranstaltninger og 

milepæle", der indeholder en detaljeret beskrivelse af foranstaltningerne samt tidsplanen herfor. 

Resultaterne af disse foranstaltninger og deres fremskridt blev nøje overvåget gennem kvartalsvise 

statusrapporter, hvor fremskridtene med foranstaltningerne under hvert mål blev fulgt.  



 

 

29. I samarbejde med Kommissionen udarbejdede og gennemførte Det Europæiske GNSS-Agentur en 

detaljeret strategi for markedsudvikling med detaljerede mål, foranstaltninger og centrale 

resultatindikatorer.  

Med hensyn til markedets geografiske dækning skal det bemærkes, at Europa har været det vigtigste 

og største marked for Galileo- og EGNOS-tjenester. 

30. I 2016 gennemførte Kommissionen en detaljeret mangelanalyse, som gav et solidt grundlag for en 

effektiv tilgang til inddragelse af brugerne i Copernicusprogrammet. De vigtigste anbefalinger i 

mangelanalysen blev i det store og hele omsat til foranstaltninger i det årlige arbejdsprogram. 

Den nye forordning om rumprogrammet vil give Kommissionen en sammenhængende ramme for 

fremme og sikring af udbredelsen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af 

programkomponenterne. 

Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres ibrugtagningsaktiviteter. Den tilskynder til og fremmer 

en dynamisk bottom-up-metode i tæt samarbejde med medlemsstaterne. 

31. For at fremme den europæiske rumsektor agter Kommissionen at fortsætte og yderligere øge disse 

initiativer i 2021-2027 ved at gøre brug af de forskellige EU-programmer lige fra Horisont Europa til 

EU's rumprogram og InvestEU. Kommissionen har også til hensigt at lancere et nyt initiativ for 

iværksætteri i rummet (CASSINI) for perioden 2021-2027 for at øge antallet af rumbaserede 

nystartede virksomheder og forbedre deres markedsindtrængning og lette deres adgang til offentlig og 

privat kapital.  

32. Kommissionens fælles svar på punkt 32 og 33. 

Brugen af Copernicusdata og -tjenester har fulgt udviklingen af både rumkomponenten og 

tjenestekomponenten. Efterhånden som nye Copernicusfunktioner bliver tilgængelige, fokuseres der 

på flere politikområder, hvor de kan anvendes. 

I 2019 gennemførte Kommissionen en undersøgelse og vurdering af anvendelsen af data og 

oplysninger baseret på jordobservation og Copernicus i forskellige EU-politikker. Anbefalingerne er 

dokumenteret i en offentlig rapport
1
. En konkret opfølgning på denne drøftelse har været oprettelsen 

af et videncenter for jordobservation (KCEO), der officielt skal lanceres i 2021 for at sætte gang i 

anvendelsen af Copernicusprogrammet i Kommissionen og andre EU-institutioner og -organer.  

35. Kommissionen anerkender Revisionsrettens bemærkning. De bemyndigede enheder tilrettelagde 

imidlertid en række udbredelses- og outreachaktiviteter, der var rettet mod deres specifikke kredse af 

interessenter. 

I overensstemmelse hermed har de bemyndigede enheder organiseret et betydeligt antal oplysnings- 

og brugerstøtteaktiviteter, som værdsættes af interessenterne. På programniveau koordineres fremme 

af Copernicus af Kommissionen inden for det såkaldte teamnetværk under Copernicus-økosystemet, 

der fungerer som en platform for bemyndigede enheder og Kommissionen, for at de kan fremlægge 

deres planer og indkredse potentielle synergier med henblik på at undgå dobbeltomkostninger og 

dobbeltarbejde i forbindelse med horisontale arrangementer. 

Med hensyn til Copernicus 2.0 vil Kommissionen bestræbe sig på at sikre en bedre tilpasning og 

strømlining på tværs af de forskellige bidragsaftaler vedrørende opgaver og budgetter i forbindelse 

med udbredelsen. 

36. Kommissionen anerkender, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) havde et begrænset budget til 

fremme af Copernicustjenesterne i henhold til den nuværende bidragsaftale med Kommissionen 

(udløber i 2021), men mener, at denne situation vil blive forbedret med den fremtidige aftale mellem 

Kommissionen og EEA.  

                                                           
1  Kucera, J., Janssens-Maenhout, G., Brink, A., Greidanus, H., Roggeri, P., Strobl, P., Tartaglia, G., Belward A., M. 

Dowell, Copernicus and Earth observation in support of EU policies - Part I: Copernicus uptake in the European 

Commission, EUR 30030 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-14559-

2, doi:10.2760/024084, JRC118879. 



 

 

Desuden fremhæves udnyttelsen af Copernicus' fulde potentiale i den nye EEA-/Eionetstrategi 2021-

2030, der for nylig blev vedtaget af EEA's bestyrelse. EEA spiller en central rolle i forbindelse med 

den øgede ibrugtagning af Copernicus gennem sit netværk (Eionet) og sine interessenter, herunder 

miljøbeskyttelsesagenturer og offentlige organisationer, der er involveret i overvågning og 

gennemførelse af miljøpolitikker. 

37. Hverken Kommissionen eller Det Europæiske GNSS-Agentur har kompetence til at pålægge 

koordinering af nationale rumstrategier. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at koordinere deres 

egne rumstrategier eller -foranstaltninger med Kommissionen eller med Det Europæiske GNSS-

Agentur. 

39. Kommissionen minder om, at den ikke har kompetence til at handle direkte på nationalt plan. Det 

er medlemsstaternes ansvar at anvende Copernicusprogrammet på nationalt plan. Det er ikke 

acceptabelt for medlemsstaterne at håndhæve en top-down-tilgang.  

For at støtte bottom-up-tilgangen og på grundlag af analysen fra 2016 har Kommissionen ikke desto 

mindre iværksat forskellige foranstaltninger for at imødekomme behovene på lokalt, regionalt og 

nationalt plan. Eksempler herpå er oprettelsen af netværkene Copernicus Relays og Copernicus 

Academy, tilrettelæggelsen af nationale informationsdage i medlemsstaterne, hackathons, 

universitetsmøder, en partnerskabsrammeaftale eller tematiske workshopper til støtte for udveksling 

af bedste praksis på nationalt og regionalt plan samt en særlig workshop om komplementariteten 

mellem EU's og medlemsstaternes brugerstrategier i 2019
2
.  

40. Kommissionen erkender, at efterspørgslen efter downstreamprodukter er meget forskellig og 

fragmenteret, navnlig på grund af forskellige medlemsstaters og brugeres behov. Den private sektor er 

bedre egnet til at reagere på specifikke ønsker fra deres geografiske aktivitetsområde, og 

downstreamsektoren selv giver de offentlige myndigheder og medlemsstaterne værktøjer til at finde 

skræddersyede løsninger.  

41. Kommissionen anerkender, at forskellige medlemsstater kan have forskellige tilgange til 

jordobservationsløsninger. De delegerede i Copernicusbrugerforummet og Copernicusudvalget 

opfordres regelmæssigt til at dele deres nationale erfaringer med andre nationale delegerede. 

42. Kommissionen har lettet udvekslingen af bedste praksis for nationale initiativer inden for 

rammerne af Copernicusbrugerforummet og Copernicusudvalget og gennem workshopper med 

medlemsstaterne. 

44. Da der ikke findes nogen anerkendt konceptuel ramme for vurdering af fordelene på rumområdet, 

mener Kommissionen med støtte fra Det Europæiske GNSS-Agentur, at den har udviklet en robust 

metode til at fastslå de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS. 

45. De markedsrelaterede inputdata, der anvendes i forbindelse med denne metode, og som 

offentliggøres i den halvårlige markedsrapport, er blevet det globale referencepunkt på dette område. 

Den beregnede værdi af fordelene svarer til dem, der er anslået i andre regioner ("Economic Benefits 

of the Global Positioning System to the U.S. Private Sector Study" offentliggjort af NIST i 2019
3
) og 

andre rumprogrammer.  

Kommissionen mener, at selv om der kan opnås yderligere forbedringer, er skønnene over fordelene 

ved rumbaserede tjenester nyttige. 

47. De metoder, der anvendes i Kommissionens undersøgelser til at beregne de økonomiske fordele, 

er anerkendt og anvendes i Europa i flere andre industrisektorer. De er ikke i uoverensstemmelse med 

nogen af oplysningerne i OECD's håndbog.  

                                                           
2  Copernicus-workshop: Fremme af synergier i Copernicus' ibrugtagningsaktiviteter på europæisk og nationalt plan, den 

19. juni 2019. 

3  https://www.nist.gov/news-events/news/2019/10/economic-benefits-global-positioning-system-us-private-sector-study 

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/10/economic-benefits-global-positioning-system-us-private-sector-study


 

 

Vurderingen af Copernicus' downstreamindustri var baseret på en grundig gennemgang af 

faglitteraturen med henblik på at udpege de mest hensigtsmæssige metoder. I den forbindelse blev de 

største vanskeligheder med at vurdere fordelene ved anvendelsen af jordobservationsdata fremhævet, 

nemlig i hvilket omfang fordelene direkte kunne tilskrives eller forbindes med Copernicusdata. 

48. Kommissionen understreger, at det er meget vanskeligt at foretage beregninger med henblik på at 

vurdere fordelene ved elementer såsom modvirkning af klimaændringer eller antallet af liv, som 

kunne være blevet reddet ved observationer i forbindelse med katastrofer. 

Blandt de samfundsmæssige og mere generelle virkninger kan nævnes sociale fordele i bredere 

forstand såsom øget sikkerhed, national prestige, miljøvirkninger og virkninger af outreachaktiviteter. 

Det er meget vigtigt at vurdere disse virkninger, da de supplerer vurderingen af de monetære 

virkninger (virkninger for BNP og katalytiske virkninger). For så vidt angår Galileo og EGNOS, er de 

blevet beregnet i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser. 

Tekstboks 3 –– Eksempler på svagheder i beregningen af fordele ved EU's rumprogrammer 

 Med hensyn til Galileo er offentlige enheder såsom universiteter, nationale rumagenturer og 

nonprofitorganisationer allerede kun medregnet, hvis de modtager finansiering gennem 

forslagsindkaldelser vedrørende rummet under Horisont 2020, og der er taget hensyn til den 

afsmittende virkning heraf. 

De økonomiske fordele, der muliggøres af offentlige investeringer i rumaktiviteter, er de mest 

uhåndgribelige og komplekse at beregne. Grundet spinoffeffekternes foranderlige karakter må der 

anlægges en mikroøkonomisk snarere end en makroøkonomisk tilgang af hensyn til forståelsen af et 

komplekst fænomen på virksomhedsniveau.  

Formålet med denne mikrodiffusionstilgang er at vise fænomenets eksistens og ikke at give et præcist 

tal for at forhindre en overvurdering af fordelene. Kompleksiteten af det økonomiske fænomen i 

forbindelse med anvendelsen af Copernicusdata og -produkter begrunder brugen af en 

mikrodiffusionsmodel for –– på virksomhedsniveau –– at forstå, hvordan dataene og produkterne 

anvendes, og skaber specifik viden, der fører til øget salg eller omkostningsbesparelser.  

Efter Kommissionens opfattelse er andre metoder som f.eks. metoden til vurdering af virkningerne for 

BNP mindre egnede til at tage højde for kompleksiteten af denne type fænomen og foretage en 

nøjagtig vurdering af sådanne økonomiske virkninger. 

49. Den retlige ramme for Galileo- og Copernicusprogrammerne indeholder specifikke mål og 

resultatindikatorer for hvert af programmerne, herunder nogle vedrørende markedsudbredelsen.  

51. De uensartede centrale resultatindikatorer for ibrugtagning af Copernicus skyldtes forskelle i de 

individuelle bidragsaftaler med de forskellige Copernicus-bemyndigede enheder. 

Specifikt for kommunikationsforanstaltninger harmoniserede Kommissionen 

nøgleresultatindikatorerne mellem de bemyndigede enheder. Dette har muliggjort kvartalsvis 

aggregering af resultater og overvågning af visse tendenser.  

I den næste programmeringsfase bestræber Kommissionen sig på yderligere at strømline definitionen 

af nøgleresultatindikatorer på tværs af de forskellige bemyndigede enheder. 

53. Efter hændelsen i 2019, der påvirkede Galileos resultater og tilgængeligheden af dens tjenester, er 

systemet i vid udstrækning blevet styrket og forbedret. 

Mens andre udbydere arbejder på at øge deres nøjagtighedsniveauer, er Europa allerede begyndt at 

opbygge Galileos andengenerationsinfrastruktur for at forblive førende inden for satellitnavigation. 

De første satellitter forventes opsendt fra 2024. 

60. Kommissionen fremhæver, at forsknings- og innovationsprojekter kan udvikles i løbet af deres 

levetid, og foranstaltningerne kan tilpasses til den teknologiske udvikling. Der findes også særlige 

mekanismer, navnlig for innovationsprojekter, med henblik på at udnytte potentialet i de seneste 

nyskabelser. I nogle projekter kan konsortierne f.eks. selv iværksætte "åbne indkaldelser" (såkaldte 

tilskud til tredjeparter). 



 

 

61. Kommissionen fremhæver, at også projekter, der finansieres under andre dele af Horisont 2020, 

støtter udbredelsen af Galileo- og EGNOS-tjenester. I porteføljen af Horisont 2020-foranstaltninger 

spiller slutbrugerorientering og udvikling af forretningsmodeller en vigtig rolle. 

Selv om udviklingen af innovative løsninger, der udvikles til markedet, også afhænger af potentielle 

kunders ressourcer, sigter Kommissionen mod at udnytte resultaterne af forsknings- og 

innovationsindsatsen gennem en stærk grænseflade mellem forskning og politik og målrettede 

opfølgende foranstaltninger. 

Tekstboks 4 –– Faktorer, der forsinker anvendelsen af EU-finansierede foranstaltninger, som 

understøtter Galileotjenester 

Kommissionen påpeger, at det er vanskeligere at sælge produkter til institutionelle brugere end til 

private enheder.  

Kommissionen understreger også, at det ikke fra starten er klart, at et F&U-projekt vil føre til 

vellykkede eller salgbare produkter. 

65. Kommissionen mener, at støtten til nystartede virksomheder via finansielle priser var veldefineret 

og nøje blev overvåget ved i begyndelsen af hver Accelerator at fastlægge mål, behov og 

forventninger hos den nystartede virksomhed og dennes mentor. I coachingperioden blev 

fremskridtene med at nå målene overvåget, og der blev givet feedback om, hvorvidt coaching var 

nyttig.  

På grundlag af disse initiativer forbereder Kommissionen lanceringen af et nyt initiativ for 

iværksætteri i rummet (CASSINI (Competitive Space Start-ups for INnovatIon) for perioden 2021-

2027 for at forbedre markedsindtrængningen af rumbaserede nystartede virksomheder. 

67. Ambitionen i Caroline Herschel-rammepartnerskabsaftalen var, at den skulle være et omfattende 

implementeringsværktøj, der er rettet mod medlemsstaterne, og som imødekommer deres behov, og at 

den skulle have en inklusiv græsrodstilgang. 

De begrænsede ressourcer, der er til rådighed for instrumentet, vil gøre det vanskeligt at støtte 

beskæftigelsen af eksperter på lang sigt, men det skal bemærkes, at mange af de støttede 

foranstaltninger har en kapacitetsopbyggende virkning, der bidrager til, at medlemsstaternes agenturer 

selv kan ansætte sådanne fagfolk. 

68. De indledende forsinkelser i gennemførelsen skyldtes også behovet for at præcisere nogle få 

juridiske aspekter i forbindelse med dette nye instruments funktion. De er siden blevet indhentet, og 

alle specifikke tilskudsaftaler fra arbejdsprogrammet for 2019 blev godkendt i 2020. De første 

specifikke tilskudsaftaler fra arbejdsprogrammet for 2020 blev forelagt i slutningen af 2020 og er ved 

at blive godkendt. Arbejdsprogrammet for 2021 skal følge tidsplanen for vedtagelsen af 

arbejdsprogrammet for rumprogrammet. 

Tekstboks 5 –– Ambitiøse mål, men begrænsede virkninger 

Kommissionen understreger, at de offentlige myndigheders efterspørgselsdrevne 

innovationsforanstaltninger er blandt de vanskeligste forsknings- og innovationsforanstaltninger at 

udvikle og fremme. Kommissionen modtog to forslag som følge af forslagsindkaldelsen vedrørende 

jordobservation ("EO-2-2016"), og dette skal snarere betragtes som en succes.  

Kommissionen understreger, at det overhovedet ikke er usædvanligt, at der bliver tildelt et meget 

begrænset antal tilskud for disse typer foranstaltninger. 

76. Muligheden vedrørende antallet af data- og informationsadgangstjenester (DIAS) blev foreslået 

medlemsstaterne i den "operationelle gennemførelsesplan", og den løsning, som medlemsstaterne 

valgte, var, at der skulle være mere end én DIAS-tjeneste.  

I Copernicusprogrammet er DIAS de eneste tjenester, som brugerne skal betale for. 

Copernicusprogrammet indeholdt ingen parametre for betalingstjenester, da data og oplysninger 

leveres gratis. Der har været en løbende udbredelse af sådanne betalingstjenester målt pr. bruger. 

Kommissionen fremmede faktisk brugen af DIAS i Horisont 2020, og forskningsprojekterne er blevet 



 

 

integreret i DIAS-tjenesterne. ESA og EUMETSAT fremmede også brugen af DIAS, f.eks. i 

ordningen med et netværk af ressourcer. DIAS bidrog til at lette adgangen til arkivinfrastrukturer. 

77. Foranstaltninger til nedbringelse af omkostningerne i et cloudmiljø er blevet gennemført i hele 

DIAS. De udgør en ligelig fordeling mellem onlinedata og nærlinjedata. Efter Kommissionens 

opfattelse er disse foranstaltninger omkostningseffektive, da omkostningsfaktoren er størrelsen af det 

arkiv, der skal gøres tilgængeligt online. Kommissionen arbejder på at rationalisere og forbedre 

infrastrukturerne for adgang til og udnyttelse af Copernicusdata. 

Selv om én medlemsstat allerede anvender DIAS-relaterede infrastrukturer, skal det dog bemærkes, at 

medlemsstaterne generelt ønsker at være uafhængige med hensyn til etableringen af deres 

samarbejdende jordsegmenter. 

Copernicusstrategien går ud på at stille faciliteter til rådighed for alle brugere (borgere, offentlige 

myndigheder, virksomheder og forskere), og den vil blive integreret i en række dataområder som 

omhandlet i Kommissionens meddelelse om en europæisk datastrategi
4
. 

83. De regulerings- og standardiseringsaktiviteter, der hidtil er blevet gennemført, har fokuseret på 

store markedssegmenter (smartphones, vejapplikationer, luftfart) og har allerede bidraget til Galileo- 

og EGNOS-programmets markedspenetration. Kommissionen gjorde en stor indsats for at udvikle 

luftfartsstandarder for Galileo og EGNOS, som blev vedtaget af ICAO's Panel om 

navigationssystemer og Eurocae i 2020. 

84. Med hensyn til aktiviteter inden for intelligent sammenkobling blev de mulige kritiske standarder 

analyseret. For øjeblikket befinder alliancen for innovation inden for tingenes internet (AIOTI) sig på 

et for højt plan, og der er ingen krav, der direkte vedrører satellitnavigation.  

Med hensyn til de offentlige forvaltninger blev der ud over det bedriftsbæredygtighedsinstrument 

(FaST), der anvendes i landbruget, gennemført en undersøgelse for at finde frem til de nuværende 

klareringsprocedurer for containere og forsendelser. Der blev iværksat opfølgningsaktiviteter for at 

indføre Galileo i dataudvekslinger inden for elektronisk godstransportinformation og i DATEX II 

(dataudvekslingsstandard), et standardiseret elektronisk sprog til udveksling af vejtrafikinformation 

og vejtrafikrelateret rejseinformation. 

85. Med hensyn til EU-lovgivningen understreger Kommissionen, at der er fokuseret på de vigtigste 

anvendelsesområder for Copernicus, og at Copernicus med succes blev integreret i denne lovgivning, 

nemlig arealanvendelse, skovbrug og landbrugspolitik.  

For at udnytte fordelene ved Copernicus på andre områder tog Kommissionen initiativ til at oprette 

videncentret for jordobservation (KCEO), som vil øge den videre anvendelse af Copernicusdata i 

institutionerne. 

87. Kommissionen understreger, at en analyse af lovgivningsmæssige hindringer har dannet grundlag 

for at indføre Galileo og Copernicus i flere retsakter. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

88. Kommissionen ser med tilfredshed på Revisionsrettens konklusion om værdien af de tjenester og 

data, der leveres af Galileo og Copernicus (og EGNOS). 

Fremskridtene med ibrugtagningen af tjenester for både Galileo og Copernicus var stabile. 

Udbredelsen af tjenester er især slående i forbindelse med Galileotjenester. Galileo gik fra nul brugere 

i 2016 til næsten 2 mia. brugere med Galileo-kompatible smartphones i dag. 

For Copernicus er der også konstateret gode fremskridt med antallet af brugere. Ifølge årlige 

statistikker var der over 500 000 registrerede Copernicusbrugere ved udgangen af 2020. Da mange af 

disse er institutionelle, er det faktiske antal slutbrugere, man når ud til, flere gange højere. Den nye 

rumforordning vil udgøre den retlige ramme for en yderligere forøgelse af de samfundsmæssige og 

økonomiske fordele ved Galileo og Copernicus. 

                                                           
4 COM(2020) 66 final af 19.2.2020. 



 

 

89. Kommissionen understreger, at rumstrategien fra 2016 blev udformet som en hjørnesten i visionen 

og retningen for EU's rumpolitik og ikke som en handlingsplan for udbredelse af rumtjenester. 

Rumstrategien betragtes ikke som en ramme, i forhold til hvilken resultaterne af EGNOS-

programmerne og Copernicusprogrammerne skal måles. Rumstrategiens strategiske mål blev 

udmøntet i specifikke foranstaltninger i de individuelle årlige arbejdsprogrammer for Galileo/EGNOS 

og Copernicus samt i Det Europæiske GNSS-Agenturs specifikke strategi for markedsudvikling. 

90. Ifølge den nye rumforordning skal det fremtidige rumagentur (EUSPA) spille en central rolle på 

dette område, både for navigation og jordobservation. Kommissionen er overbevist om, at dette vil 

bidrage til en bedre strømlining af den overordnede strategi. 

91. Kommissionen er enig i, at der er behov for en yderligere indsats for at udforske potentialet i 

Copernicusdata fuldt ud. Kommissionen understreger dog, at der allerede er gjort store fremskridt, 

navnlig i Kommissionen, hvor mange tjenestegrene anvender Copernicusdata og betragter deres 

anvendelse som en del af deres strategi. 

For at øge den fortsatte anvendelse af Copernicusdata i EU's institutioner eller organer planlægger 

Kommissionen at oprette et videncenter om jordobservation i 2021. 

92. Ibrugtagningsstrategierne varierede fra den ene Copernicus-bemyndigede enhed til den anden. 

Nogle af disse, navnlig dem med opgaver i forbindelse med sikkerhed og nødsituationer, har kun få 

autoriserede brugere, og ibrugtagningen er naturligvis begrænset til dem. 

Kommissionen vil se nærmere på dette aspekt, navnlig ved at arbejde tættere sammen med de 

fremtidige bemyndigede enheder. 

93. Kommissionen understreger, at hverken Kommissionen eller Det Europæiske GNSS-Agentur har 

kompetence til at koordinere de nationale rumstrategier. Medlemsstaterne er heller ikke forpligtede til 

at koordinere deres egne rumstrategier eller -foranstaltninger med Kommissionen eller med Det 

Europæiske GNSS-Agentur.  

Anbefaling 1 –– Vedtage en omfattende strategi til støtte for anvendelsen af EU's rumbaserede 

tjenester 

Kommissionen accepterer anbefaling 1, litra a).  

Kommissionen understreger, at den i overensstemmelse med sin initiativret har kompetence til at 

beslutte, hvilken form en sådan strategi skal antage.  

Kommissionen accepterer anbefaling 1, litra b). 

94. Kommissionen fremhæver, at der ikke findes nogen anerkendt konceptuel ramme for vurdering af 

fordelene på rumområdet.  

For at afhjælpe dette mener Kommissionen med støtte fra Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA), at 

den har udviklet en robust metode til at fastslå de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS.  

Denne metode anvendes nu i den halvårlige markedsrapport, der offentliggøres af Det Europæiske 

GNSS-Agentur, og disse markedsrapporter er blevet det globale referencepunkt på dette område. 

Kommissionen erkender, at nogle fordele er meget vanskelige at anslå, f.eks. inden for områder som 

klimatilpasningsaspekter eller forebyggelse og håndtering af katastrofer, da de er meget vanskelige at 

kvantificere. 

95. Kommissionen erkender, at der er forskelle mellem Galileo- og Copernicusprogrammerne for så 

vidt angår metoderne til beregning af deres fordele. I mangel af en anerkendt konceptuel ramme 

gjorde Kommissionen dog sit yderste for at vurdere disse fordele. 

Den nye rolle, som Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA, det fremtidige EUSPA) spiller, nemlig at 

overvåge markedet for begge programmer, bør føre til en mere konsekvent og sammenhængende 

tilgang til vurderingen af fordelene for begge rumprogramkomponenter. 

96. I bilaget til den nye rumforordning er der fastsat et sæt nøgleindikatorer for rapportering om 

programmets fremskridt. Disse nøgleindikatorer vedrører opfyldelsen af forordningens mål.  



 

 

Kommissionen vil gerne understrege, at de kvantitative oplysninger, som indikatorerne giver, bør 

analyseres sammen med kvalitative oplysninger. Analysen af de kvantitative indikatorer bør også ses i 

den rette sammenhæng. Indikatorer er derfor kun ét element til overvågning af gennemførelsen. 

Anbefaling 2 –– Udforme en ramme for at foretage skøn over fordelene ved EU's 

rumprogrammer og sikre en bedre måling af resultater 

Kommissionen accepterer anbefaling 2, litra a).  

Kommissionen accepterer anbefaling 2, litra b).  

Sættet af passende resultatindikatorer er fastsat i den nye rumforordning. Rapporteringen om disse 

indikatorer finder sted årligt gennem programerklæringerne i budgetforslaget. Disse kvantitative 

indikatorer skal ledsages af kvalitative oplysninger/analyser. 

99. Kommissionen minder om, at der er blevet iværksat mange aktiviteter for at støtte ibrugtagningen, 

som tidligere ikke blev støttet i tilstrækkelig grad i begyndelsen af programmet, nemlig "Relays", 

"Academy", "hackathons", informationsmøder, "Accelerators", inkubatorer osv. 

Alle disse aktiviteter opfyldte specifikke behov og anmodninger om støtte, som medlemsstaterne 

havde givet udtryk for. Kommissionen vil fortsætte sit arbejde med at forbedre sammenhængen 

mellem alle disse aktiviteter. 

101. Kommissionen er enig i, at synergierne mellem forskellige kanaler, der leverer Copernicusdata, 

kan udnyttes bedre.  

Anbefaling 3 –– Sikre, at Galileo er fuldstændig parat, og at foranstaltninger målrettes bedre 

mod anvendelse af EU's rumbaserede tjenester 

Kommissionen accepterer anbefaling 3, litra a). 

Kommissionen accepterer anbefaling 3, litra b).  

Kommissionen accepterer anbefaling 3, litra c).  

103. JRC gennemførte en undersøgelse omkring 2018, som gav et nyt indblik i anvendelsen af 

Copernicusdata i EU-lovgivningen.  

Det nyoprettede videncenter om jordobservation vil styrke forbindelserne mellem Copernicus og alle 

Kommissionens politikområder og dermed styrke forbindelserne mellem de forskellige EU-politikker 

og den relevante lovgivning. 

Henstilling 4 –– Bedre udnyttelse af regelsættet til at støtte anvendelsen af EU's rumbaserede 

tjenester 

a) Kommissionen accepterer anbefaling 4, litra a). 

Kommissionen understreger, at den har taget et vigtigt skridt fremad for at fremme udbredelsen af 

data, tjenester og signaler baseret på Copernicus og Galileo ved at gøre deres anvendelse obligatorisk 

i det fremtidige Horisont Europa-program, hvor jordobservation og navigation spiller en rolle. Det er 

første gang, at der er skabt en tæt forbindelse mellem forskning og rummet. 

Kommissionen accepterer anbefaling 4, litra b).   

Kommissionen accepterer anbefaling 4, litra c). 

Med hensyn til "tidsplanerne" for udvikling af standarder er Kommissionen afhængig af arbejdet og 

indsatsen i europæiske og internationale standardiseringsorganisationer eller hos andre eksterne 

aktører. 
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RESUMÉ 

Fælles svar på punkt V-X 

Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) har bidraget væsentligt til udbredelsen af Galileo 
gennem opbygning af et solidt kendskab til markedet og brugerne, udformning og 
gennemførelse af køreplaner for udbredelsen med brugergrupper og fremme af udviklingen 
af brugerteknologier og -applikationer. Galileo har ved udgangen af 2020 næsten to milliarder 
brugere. GSA er enig i, at Galileos markeds- og udbredelsesaktiviteter fremdeles bør være 
rettet mod at sikre Galileos fortsatte anvendelse, fuldføre udbredelsen på markeder med 
langsommere cyklusser og garantere tilgængelige differentieringsfaktorer. GSA bliver til 
EUSPA og vil udvide sin rolle med hensyn til markedsudvikling for Copernicus og fremme af 
synergier med Galileo. 

GSA anerkender, at der ikke findes fælles konceptuelle og statistiske rammer for vurdering af 
fordelene ved rumbaserede tjenester i EU. Derfor udviklede GSA en metode inden for GNSS. 
GSA anerkender, at en sådan metode har mangler forbundet med tilgængeligheden af 
statistisk information på nationalt plan. GSA mener dog, at den stadig er forsvarlig. 
Oprettelsen af EUSPA vil fremme en tættere metodologisk tilpasning af 
markedsovervågningsaktiviteterne og gavne vurderingen af fordelene ved alle 
rumprogramkomponenter. 

BEMÆRKNING 29 

GSA ser med tilfredshed på Revisionsrettens bemærkning om markedsudviklingsstrategien, 
som faktisk bidrog til Galileos nuværende betydelige udbredelse. 

GSA bekræfter sit fokus på Europa, jf. sit mandat, men vil gerne understrege, at mange GSA-
aktiviteter rummede en international dimension. GSA samarbejdede med interessenter fra 
hele verden, såsom chipset-producenter, bilfabrikanter og luftfartsselskaber, uden skelen til 
om de var beliggende i eller uden for Europa. 

BEMÆRKNING 37 

Det bør bemærkes, at medlemsstaterne ikke er forpligtede til at koordinere deres nationale 
strategier med GSA. 

BEMÆRKNING 44 

GSA er klar over, at der ikke findes fælles konceptuelle rammer for vurdering af fordelene ved 
rumbaserede tjenester i EU. GSA har derfor i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen 
udviklet en metode inden for GNSS. 



BEMÆRKNING 47 

Med hensyn til Galileo er metoden til at anslå bruttoværditilvæksten blevet opdateret efter 
drøftelser med Revisionsretten. Den er nu, efter GSA's opfattelse, mere i overensstemmelse 
med de konceptuelle rammer for beregning af bruttonationalproduktet i EU. Forud for 
udvekslingerne med Revisionsretten udviklede GSA en specifik tilgang til beregning af denne 
type fordele i et forsøg på at løse problemet med, at der ikke findes nogen national kategori 
for downstream-GNSS. 

BEMÆRKNING 48 

Med hensyn til Galileo beregnede GSA værdien af de samfundsmæssige fordele såsom 
reduktion af emissioner, tid sparet i biltrafikken (takket være navigationssystemer) eller antal 
reddede menneskeliv. Dette skete i henhold til Kommissionens regler om konsekvensanalyse 
og ved altid at anvende den mest pålidelige beregningskilde. På trods af visse mangler er 
overslaget over fordele efter GSA's opfattelse derfor stadig fornuftigt og udtømmende og 
frembragte skøn på niveau med lignende GNSS-systemers. 

BEMÆRKNING 56 

GSA fremhæver, at modtagere og udstyr prioriterer signaler til navigation, der normalt er 
baseret på satellitternes optimale geometri. 

 

KONKLUSION 90 

Med hensyn til Galileo vedtog GSA en markedsudviklingsstrategi som beskrevet i punkt 29 i 
Revisionsrettens beretning. 

KONKLUSION 93 

Se venligst GSA's svar på punkt 37. 

KONKLUSION 94 

Se venligst GSA's svar på punkt 44. 

KONKLUSION 95 

Se venligst GSA's svar på punkt 48. 



  

 

Revisionsholdet 
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner 
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse 
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse 

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling IV - Regulering af markeder og 
konkurrenceøkonomi, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten. 
Revisionen blev ledet af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten, med støtte fra 
kabinetschef Edite Dzalbe og attaché Laura Graudina, ledende 
administrator John Sweeney, opgaveansvarlig Sven Kölling samt 
revisorerne Agnieszka Plebanowicz, Maria-Isabel Quintela og Aleksandar Latinov. 
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Det globale satellitnavigationssystem Galileo og 
jordovervågningsprogrammet Copernicus er flagskibe i EU's 
rumpolitik. De yder værdifulde tjenester, som giver mulighed for 
mere præcis navigation og tidsbestemmelse og leverer værdifulde 
data om Jorden.  

Der findes imidlertid endnu ikke en omfattende strategi for fremme 
af anvendelsen af disse tjenester og ingen konceptuel statistisk 
ramme for en pålidelig vurdering af programmets fordele.  

Vi konstaterede mangler i overvågningen af anvendelsen og 
bemærkede, at visse af Galileo's centrale funktioner endnu ikke er 
tilgængelige. Målene for og effekten af flere centrale tiltag til støtte 
for anvendelsen af de tjenester, som leveres af Galileo og 
Copernicus, var ikke klare, og Kommissionen har kun til dels udnyttet 
potentialet til at fremme disse tjenester i EU's lovgivning eller 
standarder.  

Vi fremsætter anbefalinger med henblik på at afhjælpe disse forhold. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, 
stk. 4, andet afsnit, TEUF. 
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