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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent het groeiende belang van de ruimte en ruimtegebaseerde technologieën in 

veiligheids- en defensieoperaties, met name op het gebied van communicatie, inlichtingen, 

surveillance en verkenning, inclusief grens- en maritiem toezicht, rampenbestrijding en 

wapenbeheersing, alsmede commerciële en civiele activiteiten, en benadrukt het 

fundamentele belang van ruimtevaartmogelijkheden in de strijd tegen terrorisme; moedigt 

tevens investeringen aan om vaart te zetten achter de ontwikkeling van nieuwe 

ruimtevaartmogelijkheden en -technologieën; 

2. vestigt de aandacht op de kwetsbaarheid van ruimtegebaseerde technologieën voor 

interferentie of aanvallen van statelijke en niet-statelijke actoren, voor cyberaanvallen en 

onderzoek naar offensieve ruimtewapens, alsook op het gevaar van ruimteschroot en 

botsingen tussen satellieten voor de mondiale veiligheid; herhaalt het belang van veilige 

kritieke infrastructuur en communicatie, alsmede de ontwikkeling van bestendige 

technologieën en de herziening van het Ruimteverdrag van 1967 om rekening te houden 

met de technologische vooruitgang sinds de jaren 1960; 

3. waarschuwt voor het onderzoek naar offensieve ruimtewapens dat wordt verricht door 

landen als Rusland, Noord-Korea en Iran, en de risico's die dit met zich mee zou kunnen 

brengen voor vitale infrastructuur en communicatie, alsmede voor de huidige en geplande 

ruimtegebaseerde systemen; 

4. herinnert eraan dat het met het oog op de handhaving en de versterking van de veiligheid, 

defensie en stabiliteit van Europa belangrijk is de uitvoer te beletten van gevoelige 

ruimtevaarttechnologie naar landen die een bedreiging vormen voor de regionale of 

mondiale veiligheid en stabiliteit; steunt investeringen in en de ontwikkeling van 

lanceerinstallaties, zoals Vega C en Ariane 6, zodat Europese landen autonome en 

betrouwbare toegang tot de ruimte hebben; 

5. moedigt de EU aan autonomer te worden op het gebied van ruimtevaart; is in dit opzicht 

van mening dat de EU-samenwerking met Rusland, bijvoorbeeld de lancering van de 

Galileo- en de Copernicus-satelliet, de veiligheid van gevoelige ruimtegebaseerde 

systemen zou kunnen ondermijnen; 

6. moedigt investeringen in beschermende maatregelen voor ruimtetechnologieën, middelen 

en capaciteiten aan, zowel in het kader van de door de EU gesteunde programma's als 

ruimtebewaking en -monitoring (SST); 

7. is van mening dat de vroegere bilaterale betrekkingen tussen Europese landen en de 

Verenigde Staten, India en Japan zo nodig moeten worden ingezet om de gedeelde 

veiligheids- en defensiebelangen te behartigen, en om vitale capaciteiten te vergroten om 

nieuwe dreigingen in de ruimte op te sporen, af te schrikken en erop te reageren, om het 

ruimtebeleid te verbeteren, wat het vermogen van de Europese ruimtevaartsector om te 

reageren op veranderende markten, actoren en technologieën zou vergroten, en om 

naleving van verdragen en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten in de ruimte te 

promoten; 
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8. moedigt de lidstaten aan bij de Verenigde Naties opnieuw inspanningen aan de dag te 

leggen om overeenstemming te bereiken over de voorgestelde gedragscode voor 

activiteiten in de kosmische ruimte, om de internationale beginselen voor verantwoorde, 

transparante en vreedzame gedragsnormen in de ruimte te promoten en uiteindelijk te 

komen tot meer veiligheid, zekerheid en duurzaamheid in de ruimte en om een 

wapenwedloop in de ruimte te voorkomen; onderstreept dat dit moet worden gedaan door 

te benadrukken dat ruimtevaartactiviteiten gepaard moeten gaan met grote zorg, 

zorgvuldigheid en passende transparantie, teneinde vertrouwen op te bouwen tussen de 

betrokken actoren, gezien de snelle groei van de ruimteactiviteiten in de afgelopen jaren 

met meer dan 70 landen die satellieten bezitten en negen landen die over 

lanceerinstallaties beschikken; 

9. erkent dat investeringen in onderzoek naar en ontwikkeling van ruimtevaartcapaciteit een 

zeer hoog economisch rendement hebben en synergieën op het gebied van duaal gebruik 

in ruimtevaartprogramma's en tussen civiele en defensieaspecten; moedigt de 

ontwikkeling aan van systemen voor duaal gebruik die consistent zijn met de 

ruimteveiligheidsdoelstellingen van de EU-lidstaten, en benadrukt dat een vreedzaam 

gedrag in de ruimte moet worden bevorderd; merkt verder op dat sommige lidstaten 

satellietsystemen voor duaal gebruik operationeel hebben die zowel civiele als regerings-

/militaire operaties steunen, en vestigt de aandacht op het feit dat systemen voor duaal 

gebruik via hacking kunnen worden gekraakt; moedigt de industrie en marktdeelnemers 

aan bijzonder veilige systemen aan te bieden met een duidelijke scheiding tussen publiek 

en particulier gebruik; 

10. erkent dat, met uitzondering van de publiek gereguleerde dienst van Galileo (PRS) en 

Copernicus, de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van civiele en militaire 

ruimtecapaciteit een nationale bevoegdheid blijft; merkt op dat de doelstellingen van de 

Europese Unie op het gebied van veiligheid en defensie gedeeltelijk worden verwezenlijkt 

door de Administratieve regeling tussen het intergouvernementele Europees 

Ruimteagentschap en het Europees Defensieagentschap. 
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