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BEKNOPTE MOTIVERING

De waarde van de ruimtevaartindustrie in de Europese Unie beloopt naar schatting 
53 tot 62 miljard euro aan toegevoegde waarde en verschaft werk aan 231 000 mensen. 
Het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie heeft tot doel de veiligheid van de Unie te 
verhogen en voor technologische onafhankelijkheid te zorgen, een aantal van de dringendste 
wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals het bestrijden van de klimaatverandering, het 
bevorderen van technologische innovatie en het bieden van sociale en economische voordelen 
aan bedrijven en mensen in Europa. Het programma zal zich blijven richten op het verbeteren 
van de drie vlaggenschipprojecten van de EU: Galileo (satellietnavigatie), Copernicus 
(aardobservatie) en Egnos (navigatie voor de "beveiliging van levens"), alsmede het 
ontwikkelen van STT (veiligheid in de ruimte) en het lanceren van het Govsatcom-initiatief 
(veilige satellietcommunicatie).

Met het voorstel wil de Commissie tijdens de MFK-periode van 2021-2027 Galileo/Egnos 
financieren ten belope van 8,6 miljard EUR in 2018 (constante prijzen) (9,7 miljard EUR 
in lopende prijzen) en Copernicus ten belope van 5,1 miljard EUR (5,8 miljard EUR). 
Voor STT en Govsatcom is 0,4 miljard EUR (0,5 miljard EUR) uitgetrokken. Het 
ruimtevaartprogramma beloopt in totaal 1, 25 % van de vastleggingen voor het MFK in de 
periode 2021-2027. Alle cijfers moeten als indicatieve cijfers worden beschouwd totdat het 
MFK-proces is afgesloten en zij worden hier in constante prijzen uitgedrukt om een directe 
vergelijking met de vorige MFK-periode mogelijk te maken.

Het Europese ruimtevaartprogramma stelt de lidstaten in staat technologische voordelen te 
verwezenlijken dankzij een programma dat voor elke afzonderlijke lidstaat te groot zou zijn 
om doeltreffend te kunnen concurreren. Aldus bieden de technologie, de gegevens en de 
diensten van het ruimtevaartprogramma, naast rechtstreekse voordelen voor de 
werkgelegenheid en steun voor een concurrerende ruimtevaartsector, een grote meerwaarde 
voor de begrotingen van de Europese Unie, mede maar niet uitsluitend voor het visserijbeleid, 
de milieu- en klimaatprogramma's, precisielandbouw en de modellering en het beheer van 
vervoer en verkeer. De EU zou moeten trachten informatie uit het ruimtevaartprogramma 
te gebruiken om voortaan een beter gefundeerde begrotingsplanning en besluitvorming op 
deze en andere gebieden mogelijk te maken.

De Commissie heeft te kennen gegeven dat zij voornemens is op basis van het bestaande 
Agentschap voor het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem een Agentschap van 
de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma op te richten om een eengemaakt en 
vereenvoudigd systeem van bestuur in te stellen, waarbij het Europees Ruimteagentschap 
de voornaamste partner voor de uitvoering van het programma zal blijven. Het voornemen 
om een grotere nadruk te leggen op de marketing, het beheer en het bestuur van het 
programma via het hernoemde agentschap is toe te juichen. Aan de instelling van een 
nieuwe bestuursstructuur zijn financiële risico's verbonden en derhalve wordt de nadruk 
gelegd op duidelijkheid in de strategie, alsmede op de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheid en toezicht bij het bestuur van het Agentschap van de Europese Unie 
voor het ruimtevaartprogramma teneinde de financiële risico's af te zwakken.

Het programma is gebaseerd op technologie en vaardigheden die zeer gespecialiseerd en 
soms uniek zijn waarbij van nieuwe ontwikkelingen gebruik wordt gemaakt. Derhalve moet 
het programma functioneren in het kader van een MFK dat afdoende flexibel is om de 
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kostenschommelingen en nieuwe ontwikkelingen te ondervangen en binnen een 
regelgevingskader dat voldoende flexibel is om het belang van de Unie, het programma 
en de lidstaten te dienen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie moet haar 
handelingsvrijheid en autonomie 
waarborgen om toegang te hebben tot de 
ruimte en er veilig gebruik van te kunnen 
maken. Het is derhalve van essentieel 
belang dat zij autonome, betrouwbare en 
kosteneffectieve toegang tot de ruimte 
handhaaft, in het bijzonder wat betreft 
kritieke infrastructuur en technologie, 
openbare veiligheid en de veiligheid van de 
Unie en haar lidstaten. De Commissie moet 
daarom de mogelijkheid hebben om 
lanceerdiensten te aggregeren op Europees 
niveau, zowel voor haar eigen behoeften 
en, op hun verzoek, voor die van andere 
entiteiten, met inbegrip van de lidstaten, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 189, lid 2, van het Verdrag. Het is 
tevens van cruciaal belang dat de Unie 
blijft beschikken over moderne, efficiënte 
en flexibele lanceerinfrastructuren. Naast 
maatregelen die door de lidstaten en het 
Europees Ruimteagentschap worden 
genomen, moet de Commissie manieren in 
overweging nemen om dergelijke 
infrastructuren te ondersteunen. Met name 
indien grondinfrastructuur die nodig is om 
lanceringen uit te voeren in 
overeenstemming met de behoeften van het 
programma moet worden gehandhaafd of 
verbeterd, moet het mogelijk zijn om 
dergelijke aanpassingen deels in het kader 
van het Programma te financieren, 

(4) De Unie moet haar 
handelingsvrijheid en autonomie 
waarborgen om toegang te hebben tot de 
ruimte en er veilig gebruik van te kunnen 
maken. Het is derhalve van essentieel 
belang dat zij autonome, betrouwbare en 
kosteneffectieve toegang tot de ruimte 
handhaaft, in het bijzonder wat betreft 
kritieke infrastructuur en technologie, 
openbare veiligheid en de veiligheid van de 
Unie en haar lidstaten. De Commissie moet 
daarom de mogelijkheid hebben om 
lanceerdiensten te aggregeren op Europees 
niveau, zowel voor haar eigen behoeften 
en, op hun verzoek, voor die van andere 
entiteiten, met inbegrip van de lidstaten, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 189, lid 2, van het Verdrag. Het is 
tevens van cruciaal belang dat de Unie 
blijft beschikken over moderne, efficiënte 
en flexibele lanceerinfrastructuren. Naast 
maatregelen die door de lidstaten en het 
Europees Ruimteagentschap worden 
genomen, moet de Commissie manieren in 
overweging nemen om dergelijke 
infrastructuren te ondersteunen. Met name 
indien grondinfrastructuur die nodig is om 
lanceringen uit te voeren in 
overeenstemming met de behoeften van het 
programma moet worden gehandhaafd of 
verbeterd, moet het mogelijk zijn om 
dergelijke aanpassingen deels in het kader 
van het Programma te financieren, 
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overeenkomstig het Financieel Reglement 
en indien een duidelijke meerwaarde van 
de EU kan worden vastgesteld, om een 
betere kostenefficiëntie te bekomen voor 
het Programma.

overeenkomstig het Financieel Reglement 
en indien een duidelijke meerwaarde van 
de EU kan worden vastgesteld, om een 
betere kostenefficiëntie te bekomen voor 
het Programma op basis van een flexibel 
meerjarig financieel kader waarmee op 
veranderende omstandigheden kan 
worden gereageerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 
dit Programma bijdragen aan de integratie 
van klimaatactie en aan de verwezenlijking 
van de algemene doelstelling dat 25 % van 
de EU-begroting de klimaatdoelstellingen 
moet ondersteunen. De betrokken acties 
zullen tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering van het programma worden 
vastgesteld en zullen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de betrokken 
evaluatie- en herzieningsprocedures.

(13) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om als voortrekker de 
Overeenkomst van Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 
dit Programma bijdragen aan de integratie 
van klimaatactie en aan de snelle 
verwezenlijking van de algemene
doelstelling dat 30 % van de EU-begroting 
de klimaatdoelstellingen moet 
ondersteunen, alsmede aan de integratie 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen in 
alle beleidsmaatregelen van de Unie. De 
betrokken acties zullen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
programma worden vastgesteld en zullen 
opnieuw worden beoordeeld in het kader 
van de betrokken evaluatie- en 
herzieningsprocedures.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien het Programma in (15) Aangezien het Programma in 
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principe door de Unie wordt gefinancierd, 
moeten in het kader van dit programma 
afgesloten aanbestedingsovereenkomsten 
voldoen aan de regels van de Unie. In dit 
verband moet de Unie ook 
verantwoordelijk zijn voor het definiëren 
van de doelstellingen die moeten worden 
nagestreefd met betrekking tot 
overheidsopdrachten.

principe door de Unie wordt gefinancierd, 
moeten in het kader van dit programma 
afgesloten aanbestedingsovereenkomsten 
voldoen aan de regels van de Unie en moet 
hierbij terdege rekening worden 
gehouden met de criteria inzake milieu, 
samenleving en ondernemingsbestuur. In 
dit verband moet de Unie ook 
verantwoordelijk zijn voor het definiëren 
van de doelstellingen die moeten worden 
nagestreefd met betrekking tot 
overheidsopdrachten. De algehele 
uitvoering van het Programma, met 
inbegrip van de aanbestedingsprocedures, 
moet stroken met de beginselen van 
transparantie, non-discriminatie en 
gelijke behandeling, met name ten 
aanzien van de gendergelijkheid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een goed publiek bestuur van het 
Programma vereist een strikte verdeling 
van de verantwoordelijkheden en taken 
tussen de verschillende betrokken 
entiteiten om dubbel werk te voorkomen en 
kostenoverschrijdingen en vertragingen te 
voorkomen.

(25) Een goed publiek bestuur van het 
Programma vereist een strikte verdeling 
van de verantwoordelijkheden en taken 
tussen de verschillende betrokken 
entiteiten, met name tussen het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
het ruimtevaartprogramma en het 
Europees Ruimteagentschap, om
nodeloos dubbel werk te voorkomen en 
kostenoverschrijdingen en vertragingen te 
voorkomen. De Commissie moet de taken 
en communicatie coördineren en 
controleren op basis van de beginselen 
van het Verdrag van Lissabon1 bis en van 
het Kaderakkoord tussen de Europese 
Gemeenschap en het Europees 
Ruimteagentschap1 ter.

__________________

1 bis Artikel 189, lid 3, van het Verdrag van 
Lissabon.
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1 ter "Overwegende dat de partijen 
erkennen dat zij specifieke 
complementaire en wederzijds 
versterkende kwaliteiten hebben en zich 
ertoe hebben verbonden op een 
doeltreffende en voor beide partijen 
voordelige wijze samen te werken en 
hierbij nodeloos dubbel werk te 
vermijden."

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het Galileo-programma beoogt de 
invoering en exploitatie van de eerste 
specifiek voor civiele doeleinden 
ontworpen mondiale infrastructuur voor 
navigatie en plaatsbepaling per satelliet, 
die door diverse publieke en particuliere 
actoren in Europa en in de hele wereld kan 
worden gebruikt. Galileo functioneert 
onafhankelijk van andere bestaande of 
potentiële systemen en draagt zo onder 
meer bij tot de strategische autonomie van 
de Unie. De tweede generatie van het 
systeem moet vóór 2030 geleidelijk 
worden ingevoerd, aanvankelijk met 
beperkte operationele capaciteit.

(39) Het Galileo-programma beoogt op 
basis van het voorbereidende werk van het 
Europees Ruimteagentschap de invoering 
en exploitatie van de eerste specifiek voor 
civiele doeleinden ontworpen mondiale 
infrastructuur voor navigatie en 
plaatsbepaling per satelliet, die door 
diverse publieke en particuliere actoren in 
Europa en in de hele wereld kan worden 
gebruikt. Galileo functioneert 
onafhankelijk van andere bestaande of 
potentiële systemen en draagt zo onder 
meer bij tot de strategische autonomie van 
de Unie. De tweede generatie van het 
systeem moet vóór 2030 geleidelijk 
worden ingevoerd, aanvankelijk met 
beperkte operationele capaciteit.

Motivering

Galileo is gebaseerd op het voorbereidende werk van het Europees Ruimteagentschap, wat in 
het voorstel van de Commissie niet duidelijk is.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) "ruimtevaartsector":

"de upstream-sector", die activiteiten 
omvat die leiden tot een operationeel 
ruimtevaartsysteem en verkenning van de 
ruimte;

"de downstream-sector", die activiteiten 
omvat met betrekking tot het exploiteren 
van satellietgegevens voor de 
ontwikkeling van ruimtevaartgerelateerde 
producten en diensten voor 
eindgebruikers.

Motivering

De term ruimtevaartsector moet verder worden gedefinieerd en worden opgesplitst in een 
upstream- en een downstream-sector.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts omvat het programma maatregelen 
om voor de waarborging van efficiënte 
toegang tot de ruimte voor het programma 
en voor de bevordering van een 
innovatieve ruimtevaartsector.

Voorts omvat het programma maatregelen 
voor de waarborging van efficiënte toegang 
tot de ruimte voor het programma en voor 
de bevordering van een innovatieve en 
concurrerende ruimtevaartsector.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verhogen van de veiligheid van 
de Unie en haar lidstaten, haar 
handelingsvrijheid en haar strategische 
onafhankelijkheid, met name op het vlak 
van technologische, op bewijzen gestoelde 

c) het verhogen van de veiligheid van 
de Unie en haar lidstaten, haar 
handelingsvrijheid en haar strategische 
onafhankelijkheid, met name op het vlak 
van technologische, doeltreffende, op 
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besluitvorming; bewijzen gestoelde en kostenbesparende
besluitvorming;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 - 2027 bedragen 
[16] miljard EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021 - 2027 bedragen 
14 816 938 000 EUR in prijzen van 2018 
(16,7 miljard EUR in lopende prijzen).

De indicatieve verdeling van het in lid 1 
bedoelde bedrag is als volgt:

De indicatieve verdeling van het in lid 1 
bedoelde bedrag is als volgt: 

a) voor Galileo en Egnos: 
[9,7] miljard EUR;

a) voor Galileo en Egnos: 
8 606 245 580 EUR in prijzen van 2018 
(9,7 miljard EUR in lopende prijzen);

b) voor Copernicus: 
[5,8] miljard EUR;

b) voor Copernicus: 
5 146 002 510 EUR in prijzen van 2018 
(5,8 miljard EUR in lopende prijzen); 

c) voor SSA/Govsatcom: 
[0,5] miljard EUR.

c) voor SSA/Govsatcom: 
1 064 689 910 EUR in prijzen van 2018 
(1,2 miljard EUR in lopende prijzen).

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals bepaald in het tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad 
tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 — het standpunt 
van het Parlement met betrekking tot een akkoord.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Horizontale activiteiten als 2. Horizontale activiteiten als 
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voorzien in artikel 3 worden in het kader 
van de onderdelen van het programma 
gefinancierd.

voorzien in de artikelen 3 en 6 worden in 
het kader van de onderdelen van het 
programma gefinancierd.

Motivering

Ondersteuning van de ontwikkeling van een sterke, concurrerende en innovatieve 
ruimtevaartsector moet een van de doelstellingen zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door de onderdelen van het 
programma gegenereerde ontvangsten 
worden toegevoegd aan de begroting van 
de Unie en gebruikt voor de financiering 
van het onderdeel dat de ontvangst 
genereerde.

1. De door de onderdelen van het 
programma gegenereerde ontvangsten 
worden toegevoegd aan de begroting van 
de Unie en gebruikt voor de financiering 
van elk onderdeel van het programma.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– worden de beginselen voor de 
vergoeding van het Europees 
Ruimteagentschap vastgelegd, die 
evenredig moet zijn aan de 
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren 
taken, conform de marktprijzen en de 
vergoedingen van de andere betrokken 
entiteiten, waaronder de Unie, en, waar dat 
passend is, op prestatie-indicatoren kan 
worden gebaseerd; die vergoeding mag 
geen betrekking hebben op algemene 
kosten die niet zijn verbonden aan de 
activiteiten die door de Unie aan het 
Europees Ruimteagentschap zijn 
toevertrouwd.

– worden de beginselen voor de 
vergoeding van het Europees 
Ruimteagentschap vastgelegd, die 
evenredig moet zijn aan de 
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren 
taken, conform de vergoedingen van de 
andere betrokken entiteiten, waaronder de 
Unie, en, waar dat passend is, op prestatie-
indicatoren kan worden gebaseerd; die 
vergoeding mag geen betrekking hebben 
op algemene kosten die niet zijn verbonden 
aan de activiteiten die door de Unie aan het 
Europees Ruimteagentschap zijn 
toevertrouwd.
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Motivering

Voor veel diensten zijn er geen echte "marktprijzen".

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Copernicus wordt uitgevoerd door 
voort te bouwen op eerdere investeringen 
van de Unie en, in voorkomend geval, 
gebruik te maken van de nationale of 
regionale capaciteiten van de lidstaten, 
rekening houdend met de capaciteiten van 
commerciële leveranciers van vergelijkbare 
gegevens en informatie en de noodzaak om 
de concurrentie en de marktontwikkeling.

1. Copernicus wordt uitgevoerd door 
voort te bouwen op eerdere investeringen 
van de Unie en financiering door het 
Europees Ruimteagentschap en, in 
voorkomend geval, gebruik te maken van 
de nationale of regionale capaciteiten van 
de lidstaten, rekening houdend met de 
capaciteiten van commerciële leveranciers 
van vergelijkbare gegevens en informatie 
en de noodzaak om de concurrentie en de 
marktontwikkeling te bevorderen.

Motivering

De financiering van Copernicus wordt gedeeld door de Europese Unie (70 %) en het 
Europees Ruimteagentschap (30 %).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en vier 
vertegenwoordigers van de Commissie, die 
allen stemrecht hebben, en één 
vertegenwoordiger zonder stemrecht die 
wordt aangewezen door het Europees 
Parlement.

1. De Raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, vier 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
één vertegenwoordiger die wordt 
aangewezen door het Europees Parlement, 
die allen stemrecht hebben.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 101 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient elk jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de uitvoering van het 
Programma. Het verslag omvat onder 
andere informatie met betrekking tot het 
risicobeheer, de totale kosten, de jaarlijkse 
exploitatiekosten, de resultaten van de 
aanbestedingen, de ontvangsten, het 
tijdschema en de prestaties van het 
Programma en het Agentschap.
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