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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat het ruimtevaartbeleid van de EU de wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, het industriële concurrentievermogen en de uitvoering van EU-beleid 

bevordert, overeenkomstig artikel 189 VWEU; wijst erop dat de twee 

vlaggenschipprogramma's van de EU – Galileo en Copernicus – civiele programma's zijn 

die onder civiele controle staan, en dat de verwezenlijking en het succes van Galileo en 

Copernicus te danken is aan de Europese dimensie ervan; 

2. is van mening dat het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) verder 

ten uitvoer moet worden gelegd; bevestigt nogmaals de noodzaak om de 

doeltreffendheid, zichtbaarheid en impact van het GVDB te vergroten; benadrukt 

nogmaals het belang en de toegevoegde waarde van het ruimtevaartbeleid voor het 

GVDB, aangezien ruimtevaartcapaciteiten een wezenlijk onderdeel vormen van het 

defensie- en veiligheidsbeleid van de lidstaten en dus van hun soevereiniteit; is van 

mening dat ruimtevaart zou moeten worden opgenomen in het toekomstige beleid van de 

Unie (bijv. interne veiligheid, vervoer, energie, onderzoek) en dat synergieën op 

ruimtevaartgebied verder versterkt en benut moeten worden; 

3. vraagt de Commissie snel in kaart te brengen waaraan de EU behoefte heeft in verband 

met de mogelijke bijdrage van het ruimtevaartbeleid tot het GVDB voor alle 

hoofdaspecten: lancering, positionering, beeldvorming, communicatie, ruimteweer, 

ruimteschroot, cyberveiligheid, storingen, spoofing en andere opzettelijke bedreigingen, 

en beveiliging van het grondsegment; is van mening dat toekomstige 

ruimtevaartonderdelen van de huidige Europese systemen moeten worden afgebakend 

overeenkomstig de vereisten van het GVDB en betrekking moeten hebben op alle 

hierboven vermelde aspecten; 

4. dringt aan op afbakening van de vereisten waaraan toekomstige particuliere of openbare 

systemen die bijdragen tot toepassingen voor de beveiliging van mensenlevens (bijv. 

positionering, luchtverkeersbeheer) moeten voldoen inzake bescherming tegen mogelijke 

aantastingen van de beveiliging (storingen, spoofing, cyberaanvallen, ruimteweer en 

ruimteschroot); is van mening dat dergelijke veiligheidsvereisten certificeerbaar moeten 

zijn en onder de bewaking van een Europese entiteit (bijv. EASA) moeten staan; 

5. wijst er in dit verband op dat bij de ontwikkeling van de Europese ruimtevaartcapaciteiten 

voor de Europese veiligheid en defensie twee strategische kerndoelen zouden moeten 

worden nagestreefd: enerzijds veiligheid op aarde via ruimtevaartsystemen in een baan 

om de aarde voor monitoring van het aardoppervlak, het verstrekken van plaatsbepalings-

, navigatie- en tijdsbepalingsinformatie, of satellietcommunicatie en anderzijds veiligheid 

en beveiliging in de ruimte, d.w.z. veiligheid in de omloopbaan en in de ruimte door 

middel van op aarde of in de ruimte gestationeerde systemen voor omgevingsbewustzijn 

in de ruimte; 

6. beklemtoont dat ruimtevaartprogramma's voordelen op het vlak van veiligheid en 

defensie bieden waaraan technologisch civiele voordelen verbonden zijn, en wijst er in dit 



 

PE575.369v02-00 4/8 AD\1089744NL.doc 

NL 

verband op dat Galileo en Copernicus voor tweeërlei gebruik kunnen worden aangewend; 

is van mening dat deze capaciteit in de volgende generaties volledig moet worden 

ontwikkeld en bijvoorbeeld een grotere precisie en betere authenticatie, versleuteling, 

continuïteit en integriteit (Galileo) moet omvatten; benadrukt dat aardobservatiegegevens 

en plaatsbepalingssystemen met een zeer hoge resolutie nuttig zijn voor toepassingen op 

civiel terrein en op het gebied van beveiliging, bijvoorbeeld op het vlak van 

rampenbeheer, humanitaire hulp, vluchtelingenhulp, maritiem toezicht, aardopwarming, 

continuïteit van de energievoorziening, wereldwijde voedselzekerheid en bij de detectie 

van en reactie op wereldwijde natuurrampen, met name droogten, aardbevingen, 

overstromingen en bosbranden; merkt op dat er een betere interactie tussen drones en 

satellieten nodig is; dringt erop aan bij de tussentijdse evaluatie voldoende middelen te 

reserveren voor de toekomstige ontwikkeling van alle satellietsystemen; 

7. wijst op het bestaan van de in het kader van Galileo aangeboden publiek gereguleerde 

dienst (PRS), waarvan het gebruik beperkt is tot de door de overheid geautoriseerde 

gebruikers, en die geschikt is voor gevoelige toepassingen waarvan de robuustheid en 

volledige betrouwbaarheid gewaarborgd moeten zijn; is van mening dat de capaciteit van 

de PRS in toekomstige generaties verder moet worden ontwikkeld om op nieuwe 

dreigingen te kunnen reageren; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de 

operationele procedures zo efficiënt mogelijk verlopen, met name tijdens crises; 

benadrukt de noodzaak van verdere ontwikkeling en bevordering van toepassingen op 

basis van Galileo-capaciteiten, waaronder de voor het GVDB noodzakelijke 

toepassingen, om de sociaaleconomische voordelen hiervan te maximaliseren; wijst er 

voorts op dat de Galileo-infrastructuur, met inbegrip van het grondsegment, beter moet 

worden beveiligd, en verzoekt de Commissie samen met de lidstaten de nodige 

maatregelen daartoe te treffen; 

8. benadrukt het hoge niveau van beveiliging van de Europese GNSS-systemen; 

beklemtoont de geslaagde uitvoering van de aan het Europees GNSS-Agentschap 

toegewezen taken, met name door de Raad voor de veiligheidsaccreditatie en de Galileo-

centra voor beveiligingstoezicht; pleit er in dit verband voor de deskundigheid en de 

beveiligingsinfrastructuur van het Europees GNSS-Agentschap ook voor Copernicus te 

gebruiken; pleit er bovendien voor deze kwestie bij de tussentijdse herziening van Galileo 

en Copernicus aan te pakken; 

9. merkt in het bijzonder op dat er binnen het Copernicus-programma operationeel behoefte 

is aan aardobservatiegegevens van zeer hoge resolutie, en verzoekt de Commissie te 

onderzoeken op welke wijze in deze behoefte kan worden voorzien, rekening houdend 

met de vereisten van het GVDB; wijst op ontwikkelingen zoals near-realtime-observatie 

en videostreaming vanuit de ruimte, en adviseert de Commissie te onderzoeken hoe deze 

ontwikkelingen kunnen worden benut, ook ten behoeve van veiligheid en defensie; stipt 

voorts aan dat de Copernicus-infrastructuur, met inbegrip van het grondsegment, en de 

gegevens beter moeten worden beveiligd, en verzoekt de Commissie samen met de 

lidstaten de nodige maatregelen daartoe te treffen; benadrukt bovendien dat het van belang 

is na te gaan hoe de industrie kan worden betrokken bij het beheer van de operationele 

Copernicusdiensten; 

10. is ingenomen met de inspanningen om de EU autonome toegang te verschaffen tot 

gouvernementele satellietcommunicatie (GOVSATCOM) en verzoekt de Commissie 
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verdere vooruitgang op dit punt te boeken; herinnert eraan dat de eerste stap in dit proces 

bestond uit het vaststellen van de civiele en militaire behoeften door respectievelijk de 

Commissie en het Europees Defensieagentschap; is van mening dat dit initiatief moet 

uitmonden in een bundeling van de vraag, en zodanig moet worden opgezet dat optimaal 

wordt voorzien in de vastgestelde behoeften; verzoekt de Commissie, aan de hand van de 

behoeften en vereisten van de begunstigden, een kosten-batenanalyse van verschillende 

oplossingen uit te voeren:  

 dienstverlening door commerciële exploitanten, 

 een systeem dat op de huidige capaciteiten berust, met de mogelijkheid om 

toekomstige capaciteiten te integreren, of 

 het creëren van nieuwe capaciteiten via een apart systeem; 

 verzoekt de Commissie in dit verband het aspect eigendom en aansprakelijkheid aan te 

pakken; merkt op dat, ongeacht het uiteindelijke besluit, alle nieuwe initiatieven in het 

algemeen belang moeten zijn en de Europese industrie (fabrikanten, exploitanten, 

lanceerders en andere sectoren van de industrie) ten goede moeten komen; is van mening 

dat gouvernementele satellietcommunicatie ook moet worden gezien als een kans om 

concurrentievermogen en innovatie te stimuleren door de ontwikkeling van duale 

technologieën te benutten binnen de hevig concurrerende, uiterst dynamische markt voor 

satellietcommunicatie; onderstreept dat de afhankelijkheid van leveranciers van uitrusting 

en diensten van buiten de EU moet worden verminderd; 

11. beschouwt de ontwikkeling van ruimtebewaking en -monitoring (Space Surveillance and 

Tracking - SST) als een goed initiatief inzake samenwerking op ruimtevaartgebied en een 

stap in de richting van veiligheid in de ruimte; dringt aan op de verdere ontwikkeling van 

eigen SST-capaciteiten als een prioriteit van de Unie ter bescherming van de economie, 

de samenleving en de veiligheid van de burgers alsook op het gebied van 

ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie; is van mening dat SST 

een EU-programma met een eigen begroting moet worden, terwijl ervoor moet worden 

gezorgd dat de middelen voor lopende projecten daardoor niet slinken; is bovendien van 

mening dat de EU een holistischer vermogen voor omgevingsbewustzijn in de ruimte 

(Space Situational Awareness - SSA) moet ontwikkelen, met meer voorspellende 

capaciteiten, waaronder bewaking van de ruimte en analyse en beoordeling van mogelijke 

bedreigingen en risico's voor activiteiten in de ruimte; verzoekt de Commissie derhalve 

voort te bouwen op SST door een breder SSA-concept te ontwikkelen dat ook kan 

inspelen op opzettelijke bedreigingen van ruimtesystemen en, in samenwerking met ESA, 

ook rekening kan houden met ruimteweersverschijnselen en aardscheerders en de 

behoefte aan onderzoek naar technologische systemen voor het voorkomen en 

verwijderen van ruimteschroot; is van mening dat een holistische coördinatie van 

ruimtevaartactiviteiten moet worden bereikt zonder het vrije gebruik van de ruimte te 

beknotten; verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om de particuliere 

sector een belangrijke rol te laten vervullen bij de verdere ontwikkeling en het onderhoud 

van het niet-gevoelige gedeelte van het SST-systeem, waarvoor de duale 

bestuursstructuur van Galileo als voorbeeld zou kunnen dienen; 

12. benadrukt dat er beleid en onderzoekscapaciteiten moeten worden ontwikkeld om 

toekomstige toepassingen mogelijk te maken en een concurrerende Europese industrie op 

te zetten die commercieel succesvol kan zijn op basis van een gezonde economische 
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omgeving; 

13. wijst op het strategische belang van onafhankelijke toegang tot de ruimte en op de 

noodzaak van specifieke EU-maatregelen, ook op het gebied van veiligheid en defensie, 

aangezien deze capaciteit Europa in geval van een crisis toegang tot de ruimte zou geven; 

verzoekt de Commissie, in samenwerking met ESA en de lidstaten: 

 geplande ruimteprojecten en de Europese markten te coördineren, te delen en te 

ontwikkelen, zodat de Europese industrie op de vraag kan anticiperen (ten gunste van 

de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Europa) en ook haar eigen vraag kan 

genereren in de zin van een door het bedrijfsleven aangestuurde benutting, 

 lanceerinfrastructuur te ondersteunen, en  

 O&O te bevorderen, onder meer via publiek-private partnerschappen, met name op 

het vlak van baanbrekende technologieën; 

 is van mening dat deze inspanningen noodzakelijk zijn, wil Europa op de mondiale 

lanceringsmarkt kunnen concurreren; is voorts van mening dat de EU ervoor moet zorgen 

dat ze beschikt over een stevige basis inzake ruimtevaarttechnologie en over de 

noodzakelijke industriële capaciteiten om ruimtevaartsystemen te ontwerpen, te 

ontwikkelen, te lanceren, te exploiteren en te benutten, gaande van technologische 

autonomie en cyberveiligheid tot overwegingen omtrent de toelevering; 

14. wijst erop dat de juiste regelgevings- en beleidskaders in het leven moeten worden 

geroepen om de industrie verdere impulsen en stimulansen te geven voor zowel de 

technologische ontwikkeling van als onderzoek naar ruimtevaartcapaciteiten; dringt erop 

aan de noodzakelijke financiering beschikbaar te stellen voor ruimteonderzoek op de 

bovengenoemde gebieden; wijst op de belangrijke rol die Horizon 2020 kan vervullen om 

de EU te helpen haar afhankelijkheid van derden voor essentiële 

ruimtevaarttechnologieën te verminderen; herinnert er in dat verband aan dat de 

ruimtevaartcomponent van Horizon 2020 onder de prioriteit "Industrieel leiderschap" 

valt, en met name binnen de specifieke doelstelling "Leiderschap op het gebied van 

ontsluitende en industriële technologieën"; is derhalve van oordeel dat Horizon 2020 

moet worden benut om de technologische basis en industriële capaciteiten van Europa in 

de ruimtevaart te ondersteunen; verzoekt de Commissie bij de tussentijdse herziening van 

Horizon 2020 voldoende rekening te houden met essentiële ruimtevaarttechnologieën ten 

behoeve van veiligheid en defensie; 

15. stipt aan dat het wenselijk zou zijn na te gaan wanneer een beroep kan worden gedaan op 

vormen van publiek-private partnerschappen voor de toekomstige financiering van de 

Europese ruimtevaartprogramma's; 

16. benadrukt het strategische belang van de bevordering van innovatie en onderzoek op 

ruimtevaartgebied ten behoeve van veiligheid en defensie; onderkent het aanzienlijke 

potentieel van essentiële ruimtevaarttechnologieën zoals het EDRS (European Data Relay 

System), waarmee permanente aardobservatie in realtime mogelijk is, de inzet van 

megaconstellaties van nanosatellieten, en tot slot de opzet van een responsieve 

ruimtevaartcapaciteit; benadrukt de behoefte aan innovatieve big-data-technologieën om 

het potentieel van gegevens uit de ruimte volledig te benutten ten behoeve van veiligheid 



 

AD\1089744NL.doc 7/8 PE575.369v02-00 

 NL 

en defensie; verzoekt de Commissie deze technologieën op te nemen in haar 

ruimtevaartstrategie voor Europa; 

17. wijst op de gevaren van cyberoorlogen en hybride bedreigingen voor Europese 

ruimtevaartprogramma's, aangezien spoofing en storingen militaire missies kunnen 

verstoren en ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het dagelijks leven op aarde; is 

van mening dat cyberveiligheid een gezamenlijke aanpak van de EU, haar lidstaten, het 

bedrijfsleven en internetspecialisten vergt; verzoekt de Commissie derhalve in haar 

cyberveiligheidsactiviteiten ruimtevaartprogramma's op te nemen; 

18. benadrukt dat de ruimtevaartcapaciteiten van de EU beter gecoördineerd moeten worden, 

door de nodige systeemarchitecturen en procedures te ontwikkelen om een passend 

beveiligingsniveau te waarborgen, ook wat de gegevensbeveiliging betreft; verzoekt de 

Commissie voor elk systeem dat diensten op het gebied van veiligheid en defensie levert, 

een bestuursmodel te definiëren en te promoten; is van mening dat, om de eindgebruikers 

een geïntegreerde dienstverlening aan te bieden, de voor veiligheid en defensie bestemde 

ruimtevaartcapaciteiten van de EU zouden moeten worden beheerd door een specifiek 

operationeel coördinatiecentrum (commando- en controlecentrum, zoals vermeld in het 

Horizon 2020-werkprogramma 2014-2015); is van mening dat dit, met het oog op de 

kosteneffectiviteit, zo mogelijk geïntegreerd zou moeten worden in een van de bestaande 

EU-organen, zoals het Europees GNSS-Agentschap, het Satellietcentrum van de EU, of 

het Europees Defensieagentschap, rekening houdend met de capaciteiten waarover deze 

agentschappen reeds beschikken; 

19. is van mening dat de coördinatie van ruimtevaartsystemen, die versnipperd is tussen de 

diverse lidstaten die deze op basis van hun eigen nationale behoeften beheren, uitgebreid 

moet worden zodat snel gereageerd kan worden op verstoringen van diverse toepassingen 

(bijv. voor luchtverkeersbeheer); 

20. erkent tegelijkertijd de voordelen van internationale veiligheidssamenwerking op 

ruimtevaartgebied met de betrouwbare partners van de EU. 
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