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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. is verheugd over de mededeling van de Commissie van 28 februari 2013 getiteld:"EU-
industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart - Benutting van de economische 
groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector" (COM(2013)0108 en beschouwt deze als een 
belangrijke stap op weg naar de strategische onafhankelijkheid van de EU in de 
ruimtevaarttechnologie; doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om hun 
inspanningen te vergroten voor het opbouwen van capaciteiten waarmee autonome 
toegang tot de ruimte via Europese draagraketten en satellieten wordt gewaarborgd; 
onderstreept dat inspanningen ter bevordering van Europese samenwerking in de sector 
moeten worden ondersteund om een einde te maken aan de grote versnippering, vooral ten 
aanzien van de institutionele vraagzijde; is ervan overtuigd dat alleen een 
kostenefficiëntere en stabielere Europese ruimtevaartindustrie internationaal concurrerend 
kan zijn; onderstreept dat het EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart verder 
moet worden ontwikkeld in samenwerking met het Europees Ruimteagentschap (ESA) om 
voor complementariteit te zorgen;

2. onderstreept dat, alvorens te beslissen over nieuwe initiatieven en bijdragen uit de EU-
begroting, eerst en vooral het ambitieniveau van de EU ten aanzien van haar strategische 
en geopolitieke doeleinden moet worden vastgesteld; constateert dat de relatie tussen het 
EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart en het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in de mededeling niet wordt gedefinieerd; is van 
oordeel dat het ruimtevaartbeleid van de EU moet worden beschouwd als een aanwinst 
voor het GVDB waarmee een betere synergie tussen de civiele en militaire 
ruimtemiddelen tot stand kan worden gebracht waarin de eigen tweeledige civiele en 
militaire rol van het GVDB tot uiting komt; doet een beroep op de Commissie, de 
lidstaten en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger om de potentiële bijdrage van deze 
sector aan het GVDB, de aard en omvang van de civiel-militaire synergieën, de rol van 
dergelijke technologieën voor de doeltreffende inzet bij humanitaire hulpoperaties en de 
voorspelling van migratiestromen en -patronen aan de hand van conflicten of 
natuurrampen, en de relevantie voor GVDB-missies en -operaties en andere EU-acties op 
het gebied van conflictpreventie, wapenbeheersing, non-proliferatie van technologieën 
inzake massavernietigingswapens, terrorismebestrijding, migratie- en grenscontrole 
duidelijk af te bakenen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om het Parlement te 
informeren over plannen om het Copernicus-programma en de publiek gereguleerde 
dienst van het Galileo-programma te gebruiken voor de ondersteuning van GVDB-missies 
en -operaties;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het Parlement te informeren over de wijze 
waarop de militaire samenwerking op ruimtevaartgebied zou kunnen plaatsvinden in het 
kader van permanente gestructureerde samenwerking; beveelt aan het niveau van 
samenwerking tussen de Commissie, het ESA, het Europees Defensieagentschap (EDA) 
en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) te verhogen bij het ontwikkelen en 
samen gebruiken van EU-ruimtesystemen ter ondersteuning van GVDB-missies en -
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operaties;

4. is verheugd over de verklaring van de Commissie dat op ruimtevaart gebaseerde 
telecommunicatie, navigatie en aardobservatie de EU van strategisch belangrijke kennis 
voorzien ter ondersteuning van de externe betrekkingen van de EU op het gebied van 
ontwikkelingsbijstand en humanitaire hulp;

5. benadrukt de veiligheidsdimensie van het Copernicus-programma (voorheen het 
programma voor wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES)), met name 
de toepassingen inzake preventie en crisisrespons, humanitaire bijstand en samenwerking, 
conflictpreventie die de controle van de naleving van internationale verdragen met zich 
meebrengt, en maritiem toezicht;

6. dringt er bij de Commissie op aan zich aan het tijdschema en het financieel kader van het 
Galileo-programma te houden; onderstreept het tweeërlei gebruik van de radionavigatie-
en plaatsbepalingsfunctie, met inbegrip van de relevante toepassingen voor zowel civiele 
als militaire activiteiten, met name de mogelijkheid voor lidstaten om de publiek 
gereguleerde dienst (PRS) te gebruiken voor militaire doeleinden; onderstreept dat moet 
worden verduidelijkt in welke mate de publiek gereguleerde dienst en andere diensten 
zullen worden gebruikt voor GVDB- of nationale militaire missies buiten het EU-kader;

7. neemt kennis van het in de mededeling vermelde feit dat 60 % van de elektronica aan 
boord van Europese satellieten thans uit de VS wordt geïmporteerd; dringt aan op een 
initiatief met betrekking tot de wijze waarop gevoelige of persoonlijke gegevens in dit 
verband kunnen worden beschermd en vraagt ook om de huidige procedure inzake 
openbare aanbestedingen te gebruiken om er waar mogelijk voor te zorgen dat de aankoop 
van ruimte-infrastructuur bij lidstaten dient om de groei in de sector verder aan te jagen; 
erkent dat werknemers in de ruimtevaartsector zeer hoog opgeleid en technologisch 
hooggekwalificeerd zijn; constateert echter dat de sector nog steeds heeft te lijden onder 
een tekort aan specifieke kernvaardigheden, van ingenieursrichtingen tot natuurkunde, en 
dat dit tekort moet worden aangepakt; dringt er bij de Commissie, het ESA, het EDA en 
de lidstaten tevens op aan kritieke technologieën te definiëren in het kader van het 
gezamenlijke Europese streven naar niet-afhankelijkheid en om alternatieve technologieën 
te ontwikkelen die minder afhankelijk zijn van derde landen; wijst andermaal op het risico 
dat de VS bij onenigheid de Europese ruimtevaartinfrastructuur kunnen opheffen of 
blokkeren;

8. is het eens met de Commissie dat veel onderdelen van ruimtesystemen bedoeld zijn voor 
tweeërlei gebruik of van militaire aard zijn en derhalve onderworpen zijn aan 
Richtlijn 2009/43/EG van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de 
voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de 
Gemeenschap1, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/47/EU van 14 december 2012 wat betreft 
de lijst van defensiegerelateerde producten, Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad 
van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, 
de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik2, 
of het gemeenschappelijk standpunt betreffende wapenuitvoer; is verheugd over het in de 

                                               
1 PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.
2 PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.
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mededeling opgenomen voorstel om vóór eind 2013 een formeel verslag voor te leggen 
aan het Parlement over het systeem voor controle op de uitvoer van producten voor 
tweeërlei gebruik; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de Groep export van 
conventionele wapens (COARM) van de Raad te verduidelijken welk regelgevingskader 
van toepassing moet zijn op elke categorie goederen en technologie;

9. ondersteunt dat in het kader van het zevende kaderprogramma en Horizon 2020 de nadruk 
wordt gelegd op het ondersteunen van ruimteonderzoek en -innovatie, hetgeen een eerste 
vereiste moet zijn voor de toekomstige ontwikkeling van dit terrein, en dat in het 
meerjarig financieel kader (MFK) 3 786 miljoen EUR is uitgetrokken ten behoeve van het 
programma voor wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (Copernicus-
programma), dat betrouwbare, tijdige en accurate diensten zal leveren ten behoeve van het 
beheer van het wereldwijde milieu, zal zorgen voor het inzicht in en de vermindering van 
de gevolgen van de klimaatverandering en zal helpen bij de respons op crises;

10. wijst erop dat het toenemende gebruik van in de ruimte gestationeerde apparatuur door 
militairen het civiele gebruik en mogelijke toekomstige civiele toepassingen niet mag 
verminderen en beperken; doet een beroep op de lidstaten en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger om te beginnen met een herziening van het achterhaalde 
Ruimteverdrag van 1967 of met een nieuw regelgevingskader waarin rekening wordt 
gehouden met de technologische vooruitgang sinds de jaren zestig; onderstreept tevens de 
dringende noodzaak om het gevaar van botsingen ten gevolge van de toenemende 
satellietdichtheid en de groeiende hoeveelheid ruimteschroot te verkleinen; is ingenomen 
met het initiatief van de Commissie om het organisatorisch kader voor het opzetten en 
exploiteren van een Europees systeem voor ruimtebewaking en -monitoring (SST) voor te 
stellen; is eveneens verheugd over het door de EU gesponsorde initiatief voor een 
internationale gedragscode voor activiteiten in de kosmische ruimte als een manier om 
gedragsregels in de ruimte in te voeren, aangezien deze tot doel heeft de zekerheid, 
veiligheid en duurzaamheid in de ruimte te vergroten door te onderstrepen dat activiteiten 
in de ruimte vergezeld dienen te gaan van een hoge mate aan voorzichtigheid, 
zorgvuldigheid en transparantie, teneinde vertrouwen op te bouwen tussen de 
ruimtevaartactoren in de gehele wereld; is van oordeel dat bij elk nieuw kader rekening 
moet worden gehouden met de meningen van alle lidstaten en moet worden gekozen voor 
een strategische opzet met een langetermijnvisie op de sector waarbij een 
bewapeningswedloop in de ruimte effectief wordt voorkomen en wordt gezorgd voor een 
verbod op schadelijke interferentie met ruimteobjecten;

11. herinnert de Commissie en de lidstaten aan de noodzaak van een intensievere 
internationale samenwerking in ruimteaangelegenheden; dringt aan op een intensievere 
samenwerking met partners zoals de VS, Rusland en China teneinde de vreedzame 
samenwerking in de ruimte te bevorderen;
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