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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. benadrukt het feit dat het Galileo, het Europese programma voor mondiale radionavigatie 
per satelliet, steunt als nuttig instrument om de economische ontwikkeling, de veiligheid 
en de strategische autonomie van de EU te vergroten, maar merkt tegelijk op dat per 
definitie geen ruimtebeleid kan worden gevoerd geïsoleerd van andere relevante spelers in 
de ruimte;

2. merkt op dat de Commissie en het Europees Ruimteagentschap een dialoog voeren en 
samenwerken met aanbieders van andere mondiale navigatiesatellietsystemen (Global 
Navigation Satellite Systems, GNSS), namelijk de VS, Rusland, China, India en Japan, 
om voor compatibiliteit en, waar mogelijk, interoperabiliteit van de GNSS te zorgen; 

3. neemt kennis van de reactie van de premier van de Volksrepubliek China op de brief van 
de voorzitter van de Commissie over de kwestie van de frequentiebanden en vraagt een 
oplossing om het Compass- en het Galileo-systeem met elkaar compatibel te maken;

4. benadrukt het feit dat bij de aanbieding van Galileo-diensten het principe in acht moet 
worden genomen dat Galileo een civiel systeem is onder civiele controle; erkent evenwel 
dat het voor militaire doeleinden kan worden gebruikt, maar onderstreept het feit dat bij 
elk gebruik van Galileo het internationale recht, het VN-handvest en de EU-verdragen 
moeten worden geëerbiedigd; 

5. verzoekt de Commissie als programmabeheerder de nodige criteria voor technische 
voorzorgsmaatregelen en de specifieke procedures voor toegang tot de publiek 
gereguleerde dienst (Public Regulated Service) vast te stellen, om gebruik van Galileo 
door onbevoegden zo veel mogelijk te beperken, en ook een controleregeling voor de 
transfer van gevoelige elementen en technologie die specifiek voor Galileo zijn, uit te 
werken;

6. dringt er bij de EU-lidstaten op aan om het gevoelige karakter van GNSS volledig te 
erkennen, met name de impact op de veiligheid van de EU en haar burgers en op de 
Europese GNSS-programma's, bij de behandeling van verzoeken om een 
exportvergunning voor items voor GNSS die in de lidstaten zijn geproduceerd, met name 
wanneer deze vallen onder internationale exportcontroleregelingen, bijvoorbeeld het 
Arrangement van Wassenaar betreffende de controle op de uitvoer van conventionele 
wapens en van goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik;

7. herhaalt, gelet op de enorme investeringen uit de algemene begroting van de Europese 
Unie, evenwel zijn standpunt dat het Galileo-systeem inzetbaar moet zijn om het 
GBVB/GVDB, inclusief crisisbeheersingsoperaties, en de toepassing van de EU-clausules 
inzake solidariteit en wederzijdse bijstand te ondersteunen; vraagt, nu het Europees 
samenwerkingskader voor veiligheids- en defensieonderzoek (European Framework 
Cooperation for Security and Defence Research, EFC) tussen de Commissie, het Europees 
Defensieagentschap (European Defence Agency, EDA) en het Europees 
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Ruimteagentschap is geactiveerd, dat deze samenwerking wordt uitgebreid naar Galileo;

8. benadrukt het feit dat het Europees ruimtebeleid, dat bedoeld was voor vreedzame 
doeleinden, onder geen beding mag bijdragen tot de algemene bewapening van de ruimte 
en herhaalt gehecht te zijn aan de principes in het ruimteverdrag van de VN, met name

– gebruik van de ruimte voor uitsluitend vreedzame doeleinden;

– bevordering van internationale samenwerking bij de verkenning en het gebruik van de 
ruimte;

– aansprakelijkheid van de instantie die de lancering verricht in geval van schade in een 
derde land, volgens de specificeringen in de VN-overeenkomst inzake de 
internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen (UN 
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects);

9. steunt de inspanningen in het kader van de VN om regels vast te stellen om de activiteiten 
in de ruimte te regelen en de codificatie van het internationale ruimterecht voort te 
ontwikkelen; is in verband hiermee tevreden met de goedkeuring van de EU-gedragscode 
voor ruimteactiviteiten, waarin ook rekening wordt gehouden met het feit dat het afval 
moet worden beperkt en dat door alle niet-EU-landen kan worden ondertekend; herhaalt 
zijn verzoek de gedragscode om te vormen tot een wettelijk bindend instrument; 

10. steunt de zo spoedig mogelijke oprichting van een Europese capaciteit voor informatie 
over de situatie in de ruimte (European Space Situational Awareness Capacity) om 
essentiële Europese infrastructuur in de ruimte te beschermen; steunt in verband hiermee 
ten volle het onderling complementaire werk van de ESA en de EDA op dit gebied.
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