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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger
(2011/2148(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien titel XIX van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 189, 
over het beleid inzake onderzoek en technologische ontwikkeling en het ruimtevaartbeleid 
waarin in het bijzonder de ontwikkeling  van een Europees ruimtevaartbeleid wordt genoemd 
ter bevordering van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, het industriële 
concurrentievermogen en de uitvoering van het beleid van de Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010, met als titel "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien zijn resolutie van 16 juni 2010 over EU 20201,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2010 met als titel "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van mondialisering – Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010)0614),

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering 2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 april 2011 met als titel "Naar een 
ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger" (COM(2011)0152),

– gezien de conclusies van de Raad van 31 mei 2011 met als titel "Naar een 
ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de Europese burger",

– gezien het witboek van de Commissie van 11 november 2003 met als titel "De ruimtevaart, 
een nieuwe Europese grens voor een uitbreidende Unie - Een actieplan voor de uitvoering 
van het Europese ruimtevaartbeleid" (COM(2003)0673),

– gezien Beschikking 2004/578/EG van 29 april 2004 betreffende het sluiten van de 
Kaderovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Europees Ruimteagentschap3,

– gezien het verslag van de Commissie met als titel "Tussentijdse evaluatie van de Europese 
programma's voor radionavigatie per satelliet" (COM(2011)0005),

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese 
satellietnavigatieprogramma's: beoordeling van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en 
financiële vooruitzichten4,

– gezien zijn resolutie van 20 juni 2007 over de financiering van het Europees programma voor 
                                               
1 P7_TA(2010)0224.
2 P7_TA(2011)0093.
3 PB L 261 van 6.8.2004, blz. 63.
4 P7_TA(2011)0265.
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satellietradionavigatie (Galileo) onder het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 en het 
meerjarig financieel kader 2007-20131,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2011 met als titel "Een begroting voor 
Europa 2020" (COM(2011)0500),

– gezien Verordening (EG) nr. 683/2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo)2,

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Wereldwijde monitoring voor milieu 
en veiligheid (GMES): voor een veiliger planeet (COM(2008)0748),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Wereldwijde monitoring voor milieu 
en veiligheid (GMES): uitdagingen en volgende stappen voor de ruimtecomponent" 
(COM(2009)0589),

– gezien Verordening (EU) nr. 911/2010 van 22 september 2010 over de initiële operationele 
diensten van het GMES-programma3,

– gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap4,

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Actieplan inzake toepassingen van het 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS)" (COM(2010)0308),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie vervoer en 
toerisme (A7-0000/2011),

A. overwegende dat op grond van artikel 189 van het VWEU de Europese Unie een expliciete 
rol speelt bij de ontwikkeling van een ruimtevaartbeleid ter bevordering van de 
wetenschappelijke en technische vooruitgang, het industriële concurrentievermogen en de 
uitvoering van haar beleid;

B. overwegende dat het ruimtevaartbeleid een essentieel onderdeel is van de Europa 2020-
strategie en een wezenlijk deel uitmaakt van het kerninitiatief voor het industriebeleid;

C. overwegende dat dit beleid bijdraagt aan de verwezenlijking van een slimme, duurzame en 
inclusieve economie door de schepping van hooggekwalificeerde banen en nieuwe 
mogelijkheden op de markt, de bevordering van innovatie en de verbetering van het welzijn 
en de veiligheid van de burgers; 

D. overwegende dat de Europese ruimtevaartindustrie een geconsolideerde omzet van 5,4 
miljard euro vertegenwoordigt en meer dan 31 000 hooggeschoolde mensen in dienst heeft;

                                               
1 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 226.
2 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.
3 PB L 276 van 20.10.2010, blz. 1.
4 PB L 176 van 20.10.2010, blz. 11.
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E. overwegende dat het Europees Parlement altijd zijn volle steun heeft verleend aan het 
Europese GNSS, geïmplementeerd door middel van de programma's Galileo en EGNOS, die 
zijn gericht op de verbetering van het dagelijks leven van Europese burgers, een waarborg 
bieden voor de autonomie en onafhankelijkheid van Europa en een belangrijk aandeel nemen 
in de wereldwijde hightechmarkt die afhankelijk is van satellietnavigatie;

F. overwegende dat Galileo naar verwachting duidelijke voordelen zal bieden ten opzichte van 
het GPS-systeem, zoals betere nauwkeurigheid, globale integriteit, authentificatie en 
servicegarantie, en dat het daarnaast de Europese Unie strategische autonomie zal geven;

G. overwegende dat de toenemende kosten van het programma, die mede het gevolg zijn van 
onnauwkeurige kostenprognoses en strategieën voor kostenbeheer, betekenen dat er binnen 
het huidige budget alleen ruimte is voor het inzetten van de operationele startcapaciteit;

H. overwegende dat de Commissie een voorstel heeft ingediend voor de financiering van 
Galileo voor het meerjarig financieel kader 2014-2020, maar dat het kader niet voorziet in de 
financiering van het GMES-programma;

I. overwegende dat de Commissie, voordat er een besluit wordt genomen over nieuwe 
financiële vastleggingen uit de begroting van de Unie in het volgende meerjarig financieel 
kader, een duidelijke beoordeling moet overleggen van alle mogelijke technische opties en 
van de bijbehorende kosten en voordelen;

J. overwegende dat het GMES-programma moet zorgen voor continue toegang tot informatie 
over het milieu en de veiligheid, op basis van blijvende ruimteobservatie- en in-situ-
infrastructuur;

K. overwegende dat het succes van het ruimtevaartbeleid in sterke mate afhankelijk is van de 
ruimteverkenning, de beveiliging van de ruimtevaartinfrastructuur en van internationale 
samenwerking;

Doelstellingen van de Europese ruimtevaartstrategie

1. is verheugd over de door de Commissie voorgestelde Europese ruimtevaartstrategie als eerste 
stap in de richting van een algemeen ruimtevaartbeleid van de Europese Unie ten dienste van 
de burger;

2. benadrukt dat het ruimtevaartbeleid een realistisch beleid moet zijn met als doel het dagelijks 
leven van de Europese burgers te verbeteren; benadrukt bovendien dat 
ruimtevaarttechnologieën van wezenlijk belang zijn het voorspellen van natuurrampen en 
sterk bijdragen aan ontwikkelingen in de telecommunicatiesector en aan nieuwe toepassingen 
op het gebied van landbouw, maritieme veiligheid, visserij, vervoer, enz.;

3. is van mening dat de Europese Unie verantwoordelijk is voor de coördinatie en de 
consolidatie van nationale ruimtevaartprogramma's en nationaal ruimtevaartbeleid met het 
oog op de ontwikkeling van een samenhangende Europese aanpak in samenwerking met de 
industrie, evenals voor de invoering, op middellange en lange termijn, van financiële en 
wetgevingsmechanismen om de Europese industrie te stimuleren en te zorgen voor de nodige 
continuïteit bij de ondersteuning van ambitieuze en concurrerende projecten in een 
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internationaal kader;

4. is verheugd dat de strategie als doel heeft de ruimtevaartinfrastructuur van Europa uit te 
breiden en het onderzoek sterker te ondersteunen om de technologische onafhankelijkheid 
van Europa te doen toenemen, de kruisbestuiving tussen de ruimtevaartsector en andere 
industriële sectoren aan te moedigen en innovatie te bevorderen als aandrijvende kracht van 
het Europees concurrentievermogen;

5. merkt echter op dat hoewel in de strategie van de Commissie prioritaire acties worden 
genoemd, deze gedeeltelijk onduidelijk blijven;  benadrukt dat deze acties duidelijker moeten 
worden omschreven en een beoordeling moet worden gegeven van alle technische opties en 
de bijbehorende kosten en voordelen;

6. benadrukt de noodzaak van een ruimtevaartbeleid met duidelijke beheersstructuren, met 
doeltreffende mechanismen voor toezicht en coördinatie, met als doel de prioriteiten en de 
middelen uit nationale en Europese fondsen, fondsen van het Europees Ruimteagentschap 
(ESA) en van het EDA op elkaar af te stemmen;  

De vlaggenschipprojecten Galileo en GMES

7. is van mening dat Galileo een vlaggenschipprogramma van de Europese Unie is, evenals het 
eerste wereldwijde satellietnavigatiesysteem dat voor civiele doeleinden is ontworpen en de 
Unie onafhankelijkheid geeft in een strategische sector;

8. verzoekt de Commissie om op gepaste wijze het wetgevings- en financieel kader te 
voltooien, in het bijzonder met het oog op het financieel kader 2014-2020, de ontwikkeling 
van een doeltreffende beheersstructuur en de invoering van Galileo-diensten en van 
voorschriften betreffende aansprakelijkheid; benadrukt in dit kader dat, om Galileo 
operationeel te maken en het programma volledig te kunnen gebruiken:

- beginselen voor het beheer van de toekomstige activiteiten van Galileo moeten worden 
vastgesteld;

- de organisatiestructuur van het programma globaal moet worden gestroomlijnd;

9. is van mening dat de initiële operationele capaciteit, waarmee de eerste diensten kunnen 
worden geleverd, uiterlijk vóór 2014 voltooid moet zijn, om ervoor te zorgen dat Galileo 
daadwerkelijk de tweede GNSS-referentieconstellatie wordt, met name voor fabrikanten van 
ontvangers; is verheugd over de lancering van twee satellieten in een baan rond de aarde op 
20 oktober 2011, te Kourou;

10. is ervan overtuigd dat het doel van volledige operationele capaciteit, waarbij wordt uitgegaan 
van een constellatie van 27 satellieten, een passend aantal reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is om Galileo de meerwaarde te geven in termen van 
authentificatie, grote nauwkeurigheid en ononderbroken service die nodig is voor de beoogde 
economische en maatschappelijke voordelen; vreest dat de door Galileo opgebouwde 
voorsprong verloren gaat als het systeem niet op tijd wordt voltooid en als de diensten niet op 
de juiste wijze op de markt worden gebracht en worden geïnternationaliseerd; is van mening 
dat duidelijke en eenduidige steun van alle Europese instellingen voor het bereiken van de 
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volledige operationele capaciteit nodig is om gebruikers en investeerders te verzekeren van 
de betrokkenheid van de Europese Unie op lange termijn;

11. is van mening dat het toekomstig financieel plan voor Galileo waarborgen voor de lange 
termijn en continuïteit moet bieden, onder meer met het oog op de exploitatie- en 
onderhoudskosten;

12. betreurt dat de Commissie geen aanvullende financiering voor dit programma heeft 
voorgesteld door middel van een aanpassing van het meerjarig financieel kader 2014-2020; 
vreest dat de totale kosten van dit project tot een verhoging zullen leiden van het voorstel van 
de Commissie ter waarde van 7 miljard euro;

13. is er sterk van overtuigd dat aanvullende financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de economische en maatschappelijke voordelen die GNSS 
oplevert voor de Unie aanzienlijk wordt versterkt bij besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de ideeënwedstrijd Galileo Masters;

14. brengt in de herinnering dat het EGNOS-programma werkelijkheid is geworden en reeds 
operationeel is;  is ervan overtuigd dat dit programma volledig moet worden benut en dat op 
concrete wijze munt moet worden geslagen uit de toepassingen hiervan door dekking in 
Europa maar ook in Afrika te waarborgen;

15. benadrukt het cruciale belang van het GMES-programma voor aardobservatie; is van mening 
dat het GMES-programma moet zorgen voor continue toegang tot informatiediensten over 
het milieu en de veiligheid, op basis van blijvende ruimteobservatie- en in-situ-infrastructuur;

16. verzoekt de Commissie het wetgevingskader te voltooien en duidelijkheid te verschaffen 
over de ontwikkeling van een doeltreffende beheersstructuur; betreurt dat de Commissie niet 
heeft voorgesteld de financiering van het GMES-programma op te nemen in het meerjarig 
financieel kader 2014-2020; vreest echter dat zonder financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane investeringen geen vruchten zullen afwerpen;

17. verzoekt de Commissie een financieel plan voor de lange termijn voor te stellen en een 
operationele organisatie vast te stellen voor het beheer en de verstrekking van gegevens om 
ervoor te zorgen dat dit programma ook daadwerkelijk een succes wordt; is van mening dat 
moet worden vastgesteld welke overeenkomsten met de nationale agentschappen moeten 
worden gesloten om een maximaal interoperabiliteitsniveau van het systeem te bereiken en 
het beheer ervan te optimaliseren; meent dat het noodzakelijk is onderscheid te maken tussen 
wetenschappelijk en commercieel gebruik en dat voor beide toepassingen specifieke 
structuren en competenties vereist zijn; verlangt dat het programma in 2014 volledig 
operationeel is;

Een beveiligde ruimte ter verwezenlijking van de veiligheids- en defensiedoelstellingen

18. staat achter de ideeën van de Commissie over de versterking van het onderdeel veiligheid van 
het GMES-programma voor de bewaking van de grenzen, de ondersteuning van het externe 
optreden van de Unie, de maritieme surveillance, complexe noodgevallen, humanitaire hulp 
en civiele bescherming enz., waarbij rekening moet worden gehouden met de gevoeligheid 
van de verwerkte gegevens;
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19. is van mening dat een Europees ruimtecontrolesysteem dat leidt tot situatiekennis in de 
ruimte ("space situation awareness") zou kunnen bijdragen aan de bescherming van de 
ruimte-infrastructuur tegen ruimteschroot, zonnestralingen en asteroïden; is van mening dat 
een nieuw programma moet worden gebaseerd op de bestaande capaciteiten en infrastructuur, 
waarin alle lidstaten hebben geïnvesteerd, en moet leiden tot de ontwikkeling van de huidige 
zwakkere capaciteiten;

Onderzoek en innovatie stimuleren

20. is van mening dat de Europese Unie een solide technologische basis nodig heeft als het 
autonoom wil handelen en over een concurrerende ruimtevaartindustrie wil beschikken; 
benadrukt dat een wetgevings-, administratief en financieel kader van wezenlijk belang zijn 
voor de investeringen van de industrie in onderzoek en innovatie;

21. benadrukt het belang van een toekomstige strategie op het gebied van onderzoek en 
innovatie; verzoekt de Commissie een strategisch tijdschema op te stellen om ervoor te 
zorgen dat de inspanningen van de Europese Unie op het gebied van O&O een 
samenhangend geheel vormen met de inspanningen van het ESA en de lidstaten;

22. wijst op de noodzaak mechanismen en programma's te ontwikkelen om een impuls te geven 
aan de markt voor van Galileo, EGNOS en GMES afgeleide toepassingen en diensten, 
evenals voor de telecommunicatiesector en voor de diensten die medegebruik zullen maken 
van de verschillende ruimtediensten, waardoor op doeltreffende wijze op de behoeften van de 
burgers wordt ingespeeld; 

23. meent eveneens dat de EU, om haar concurrentievermogen te consolideren, onafhankelijk 
moet blijven wat betreft haar toegang tot de ruimte, door het gebruik van Europese 
transporteurs te bevorderen en de relevantie van de operationele en industriële organisatie te 
onderzoeken ten opzichte van de gemeenschappelijke eisen;

24. verzoekt de Commissie de financiële en praktische eisen op gepaste wijze in de toekomstige 
kaderprogramma's voor onderzoek aan te kaarten;

25. verzoekt de Commissie om in samenwerking met het ESA de opties voor ruimteverkenning 
te bestuderen, met inbegrip van de kosten en de mogelijke voordelen ervan; is in dit verband 
van mening dat een gemeenschappelijke strategie met de Verenigde Staten moet worden 
ontwikkeld door middel van een op reële mogelijkheden gebaseerde 
samenwerkingsovereenkomst;

Internationale samenwerking

26. is van mening dat de internationale samenwerking moet bijdragen aan de bevordering van de 
Europese technologie en de ruimtevaartdiensten en zo deze strategische industriële sector 
moet versterken; benadrukt dat de werkzaamheden in het kader van het ruimtebeleid op 
doeltreffender wijze kunnen worden volbracht door middel van industriële 
samenwerkingsverbanden en de verdeling van de investeringen over de grote programma's;

27. verzoekt de Commissie om in overleg met de lidstaten en het ESA een internationale 
samenwerkingsstrategie te ontwikkelen om de dialoog op het gebied van het 
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ruimtevaartbeleid met de strategische partners (Verenigde Staten en Russische Federatie) te 
versterken en te onderzoeken of een soortgelijke dialoog met andere opkomende machten 
zoals China op gang kan worden gebracht;

Betrekkingen tussen de Europese Unie en het ESA

28. herinnert eraan dat krachtens artikel 189 VWEU, de Europese Unie elke nuttige relatie met 
het ESA aangaat met het oog op de vaststelling van de wederzijdse verantwoordelijkheden 
zonder overlappingen wat betreft taken en investeringen;

29. is van mening dat vanwege de sterkere aanwezigheid van de Unie in de ruimte, de 
betrekkingen tussen de Unie en het ESA opnieuw moeten worden omschreven, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het feit dat de technische expertise en kennis op het 
gebied van programmering van het ESA van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de 
technologische capaciteiten en het concurrentievermogen van de Europese industrie;

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Krachtens artikel 189 van het Verdrag van Lissabon speelt de Europese Unie een expliciete rol 
bij de ontwikkeling van een beleid voor de verkenning en het gebruik van de ruimte, ter 
bevordering van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, het industriële 
concurrentievermogen en de uitvoering van haar beleid. Het ruimtevaartbeleid is een essentieel 
onderdeel van de Europa 2020-strategie en maakt een wezenlijk deel uit van het kerninitiatief 
voor het industriebeleid. Dit beleid draagt bij aan de verwezenlijking van een slimme, duurzame 
en inclusieve economie door de schepping van hooggekwalificeerde banen en nieuwe 
mogelijkheden op de markt, de bevordering van innovatie en de verbetering van het welzijn en 
de veiligheid van de burgers. 

De voorstellen van de Commissie in document COM (2011), 152 vormen een eerste stap in de 
richting van een algemeen ruimtevaartbeleid van de Europese Unie. In samenwerking met de 
industrie moet echter een samenhangende Europese aanpak worden ontwikkeld en op 
middellange en lange termijn moeten financiële en wetgevingsmechanismen worden ingevoerd 
om de Europese industrie te stimuleren en te zorgen voor de nodige continuïteit bij de 
ondersteuning van ambitieuze en concurrerende projecten in internationaal verband.

In de strategie van de Commissie worden de prioritaire acties van de strategie genoemd, maar 
deze blijven gedeeltelijk onduidelijk. Deze acties moeten duidelijker worden omschreven en een 
beoordeling moet worden gegeven van alle technische opties en de bijbehorende kosten en 
voordelen. Bovendien moeten duidelijke beheersstructuren voor het ruimtevaartbeleid worden 
ontwikkeld, met doeltreffende mechanismen voor toezicht en coördinatie, met als doel de 
prioriteiten en de middelen uit nationale en Europese fondsen, fondsen van het ESA en van het 
EDA op elkaar af te stemmen.

2. De vlaggenschipprojecten Galileo en GMES

a) Galileo

Het Galileo-programma is het Europese initiatief voor een globaal satellietnavigatiesysteem van 
de nieuwste generatie, dat een zeer nauwkeurige, gewaarborgde globale positioneringsdienst 
verleent onder civiele controle. Aan het einde van de jaren negentig zijn de eerste gesprekken 
over een Europees systeem gevoerd en in 1999 heeft de Raad de Commissie verzocht een 
wereldwijd systeem beheerd door de civiele overheid, te ontwikkelen1. Nadat de 
onderhandelingen over een publiek-privaat partnerschap waren mislukt, hebben het Parlement en 
de Raad in 2008 besloten de constellatie met EU-gelden te voltooien2.

Het in het kader van het Galileo-programma ontwikkelde systeem verschaft autonome navigatie-
en positioneringsdiensten en zal tegelijkertijd interoperabel zijn met GPS en GLONASS, de twee 
andere wereldwijde satellietnavigatiesystemen. Het volledig ontwikkelde systeem zal bestaan uit 
30 satellieten en de daarbij behorende grondinfrastructuur.
                                               
1 Resolutie van de Raad van 19 juli 1999 inzake de rol van Europa bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie van 
satellietnavigatiediensten - Galileo - Ontwerpfase, PB C221 van 3.8.1999.
2 Verordening (EG) nr. 683/2008 van 9 juli 2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese 
programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo), PB L196 van 24.7.2008.
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Uitgaande van de gunning van de contracten voor de eerste order voor satellieten, het uitvoeren 
van lanceringen, de systeemondersteunende diensten en de operaties, heeft de Europese 
Commissie aangekondigd dat drie eerste diensten vanaf 2014 zullen worden geleverd: een eerste 
open dienst (OS), een eerste publiek gereguleerde dienst (PRS) en een eerste opsporings- en 
reddingsdienst (SAR). De dienst beveiliging van levens (SoL) en de commerciële dienst (CS) 
zullen vanaf 2014 worden getest en zullen naar verwachting worden geleverd zodra het systeem 
de volledige operationele capaciteit zal hebben bereikt.

De rapporteur verzoekt de Commissie om op gepaste wijze het wetgevings- en financieel kader 
te voltooien vóór eind 2011, in het bijzonder met het oog op het financieel kader 2014-2020. Hij 
vreest dat de totale kosten van dit project tot een verhoging zullen leiden van het voorstel van de 
Commissie ter waarde van 7 miljard euro1 op basis van de berekeningen die zijn uitgevoerd in 
het kader van de tussentijdse evaluatie van de programma's voor radionavigatie per satelliet2.

b) GMES

In 2001 is de EU het GMES-programma begonnen. Het zal aardobservatiegegevens verschaffen 
voor de monitoring van klimaatsverandering en ter verhoging van de veiligheid in de wereld 
door middel van de "Schildwacht"-satellieten. Toepassingen voor aardobservatie dienen ter 
verwezenlijking van verschillende doelstellingen op gebieden als het beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, energie, landmonitoring, milieu, cartografie, preventie van natuurrampen, 
landbouw en voedselveiligheid, meteorologie en binnenlandse veiligheid.

De rapporteur verzoekt de Commissie het wetgevingskader te voltooien en duidelijkheid te 
verschaffen over de ontwikkeling van een doeltreffende beheersstructuur. Hij betreurt dat de 
Commissie niet heeft voorgesteld de financiering van het GMES-programma op te nemen in het 
meerjarig financieel kader 2014-2020. Hij vreest dat zonder financieel plan voor economische 
ondersteuning de tot op heden gedane investeringen geen vruchten zouden kunnen afwerpen.

3. Internationale samenwerking

Met de lancering van de eerste Chinese Compass-satelliet in 2007 zullen we snel een nieuw 
satellietnavigatiesysteem in een baan om de aarde hebben (het vierde wereldwijde systeem na 
GPS, Glonass en Galileo). India is bezig met de ontwikkeling van een eigen regionaal systeem 
(IRNSS – Indian Regional Navigation Satellite System) en Japan ontwikkelt het Quasi-Zenith 
systeem (QZSS). Onze concurrenten zijn sterker geworden en we mogen aannemen dat zij 
voortvarend te werk gaan. Om te zorgen dat Galileo het tweede GNSS-referentiesysteem wordt 
voor chipfabrikanten, is het van cruciaal belang om de eerste fase van dienstverlening zo snel 
mogelijk beschikbaar te maken en om voor de toekomstige financiering van Galileo een 
verbintenis aan te gaan voor de lange termijn. 

Voor de internationale activiteiten van de GNSS-programma's geldt een aantal belangrijke 
uitdagingen: het verzekeren van de compatibiliteit en de interoperabiliteit met Galileo; het 
krijgen van toegang tot wereldwijde, aan GNSS gerelateerde middelen; het vaststellen van 
wereldwijde standaarden; het verzekeren van de veiligheid van het netwerk van grondstations en 
het deel in de ruimte en daarnaast het garanderen van een strengere controle op gevoelige, met 

                                               
1 COM (2011), 500 def., deel I, blz. 29.
2 Resolutie van 8 juni 2011.
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EU-geld gefinancierde GNSS-technologieën; het werken in internationaal verband aan 
innovatieve toepassingen met een supraregionaal belang. Een belangrijk doel zal zijn om 
marktkansen te scheppen voor de Europese industrie van GNSS-technologie en -toepassingen. 

De rapporteur verzoekt de Commissie om in nauw overleg met de lidstaten en na raadpleging 
van het ESA een internationale samenwerkingsstrategie te ontwikkelen om de dialoog op het 
gebied van het ruimtevaartbeleid met de strategische partners (Verenigde Staten en Russische 
Federatie) te versterken en te onderzoeken of een soortgelijke dialoog met andere bestaande en 
opkomende machten zoals China, Japan, de Republiek Korea, Brazilië, India en de Republiek 
Zuid-Afrika op gang kan worden gebracht.

4. Het economische belang van de Europese ruimtevaartindustrie

De Europese ruimtevaartindustrie vertegenwoordigt een geconsolideerde omzet van 5,4 miljard 
euro en heeft meer dan 31 000 hooggeschoolde mensen in dienst. De 11 belangrijkste 
satellietexploitanten in Europa beheren 153 communicatiesatellieten, hebben 6 000 mensen in 
dienst en behalen een jaarlijkse omzet van 6 miljard euro; hun activiteiten zijn bovendien van 
indirecte invloed op 30 000 banen. Volgens schattingen is vandaag de dag reeds 6 à 7 % van het 
BBP van de westerse landen, hetgeen overeenkomt met 800 miljard euro in de EU, afhankelijk 
van satellietradionavigatie.

De markten voor ruimtediensten maken een snelle groei door. Zo zal de jaarlijkse wereldwijde 
omzet van GNSS-toepassingen in 2020 circa 240 miljard euro bedragen. Dankzij hun voordelen 
ten opzichte van de andere concurrerende systemen zullen Galileo en Egnos de komende 20 jaar 
economische en sociale voordelen genereren in de orde van grootte van 60 à 90 miljard euro.

Volgens de OESO, kan de wereldwijde markt voor door middel van aardobservatie verkregen 
commerciële gegevens, die in 2007 735 miljoen dollar vertegenwoordigde, in 2017 tot ongeveer 
3 miljard euro stijgen.

Door middel van het SSA-bewakingssysteem (Space Situational Awareness) zouden de 
geschatte meetbare verliezen kunnen worden verminderd die, voor de Europese ruimtesystemen, 
worden veroorzaakt door de botsing met ruimteschroot en door slechte weersomstandigheden in 
de ruimte en die, op basis van de beschikbare gegevens, een gemiddeld jaarlijks bedrag van 
ongeveer 332 miljoen euro vertegenwoordigen.

Het is vrijwel zeker dat deze kosten slechts een klein gedeelte uitmaken van de niet in cijfers 
vertaalde gevolgen en kosten waartoe het ontbreken van een Europees ruimtecontrolesysteem 
voor situatiekennis in de ruimte, kan leiden. Zo kan in een noodsituatie het verlies van een 
satelliet leiden tot het verlies van een kritische capaciteit in de vorm van satellietcommunicatie, 
dat vervolgens kan leiden tot het verlies van mensenlevens. De vernietiging of het volledig 
uitvallen van een satelliet kan leiden tot een ernstige verstoring van de economische activiteit (de 
banksector is steeds sterker afhankelijk van satellietcommunicaties) en kan zo, vanwege dit 
uitvallen van diensten, gevolgen hebben voor de activiteiten van klanten. Momenteel zijn er geen 
betrouwbare cijfers aan de hand waarvan de waarde van deze verliezen kan worden geschat. 
Bovendien is het onmogelijk om de gevolgen van de val en de inslag van aardscheerders in 
cijfers te vertalen.


