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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Commissie er in haar mededeling getiteld "Een ruimtevaartstrategie 

voor Europa" op wijst dat de Europese ruimtevaartindustrie steeds meer onderdeel van de 

wereldwijde waardeketen is geworden en innoverende producten en diensten ontwikkelt, 

met name op het gebied van producten van het internet der dingen, die ook voor 

ondernemingen buiten de ruimtevaartsector uiterst relevant zijn en voor gebruik door de 

consument kunnen worden ingezet; 

B. overwegende dat de ruimtevaartsector voor de Europese burgers geen kostenpost is maar 

een investering, en dat een ambitieuze EU-ruimtestrategie de autonomie van Europa en 

zijn positie op het strategische terrein van de ruimte kan verzekeren en tegelijk voor meer 

groei, concurrentievermogen en banen kan zorgen in de sectoren ruimtevaartproductie, -

operaties en -downstreamdiensten; 

1. verzoekt de Commissie het concurrentievermogen en de innovatie van de 

ruimtevaartsector te stimuleren door middel van formules die niet alleen bouwen op 

structuur- en investeringsfondsen maar ook op de particuliere sector op die gebieden waar 

de participatie van deze sector belangrijk is; benadrukt dat ambitieus onderzoek op 

ruimtevaartgebied moet worden aangemoedigd door middel van een brede en 

toekomstgerichte benadering die rekening houdt met het feit dat het garanderen van 

infrastructuur en diensten op de lange termijn essentieel is om een positief 

investeringsklimaat in de downstreamsector te scheppen, en die langs financiële en niet-

financiële wegen steun weet te bieden aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van op de 

industrie gerichte en toegepaste wetenschap en op fundamenteel ruimteonderzoek, dat 

immers rechtstreeks van invloed is op toegepaste technologie en deze sector voorziet van 

hooggekwalificeerd personeel – de belangrijkste innovatiefactor die er is; 

2. verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de werking van de ruimtevaartmarkt, 

zowel in de sector lanceersystemen en de sector ruimtevaartproducten, als in de diensten 

die van deze sectoren gebruikmaken; verzoekt de Commissie te waarborgen dat het kader 

geschikt is voor een op mededinging gerichte aanpak, die Europese leveranciers ertoe 

aanzet ook op andere markten activiteiten te ontplooien; 

3. benadrukt dat het gebruik van de resultaten van publiek onderzoek naar ruimtetechnologie 

door de bredere maatschappij kansen biedt om competitieve en sectoroverschrijdende 

oplossingen te vinden voor verschillende essentiële politieke prioriteiten van de EU, en 

coördinatie en coherentie aanbrengt met betrekking tot de geboden beleidsoplossingen, 

met name op het gebied van klimaatverandering, duurzaam beheer van hulpbronnen, 

migratie, grenscontrole, het verbinden van mensen in afgelegen regio's van de Unie en de 

behoefte aan ononderbroken connectiviteit in toekomstige 5G-netwerken; 

4. verzoekt de Commissie voor de nodige financiering van de marktintegratie van de 

programma's EGNOS, Galileo en Copernicus te zorgen en hiervoor haalbare streefcijfers 

en doelstellingen vast te stellen, en de ontwikkeling van applicaties die het potentieel van 
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ruimtegegevens en downstreamdiensten benutten, te ondersteunen met het doel de 

totstandbrenging van een geïntegreerde en eengemaakte interne markt in deze sector te 

bevorderen, met name gezien het feit dat het potentieel van ruimteoplossingen tot dusver 

niet optimaal is gebruikt en dat de ruimtevaartsector beter moet worden verknoopt met 

andere beleidsterreinen en economische sectoren op het niveau van de EU en van de 

lidstaten; wijst er in dit verband op dat het gebruik van ruimtetechnologie kansen biedt om 

de groei en de werkgelegenheid te stimuleren; 

5. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van alternatieve lanceertechnologieën en de 

toepassing van de beginselen van ecologisch ontwerp bij alle satellietlanceerders en 

ruimtevaartproducten te stimuleren; 

6. stelt vast dat alle ruimtevaartsystemen gebaseerd zijn op informatietechnologie en dat 

deze steeds vaker wordt blootgesteld aan ongeoorloofde software-ingrepen, hetgeen de 

betrouwbaarheid van gegevens, met inbegrip van satellietbeelden, 

geopositioneringsinformatie en satellietcommunicatie, ernstig in het gedrang kan brengen; 

7. verzoekt de Commissie derhalve om samen met de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten die het Ruimteverdrag van 

1967 en het daaruit voortvloeiende Aansprakelijkheidsverdrag eveneens hebben 

ondertekend, de internationale beginselen van verantwoord gedrag in de kosmische ruimte 

te bevorderen, op basis van de erkenning dat de ruimte tot het gemeenschappelijk erfdeel 

van de mensheid behoort, en zich in te zetten voor universele aanvaarding van het 

Ruimteverdrag en het Maanverdrag in het kader van de Verenigde Naties en via andere 

relevante multilaterale fora; 

8. wijst op de dringende noodzaak om de regelgevingslacune in artikel 2 van het 

Aansprakelijkheidsverdrag op te vullen en ervoor te zorgen dat landen die cyberaanvallen 

op ruimtesystemen toelaten, financieren, aanmoedigen of aanwakkeren, rechtstreeks 

verantwoordelijk worden gehouden; benadrukt dat landen die zich niet aan deze 

verplichting houden, als rechtstreeks aansprakelijk in de zin van artikel VI van het 

Ruimteverdrag moeten worden aangemerkt; 

9. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat met betrekking tot ruimteapparatuur 

en grondfaciliteiten op grote schaal gebruik wordt gemaakt van sterke encryptie, en alle 

maatregelen te nemen om de veiligheid van communicatie en de bestendigheid van de 

infrastructuur te waarborgen; 

10. stelt vast dat commercieel gebruik van teledetectiesatellieten en -systemen tot de 

dagelijkse realiteit is gaan behoren en aanzienlijke voordelen heeft opgeleverd voor de 

samenleving; 

11. wijst erop dat de commercialisering van teledetectieystemen voordelen meebrengt voor 

consumenten en bedrijven, met name kmo's, in de Unie; benadrukt voorts dat er gezien de 

noodzaak om voor een werkelijke en goed functionerende interne markt te zorgen en om 

de beveiliging, veiligheid en economische ontwikkeling van ruimtevaartactiviteiten te 

bevorderen, uniforme regels moeten worden ingevoerd om te voorkomen dat 

uiteenlopende regels de concurrentie op de interne markt verstoren of ongelijke 

bedreigingen van de veiligheid meebrengen; dringt erop aan dat er een juridisch kader tot 

stand wordt gebracht met uniforme regels die ervoor zorgen dat met teledetectiesystemen 
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verkregen gegevens op de interne markt kunnen worden hergebruikt in processen welke 

een meerwaarde opleveren, en die dergelijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang 

beschermen. 
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