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1. Conclusies en aanbevelingen
1.1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is van mening dat het initiatief om synergieën tussen door de
EU gefinancierde instrumenten te bevorderen en tegelijkertijd een kruisbestuiving tussen de civiele, de defensie- en de
ruimtevaartindustrie mogelijk te maken, de Europese strategische autonomie en technologische soevereiniteit kan
versterken, de veiligheid van de burgers kan verbeteren, de interne markt verder kan ontwikkelen en het concurrentiever
mogen, de economische groei en de werkgelegenheid kan stimuleren. Het EESC staat dan ook volledig achter de
doelstellingen van het actieplan en dringt aan op een snelle, krachtige en ambitieuze uitvoering van de elf acties.
1.2.
De invoering van nieuwe digitale en andere opkomende technologieën op het gebied van defensie en veiligheid
moet een belangrijke prioriteit van het actieplan zijn. Om deze invoering te vergemakkelijken, moet ervoor worden gezorgd
dat bij relevante civiele initiatieven van begin af aan rekening wordt gehouden met de defensie- en veiligheidsvereisten. Dit
zou ook bijdragen tot het optimaliseren van de reikwijdte en de efficiëntie van de specifieke financieringsinstrumenten voor
defensie en veiligheid.
1.3.
Tegelijkertijd is het EESC van mening dat het actieplan zich niet mag beperken tot het in kaart brengen van de
bestaande mogelijkheden voor synergieën. Het moet ook de weg wijzen om van een ad-hocbenadering over te schakelen op
een meer systematische benadering waarbij de synergieën voortvloeien uit het ontwerp (“synergies by design”). Het EESC
moedigt de Commissie dan ook aan om in alle relevante programma’s nieuwe vormen van geïntegreerde planning op te
nemen.
1.4.
Volgens het EESC kan de koppeling van vaardigheden, technologieën en waardeketens tot meer samenhang en een
strategischer gebruik van EU-financiering leiden. Het verzoekt de Commissie dan ook de desbetreffende EU-programma’s
dienovereenkomstig op te stellen.
1.5.
Het EESC beschouwt het geplande waarnemingscentrum voor kritieke technologieën als een essentieel onderdeel
van deze benadering. Om de kruisbestuiving tussen de civiele, de defensie-, de veiligheids- en de ruimtevaartsector te
bevorderen, moet het waarnemingscentrum met name een gemeenschappelijke technologische taxonomie ontwikkelen die
op alle sectoren van toepassing is.
1.6.
Het EESC beschouwt het actieplan als een pijler van de industriestrategie van de EU. In dit verband is het van
essentieel belang dat de technologische stappenplannen met succes worden omgezet in echte industriële vlaggens
chipinitiatieven. Daarom verzoekt het EESC de Commissie ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het
waarnemingscentrum tot tastbare resultaten leiden.
1.7.
Het EESC acht de volledige betrokkenheid van relevante belanghebbenden, met name het bedrijfsleven en
organisaties voor onderzoek en technologie (Research & Technology Organisations, RTO’s), van essentieel belang voor een
succesvolle uitvoering van het actieplan. In dit verband is het EESC ingenomen met het voornemen van de Commissie om
specifieke acties te ondernemen teneinde start-ups, kmo’s en RTO’s te ondersteunen bij de verspreiding van
EU-programma’s en -instrumenten.
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1.8.
Daarnaast moet het publiek bewust worden gemaakt van de economische en technologische voordelen van de
EU-financiering van defensie en veiligheid voor EU-burgers. Daartoe dient de Commissie concrete voorlichtingscampagnes
op te zetten waarbij vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld worden betrokken.

1.9.
Het EESC is van mening dat kmo’s een sleutelrol spelen bij de uitvoering van het actieplan. Daarom is het belangrijk
ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot alle voorgenomen maatregelen.

1.10.
In het verleden werden innovaties op defensiegebied overgenomen door civiele producten. Tegenwoordig
ontwikkelen opkomende technologieën zich door enorme investeringen uit commerciële sectoren, en gaat de
technologische verspreiding steeds meer in de tegenovergestelde richting, van de civiele sector naar defensie. Digitalisering
speelt hierbij een grote rol. Het actieplan is van fundamenteel belang om de integratie van nieuwe digitale en andere
opkomende technologieën in het ecosysteem van de sectoren defensie, veiligheid en ruimtevaart te bevorderen.

1.11.
Er moet prioriteit worden gegeven aan de gerichte aanwerving, het baanbehoud en de loopbaanontwikkeling van
vrouwen in de defensie- en veiligheidssector en aan het waarborgen van hoogwaardige banen en kwalificaties voor
jongeren, om sociale inclusie en gendergelijkheid te bevorderen in een nog altijd door mannen gedomineerd ecosysteem.

1.12.
Naast het recht op gelijke kansen en non-discriminatie maakt hoogwaardige werkgelegenheid deel uit van een
nieuw sociaal contract met de Europese burgers.

1.13.
Bij investeringen moet rekening worden gehouden met sociale aspecten: het rendement van investeringen moet
niet alleen vanuit economisch oogpunt worden beschouwd, maar ook vanuit het oogpunt van belangrijke aspecten zoals de
werkgelegenheid, het scheppen van banen en de kwaliteit van de werkgelegenheid. De ruimtevaartsector moet worden
opengesteld voor kmo’s door hun toegang tot veerkrachtfondsen te vergemakkelijken, door meer synergieën tot stand te
brengen — niet alleen bij de opleiding, kwalificatie van kmo-werknemers maar ook wat hun mobiliteit betreft — door de
ecosystemen in de hele waardeketen te versterken, door overlapping van middelen te voorkomen en door samen te werken
met alle lidstaten van de EU.

1.14.
Ook in het geval van zeer strategische investeringen dient te worden gezorgd voor evaluaties en monitoring aan de
hand van vooraf vastgestelde parameters op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1.15.
Het is noodzakelijk deze waarden verplicht te stellen voor investeringen op Europees niveau, aangezien geen enkel
gebied waarin overheidsgeld wordt geïnvesteerd van deze bepalingen mag worden vrijgesteld.

2. Achtergrond
2.1.
Samen met de civiele luchtvaart vormen de sectoren ruimtevaart, defensie en veiligheid een hoogtechnologisch
ecosysteem dat van strategisch belang is voor Europa. Veel bedrijven binnen dit ecosysteem ondernemen zowel defensie- als
civiele activiteiten en maken deel uit van complexe grensoverschrijdende toeleveringsketens, waaronder zich vele midcaps
en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) bevinden. Dit ecosysteem heeft een lange staat van dienst als het gaat om
het creëren van synergieën, zowel tussen zijn sectoren als met andere civiele hoogtechnologische sectoren. De opkomst van
nieuwe technologieën biedt enorme mogelijkheden om in de toekomst nog meer synergieën tot stand te brengen.

2.2.
In het verleden werden innovaties op defensiegebied overgenomen door civiele producten. Tegenwoordig
ontwikkelen opkomende technologieën zich door enorme investeringen uit commerciële sectoren, en gaat de
technologische verspreiding steeds meer in de tegenovergestelde richting, van de civiele sector naar defensie. Digitalisering
speelt hierbij een grote rol. Het actieplan is van fundamenteel belang om de integratie van nieuwe digitale en andere
opkomende technologieën in het ecosysteem van de sectoren defensie, veiligheid en ruimtevaart te bevorderen.

2.3.
Om de COVID-19-crisis te boven te komen en de huidige technologische revolutie tot een succes te maken, heeft de
EU een industriële “reset” nodig, gebaseerd op het gebruik van geavanceerde digitale technologieën die de economische
groei zullen bevorderen en een veerkrachtiger economisch model tot stand zullen brengen.
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2.4.
Technologische vooruitgang is een continu, dynamisch proces; er doen zich voortdurend doorbraken voor, maar
deze zijn moeilijk te voorspellen. Daarom is het van het grootste belang om de convergentie van opkomende technologieën
voor tweeërlei gebruik te stimuleren door middel van grootschalige Europese projecten ter bevordering van innovatie,
concurrentievermogen en technologisch leiderschap in strategisch belangrijke sectoren.

2.5.
De Europese Raad heeft in oktober 2020 benadrukt dat het verwezenlijken van strategische autonomie, met behoud
van een open economie, een van de hoofddoelstellingen van de Unie is en pleitte ervoor de EU op het gebied van
ruimtevaart autonoom te maken en voor een meer geïntegreerde industriële defensiebasis te zorgen. Deze doelstellingen
worden ondersteund door tal van belangrijke EU-initiatieven, zoals het Europees Defensiefonds (1), het EU-ruimtevaart
programma (2), Digitaal Europa, Horizon Europa, de strategie voor de veiligheidsunie en de nieuwe industriestrategie. Het
EESC beschouwt het actieplan voor synergieën als de koppeling tussen deze instrumenten en strategieën en roept de
Europese Commissie op zich maximaal in te spannen voor een ambitieuze en doeltreffende uitvoering van de voorgestelde
maatregelen.

2.6.
Het rendement van investeringen moet niet alleen vanuit economisch oogpunt worden beschouwd, maar ook
vanuit het oogpunt van belangrijke aspecten zoals de werkgelegenheid, het scheppen van banen en de kwaliteit van de
werkgelegenheid. Het EESC benadrukt dan ook het belang van onderwijs en vaardigheden voor de succesvolle uitvoering
van het actieplan. Er kan geen sprake zijn van innovatie en concurrentievermogen zonder hooggekwalificeerde
arbeidskrachten, en de invoering van nieuwe opkomende technologieën vereist extra inspanningen op het gebied van
omscholing en bijscholing. Bovendien moeten initiatieven ter bevordering van technologische synergieën tussen sectoren
gepaard gaan met maatregelen om de sectoroverschrijdende mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken.

2.7.
Het EESC beschouwt diversiteit als een essentiële aanjager van innovatie en verzoekt de Commissie het actieplan
tevens te gebruiken als instrument om inclusie en gendergelijkheid in een nog steeds door mannen gedomineerd
ecosysteem te bevorderen. Zoals uit onderzoek blijkt, leidt diversiteit tot betere besluitvorming. De aanwezigheid van
vrouwen op alle besluitvormingsniveaus is daarom van vitaal belang en moet worden gestimuleerd door middel van beleid
inzake aanwerving, baanbehoud en loopbaanontwikkeling. Daarnaast pleit het Comité voor maatregelen om verticale
segregatie tegen te gaan en jonge meisjes aan te sporen tot een loopbaan in deze sectoren, bijvoorbeeld door hen al vroeg in
het onderwijs enthousiast te maken voor STEM-vakken.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
In het actieplan van de Europese Commissie wordt specifiek verwezen naar en de nadruk gelegd op “synergieën”,
tegen de achtergrond van “de uitdagende internationale omgeving, waarin de EU haar technologische voorsprong moet
bewaren en haar industriële basis moet ondersteunen”. In de nieuwe geopolitieke context is het van bijzonder belang dat
steun wordt verleend aan sectoren die bijdragen tot de strategische autonomie en technologische soevereiniteit van de EU.

3.2.
Het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2021-2027 voorziet in een aanzienlijke verhoging van de
investeringen in technologieën voor strategische sectoren zoals defensie, veiligheid, mobiliteit, gezondheid, informatiebe
heer, cyber- en ruimtevaart. Met het Europees Defensiefonds (EDF) omvat het MFK voor het eerst een EU-programma dat
specifiek gericht is op gezamenlijke defensieprojecten. De relevante MFK-programma’s bestrijken op complementaire wijze
onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, prototyping en toepassing (verwerving van innovatieve producten en diensten). Er
is dan ook een enorm potentieel voor synergieën tussen EU-programma’s. De volledige benutting van deze synergieën zou
de toegevoegde waarde van Europese investeringen enorm doen toenemen en moet derhalve een topprioriteit voor de
Commissie zijn.

3.3.
De overheidsuitgaven voor onderzoek en innovatie (O&I) in Europa blijven ver onder het niveau van de VS en
China. O&I-inspanningen zijn van doorslaggevend belang voor het concurrentievermogen van de industrie en de
autonomie van Europa. De synergieën tussen EU-programma’s moeten het rendement van investeringen dan ook
optimaliseren, maar mogen niet in de plaats komen van O&I-financiering. Ook de lidstaten moeten hun inspanningen
opvoeren en mogen de Europese investeringen niet gebruiken als excuus om hun eigen uitgaven voor strategische sectoren
te verlagen. Ook de synchronisatie tussen de Europese O&I-programma’s, bijvoorbeeld in het kader van het Europees
semester, en de nationale O&I-programma’s is van groot belang om een optimaal gebruik van de middelen te waarborgen.

(1)
(2)

Verordening (EU) 2021/697 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het Europees
Defensiefonds en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1092 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 149).
Mededeling over het ruimtevaartbeleid (COM(2021) 208 van 21.4.2021).
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3.4.
Nieuwe digitale en andere opkomende technologieën worden ontwikkeld dankzij enorme investeringen uit
commerciële sectoren. Tegelijkertijd zijn zij ook onmisbare katalysatoren voor de defensie- en veiligheidsvermogens. De
toepassing van deze technologieën op defensie- en veiligheidsgebied moet daarom een prioriteit van het actieplan zijn. Het
actieplan moet ervoor zorgen dat civiele programma’s zoals de programma’s inzake de Europese cloud, schone waterstof en
het European Processor Initiative, van begin af aan rekening houden met de defensie- en veiligheidsvereisten.
3.5.
Technologische synergieën zijn met name mogelijk op lagere niveaus van technologische paraatheid (TRL’s) en voor
componenten en subsystemen. Op digitale gebieden zoals artificiële intelligentie, high-performance computing en
blockchain maken verschillende sectoren vaak gebruik van dezelfde onderliggende modellen en theorieën. Door de
onderzoeksinspanningen op deze niveaus te delen, zou de ontwikkeling van sectorspecifieke oplossingen worden versneld
en zouden middelen vrijkomen voor de toepassing ervan. Een nieuwe governancebenadering in de vorm van een
partnerschap tussen de industrie, overheden, sociale partners en andere belanghebbenden moet zorgen voor een
rechtvaardige transitie van ecosystemen die een digitale en “groene” transformatie doormaken. Er zal prioriteit worden
gegeven aan het zoeken naar synergieën tussen ecosystemen en sectoren die met de grootste uitdagingen worden
geconfronteerd om de doelstellingen op het gebied van veerkracht en duurzaamheid vanuit milieu-, sociaal en
governance-oogpunt te verwezenlijken. De integratie van kmo’s in trans-Europese, interdisciplinaire en sectorover
schrijdende clusters zal worden bevorderd, waarbij de kritieke waardeketens van de ecosystemen van lucht- en ruimtevaart
en defensie met name worden verbonden met de mobiliteits-, de automobiel-, de vervoer- en de gezondheidssector. Ze
moeten worden begeleid om schokken en kwetsbaarheden op te vangen, of ze moeten worden gediversifieerd door ze in
contact te brengen met nieuwe lokale en grensoverschrijdende partners door middel van haalbare plannen voor een
duurzaam concurrentievermogen.
3.6.
Synergieën in de onderzoeksfase zullen de verschillen tussen sectorspecifieke toepassingen niet wegnemen. Door
verschillende klantenbehoeften zal 5G voor defensiedoeleinden niet hetzelfde zijn als commerciële 5G, en zal een
gevechtscloud verschillen van een commerciële cloud, ook al zijn de basistechnologische bouwstenen vergelijkbaar.
Defensie-, veiligheids- en ruimtevaartindustrieën zijn onmisbaar voor de aanpassing en integratie van opkomende
technologieën in sectorspecifieke oplossingen.
3.7.
Het EESC is van mening dat bij de uitvoering van het actieplan ook rekening moet worden gehouden met de
verschillen tussen de markten voor defensie, veiligheid, ruimtevaart en civiele toepassingen. Aangezien de bedrijfsmodellen
en regelgevingskaders niet hetzelfde zijn, moet een evenwicht worden gevonden tussen open onderzoeksresultaten,
intellectuele-eigendomsrechten, garanties voor risicovolle investeringen, het waarborgen van economisch rendement enz.
De opkomende technologieën zullen ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen op gebieden als normalisatie en
gegevensbescherming.

4. Specifieke opmerkingen
4.1.
Volgens het EESC moet in het actieplan rekening worden gehouden met relevante veiligheids- en defensie-initia
tieven die door de lidstaten worden beheerd. Voorbeelden hiervan zijn het strategisch kompas, de gecoördineerde jaarlijkse
evaluatie inzake defensie (CARD), de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en het pact inzake het civiele
GVDB.
4.2.
Het EESC acht het tevens van belang dat rekening wordt gehouden met de samenwerking tussen de EU en de NAVO
en dat met name wordt gezorgd voor de interoperabiliteit tussen NAVO- en EU-middelen, onder meer voor versleutelde en
beveiligde communicatie. De diensten van de Commissie zouden nauw moeten blijven samenwerken met de Europese
Dienst voor extern optreden (EDEO) en het Europees Defensieagentschap (EDA), waarvan de activiteiten synergieën en
kruisbestuiving moeten opleveren.
4.3.
Het EESC is ingenomen met het belang dat in het actieplan wordt gehecht aan vlaggenschipprojecten. Dergelijke
projecten, die bedrijven van alle groottes uit verschillende sectoren en uit de hele EU samenbrengen, bevorderen de
grensoverschrijdende samenwerking en kunnen doeltreffende kaders worden voor een consistent gebruik van instrumenten
voor het industriebeleid. Met het oog op een doeltreffende uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten in het kader
van de digitale en de klimaattransitie en een structureel langetermijneffect op de uitvoering van de mechanismen voor een
duurzaam concurrentievermogen die verband houden met de cyclus van het Europees Semester, beveelt het EESC aan de
voorgestelde maatregelen vergezeld te laten gaan van een multilevel-governancesysteem, om de samenhang tussen de
verschillende acties te waarborgen en om alle relevante belanghebbenden er daadwerkelijk bij te betrekken.
4.4.
Het EESC moedigt de Commissie aan om het actieplan zowel met een lange- als een kortetermijnaanpak ten uitvoer
te leggen: op korte termijn moet het de kruisbestuiving tussen bestaande door de EU gefinancierde initiatieven bevorderen.
In het actieplan wordt een breed scala van initiatieven op verschillende gebieden opgesomd, van ruimtevaart tot maritieme
veiligheid, die in dit opzicht veelbelovend lijken.
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4.5.
Tegelijkertijd is het EESC van mening dat het actieplan zich niet mag beperken tot het in kaart brengen van de
bestaande mogelijkheden voor synergieën. Het moet ook de weg wijzen om van een ad-hocbenadering over te schakelen op
een meer systematische benadering waarbij de synergieën voortvloeien uit het ontwerp (“synergies by design”). Het
actieplan bevat verschillende elementen die hiertoe kunnen bijdragen: sectoroverschrijdende technologische bewaking,
capaciteitsplanning, nauwe coördinatie van financieringsprogramma’s, technologische stappenplannen, beoordeling van
waardeketens enz. Om doeltreffend te zijn en een structurerend effect op lange termijn te hebben, beveelt het EESC aan de
voorgestelde acties vergezeld te laten gaan van nieuwe governancestructuren en bijbehorende planningsprocessen voor alle
relevante programma’s. Dit lijkt noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende acties te waarborgen en alle
relevante belanghebbenden op doeltreffende wijze bij het proces te betrekken.

4.6.
Ook transparantie is volgens het EESC van groot belang. De keuze van de te ondersteunen technologieën,
stappenplannen en vlaggenschipprojecten moet begrijpelijk zijn en gebaseerd zijn op objectieve criteria. Het geplande
tweejaarlijkse voortgangsverslag moet KPI’s bevatten om het succes te meten, naast gate reviews om het proces te verbeteren
en acties stop te zetten indien er geen waarde wordt geproduceerd. Ook juridische en regelgevingsaspecten moeten deel
uitmaken van het evaluatieproces, om na te gaan of en waar de rechtsgrondslag en de bepalingen van EU-programma’s
moeten worden gewijzigd om synergieën te bevorderen en te benutten.

4.7.

Met betrekking tot elke actie afzonderlijk maakt het EESC de volgende opmerkingen:

4.7.1.
ACTIE 1: Voor het eind van 2021 zal de Commissie een voorstel presenteren om de proactieve en vroegtijdige identificatie van
behoeften en oplossingen op het gebied van interne veiligheid en rechtshandhaving te versterken door een capaciteitsgerichte aanpak in de
veiligheidssectoren, voortbouwend op de beste praktijken uit de sectoren defensie en ruimtevaart. Het EESC acht deze actie zeer
welkom, aangezien een capaciteitsgerichte aanpak van essentieel belang is om de huidige versnippering van de Europese
veiligheidsmarkt tegen te gaan en eindgebruikers in staat te stellen huidige en toekomstige veiligheidsdreigingen vóór te zijn.
Het beoogde capaciteitsplanningsproces voor een geïntegreerd grensbeheer wordt toegejuicht, maar de vaststelling ervan
moet aanzienlijk worden versneld om vóór het einde van het huidige MFK te kunnen worden meegenomen in de relevante
uitgavenprogramma’s. Om het hoofd te bieden aan de diversiteit van eindgebruikers op het gebied van veiligheid en om
planningsprocessen enigszins stabiel te maken, beveelt het EESC aan om op EU-niveau beveiligingsmissies op te zetten die
breed genoeg zijn om rekening te houden met uiteenlopende en zich ontwikkelende capaciteitseisen. De beoogde aanpak
moet strategisch en op de lange termijn gericht zijn, maar moet ook flexibel genoeg zijn om mogelijke gebeurtenissen te
dekken die niet erg waarschijnlijk zijn maar wel een grote impact hebben (zoals een pandemie) en te kunnen reageren op
het plotselinge ontstaan van onverwachte dreigingen.

4.7.2.
ACTIE 2: Voor het eind van 2021 en met het oog op de werkprogramma’s voor 2022, zal de Commissie haar interne proces
ter bevordering van synergieën tussen ruimtevaart, defensie en aanverwante civiele sectoren verder versterken door de coördinatie van
EU-programma’s en -instrumenten te verbeteren en maatregelen te nemen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken. Het EESC
beschouwt deze actie als een van de kernpunten van het actieplan. De EU moet potentiële horizontale synergieën tussen
O&I-programma’s (zoals het EDF en Horizon Europa) benutten om kruisbestuiving te bevorderen, maar ook verticale
synergieën tussen O&I- en uitvoeringsprogramma’s (zoals het programma voor veiligheidsonderzoek en het Fonds voor
interne veiligheid) om de onderzoeksresultaten ingang te doen vinden op de markt. Verschillen in de regels en voorwaarden
voor programma’s dreigen belemmeringen voor synergieën te worden en vereisen een zorgvuldige afweging van juridische
en technische kwesties, zoals intellectuele-eigendomsrechten. Het zal met name van belang zijn om binnen de Commissie
nieuwe vormen van geïntegreerde programmering en planning vast te stellen om ervoor te zorgen dat synergieën niet door
toeval tot stand komen, maar voortvloeien uit het ontwerp (“synergies by design”).

4.7.3.
ACTIE 3: Vanaf de tweede helft van 2021 zal de Commissie gerichte acties voor start-ups, kmo’s en RTO’s aankondigen om
de aandacht te vestigen op EU-programma’s en -instrumenten die financieringsmogelijkheden bieden, technische ondersteuning en
praktische opleiding verstrekken, bedrijfsacceleratiediensten verlenen, innovatieve oplossingen presenteren en de toegang vergemakkelijken
tot de defensie-, veiligheids-, ruimtevaart- en andere relevante civiele markten. Het EESC is het ermee eens dat start-ups en kmo’s
cruciale aanjagers van innovatie zijn en een belangrijke rol spelen bij synergieën, aangezien zij vaak in verschillende sectoren
en aan weerszijden van de scheidslijn tussen civiel en defensie opereren. Tegelijkertijd beschikken zij doorgaans niet over de
capaciteit om complexe projecten uit te voeren en hebben zij niet de financiële draagkracht om onafhankelijk te opereren
op zuiver openbare, sterk gereguleerde markten met zeer specifieke klantenbehoeften. Bijgevolg hebben zij sterke banden
met systeemintegratoren nodig om innovaties op de markt te brengen. Het actieplan moet daarom de integratie van
start-ups en kmo’s in grensoverschrijdende toeleveringsketens ondersteunen en de band tussen RTO’s en de industrie
bevorderen.
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4.7.4.
ACTIE 4: De Commissie zal technologische stappenplannen ontwikkelen om innovatie op het gebied van kritieke
technologieën voor de defensie-, de ruimtevaart- en aanverwante civiele sectoren een krachtige impuls te geven en grensoverschrijdende
samenwerking te stimuleren door synergetisch gebruik te maken van alle relevante EU-instrumenten. Deze stappenplannen zullen worden
gebaseerd op een evaluatie die om de twee jaar wordt uitgevoerd door een nieuw waarnemingscentrum voor kritieke technologieën binnen
de Commissie. De stappenplannen kunnen leiden tot de start van nieuwe vlaggenschipprojecten. Het EESC staat volledig achter de
oprichting van een waarnemingscentrum en zijn taak om technologische stappenplannen te ontwikkelen waarin de
defensie-, de ruimtevaart- en de aanverwante civiele sectoren worden samengebracht. Ook is het ingenomen met het
voornemen om waardeketens in de beoordeling op te nemen, aangezien zo de weg wordt vrijgemaakt voor een coherent en
gecombineerd gebruik van industriële beleidsinstrumenten ter ondersteuning van technologisch leiderschap in strategische
sectoren. Tegelijkertijd hangt het succes van deze actie af van een groot aantal factoren. Het waarnemingscentrum moet:

— nauwe banden ontwikkelen met relevante capaciteitsplanningsprocessen;

— actief toezicht houden op wereldwijde technologische ontwikkelingen en in een zo vroeg mogelijk stadium
technologische doorbraken en verstoringen opsporen;

— doelstellingen, regels en criteria vaststellen voor de beoordeling van technologieën;

— een gemeenschappelijke taxonomie voor alle relevante sectoren ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de ruimtevaart-,
de defensie- en de veiligheidssector dezelfde “technologische taal” spreken.

Ten slotte moet ervoor worden gezorgd dat de door het waarnemingscentrum opgestelde stappenplannen geen dode letter
blijven, maar daadwerkelijk worden uitgevoerd in werkprogramma’s en vlaggenschipinitiatieven. Om dit alles te bereiken,
beveelt het EESC aan dat het waarnemingscentrum ook voortbouwt op de lessen die zijn getrokken uit soortgelijke
bestaande processen, zoals de gezamenlijke taskforce (EDA-ESA-EC) inzake kritieke ruimtevaarttechnologieën.

4.7.5.
ACTIE 5: Vóór eind 2022 zal de Commissie, in nauwe samenwerking met andere belangrijke belanghebbenden, een plan
presenteren om het gebruik van bestaande hybride (civiel/defensie) normen en de ontwikkeling van nieuwe normen te bevorderen.
Normen zijn volgens het EESC een krachtig instrument om de markten vorm te geven. Het gebruik van hybride normen is
zinvol wanneer dat passend is, en de voorbeelden van de ruimte voor CBRN- of beveiligingsgegevens zijn veelbelovend. Het
probleem is echter de traagheid van het normalisatieproces voor technische normen, dat steeds meer moeite lijkt te hebben
om gelijke tred te houden met de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Normalisatievereisten moeten ook deel uitmaken van
de oproepen van Horizon Europa dat nieuwe innovaties daadwerkelijk bruikbaar moeten zijn voor eindgebruikers.

4.7.6.
ACTIE 6: In de eerste helft van 2022 zal de Commissie in samenwerking met de Europese Innovatieraad en andere
belanghebbenden een “kweekvijver voor innovatie” opzetten om nieuwe technologieën te ondersteunen en innovatie voor tweeërlei gebruik
vorm te geven. De Commissie zal ook grensoverschrijdende innovatienetwerken voor defensie ondersteunen die de relevantie van
technologieën uit de civiele sector zullen testen en verantwoorde innovatie in defensiegerelateerde waardeketens zullen ondersteunen. Met
deze acties zullen ook de huidige versnippering van het innovatielandschap over het civiele domein en defensie, het tekort aan
vaardigheden en de doelstellingen inzake gelijkheid en inclusie worden aangepakt. Het EESC is van mening dat de oprichting van een
kweekvijver voor innovatie voor tweeërlei gebruik en van innovatienetwerken op defensiegebied interessant is en verkend
moet worden. In dit verband moet bijzondere aandacht worden besteed aan de snelle veroudering van veel commerciële
technologieën, die vaak een groot obstakel vormt voor het gebruik ervan in defensietoepassingen. Het EESC moedigt de
Commissie ook aan om de sectoroverschrijdende overdracht van technologieën actief te bevorderen met begeleidende
administratieve en financiële steunmaatregelen. Aangezien hiermee nieuwe wegen worden geopend, beveelt het EESC aan
deze actie actief te monitoren en regelmatig te evalueren om het succes ervan te meten.

4.7.7.
ACTIE 7: Vanaf juni 2021 zal de Commissie samen met de lidstaten het kenniscentrum voor cyberbeveiliging oprichten en
voorzien in de nodige middelen uit relevante EU-programma’s en -instrumenten. De Commissie zal streven naar sterkere synergieën,
spin-ins en spin-offs tussen de werkzaamheden van het centrum, het Europees Defensiefonds en het ruimtevaartprogramma van de EU op
het gebied van cyberbeveiliging en cyberdefensie, teneinde kwetsbaarheden te verkleinen en efficiëntiewinst te creëren. Het EESC is van
mening dat de activiteiten die onder actie 7 vallen van essentieel belang zijn voor Europa’s soevereiniteit op belangrijke
technologiegebieden. Cyberbeveiliging en cyberdefensie zijn voor de hand liggende keuzes voor synergieën tussen
veiligheid, defensie en ruimtevaart en moeten inderdaad hoge prioriteit krijgen. Nauwe samenwerking tussen de overheid en
de particuliere sector is in dit verband van bijzonder belang.
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4.7.8.
ACTIE 8: Vanaf de eerste helft van 2022 zal de Commissie ter ondersteuning van disruptieve technologieën innovatieve
financieringsvormen voorstellen om de participatie van niet-traditionele spelers te bevorderen, start-ups aan te trekken en kruisbestuiving
van oplossingen te bevorderen, voortbouwend op de mogelijkheden die worden geboden door EU-programma’s en -instrumenten,
waaronder het programma Digitaal Europa en het Europees Defensiefonds. Het EESC is ingenomen met de steun voor potentieel
disruptieve technologieën als logische aanvulling op een meer traditionele capaciteitsgerichte benadering en stelt voor deze
nauw te relateren aan het beoogde waarnemingscentrum voor kritieke technologieën. Het staat ook achter het gebruik van
het Europees Defensiefonds en het programma Digitaal Europa voor dergelijke activiteiten en beveelt aan om op
middellange termijn een volwaardig Europees agentschap te ontwikkelen, vergelijkbaar met het Amerikaanse DARPA (3).
4.7.9.
ACTIE 9: EU-dronetechnologieën. Drones (4) bevatten tal van technologieën die worden gebruikt in de commerciële
luchtvaart en in de sectoren ruimtevaart, veiligheid en defensie. Kruisbestuiving is van essentieel belang in de
dronetechnologie, en ook het gebruik van civiele en militaire drones in de lucht- en ruimtevaart heeft een tweeledig doel.
Het EESC beschouwt het vlaggenschipproject voor drones dan ook als een voor de hand liggende keuze en beveelt aan om
dit te baseren op een specifiek technologisch stappenplan waarin prioriteit wordt gegeven aan de technologische
bouwstenen die relevant zijn voor de Europese strategische autonomie en technologische soevereiniteit.
4.7.10.
ACTIE 10: In de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie. Het EESC acht dit
vlaggenschipproject van groot belang, aangezien het essentiële onderdelen van de Europese autonomie en technologische
soevereiniteit betreft. Wel blijft het onduidelijk hoe dit project synergieën met de defensiesector zal creëren of daarvan zal
profiteren. Een van de mogelijkheden voor extra synergieën zou zijn om extra nuttige lading aan boord van deze
constellatie te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan sensoren voor ruimtebewaking, waardoor synergieën zouden
kunnen ontstaan tussen de twee aan de ruimtevaart gerelateerde vlaggenschipprojecten.
4.7.11.
ACTIE 11: Ruimteverkeersbeheer. Ruimteverkeersbeheer (STM) is van cruciaal belang voor de veiligheid van in de
ruimte gestationeerde apparatuur en infrastructuur, die steeds belangrijker worden voor het functioneren van moderne
samenlevingen. Het EESC is dan ook voorstander van de lancering van een specifiek vlaggenschipinitiatief voor STM.
Tegelijkertijd vreest het dat dit initiatief beperkt blijft tot regelgevings- en normalisatieaspecten, die belangrijk maar niet
toereikend zijn. De Commissie moet daarom ook de oprichting van een markt voor ruimtebewakingsgegevens overwegen
(zoals in de VS het geval is). Om een geloofwaardige Europese STM-aanpak te ontwikkelen, moet Europa ook zijn
capaciteiten voor ruimtebewaking aanzienlijk verbeteren (nieuwe sensoren, analyse- en rekencapaciteit enz.).
Brussel, 8 juli 2021.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Christa SCHWENG
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Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is een O & O-agentschap van het Amerikaanse ministerie van Defensie
dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van opkomende technologieën.
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