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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der blev underskrevet den 13. 
december 2007 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 306 af den 17. 
december 2007, som indsatte en ny artikel 172a i afsnittet om forskning og teknologisk 
udvikling og derved giver Unionen retsgrundlaget for at udarbejde en europæisk 
rumpolitik,

Generelle overvejelser

1. Udtrykker tilfredshed med indsættelsen af en bestemmelse om den europæiske rumpolitik 
i Lissabontraktaten (artikel 172a) i afsnittet om forskning og teknologisk udvikling og 
hilser den mulighed velkommen, som udvalget og Rådet i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure har fået, til at udarbejde de nødvendige foranstaltninger i 
forbindelse med udformningen af et europæisk rumprogram;

2. Opfordrer Kommissionen til at fremsætte et passende forslag til sådanne foranstaltninger 
til udvalget og til Rådet samt til at udarbejde en meddelelse om oprettelsen af relevante 
forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation.

Navigation - positionering

3. Glæder sig over dets og Rådets enighed ved førstebehandlingen omhandlende 
gennemførelsen af de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (EGNOS 
og Galileo) og understreger to væsentlige aspekter i forbindelse hermed, nemlig at 
Fællesskabet vil være systemets ejer, og at dets implementeringsfase vil være fuldt ud 
finansieret over Fællesskabets budget;

4. Henleder især opmærksomheden på udvalgets holdning, der blev vedtaget den 23. april 
2008, om, at programmerne EGNOS og Galileo bør opfattes som et af resultaterne af det 
kommende europæiske rumprogram, og om styringen af disse programmer, der er foregået 
sammen med Galileos interinstitutionelle panel (GIP), som kan fungere som en model for 
udviklingen af en europæisk rumpolitik.
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