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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για τη Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως υπεγράφη στη 
Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 306 
της 17ης Δεκεμβρίου 2007, και το νέο Άρθρο 172α που συμπεριελήφθη στο τμήμα το 
σχετικό με την έρευνα και την  τεχνολογική ανάπτυξη, παρέχοντας έτσι στην Ένωση την 
νομική βάση για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος. 

Γενικές εκτιμήσεις

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη διάταξης σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Διαστήματος στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 172α) στο τμήμα για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και χαιρετίζει την ευκαιρία που δίνεται στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Διαστημικού 
Προγράμματος ·

2. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
κατάλληλη πρόταση σχετικά με τα μέτρα αυτά, καθώς και ανακοίνωση για την 
διαμόρφωση των δεόντων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. 

Πλοήγηση - προσδιορισμός θέσης

3. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση 
μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), και 
υπογραμμίζει δύο βασικά σημεία τους, ότι δηλαδή, το σύστημα αυτό θα ανήκει στην
Κοινότητα  και ότι η φάση υλοποίησής του θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό·

4. Επισημαίνει τη θέση του της 23ης Απριλίου 2008, και, ειδικότερα, το γεγονός ότι τα 
προγράμματα EGNOS και Galileo θα πρέπει να θεωρούνται ένα από τα επιτεύγματα του 
μελλοντικού Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, και το γεγονός ότι η διαχείρισή 
τους, που θα πραγματοποιείται από κοινού με την Διοργανική Ομάδα Galileo (GIP), 
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής 
Πολιτικής. .
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