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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gelet op het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dat op 13 december 
2007 in Lissabon is ondertekend en is gepubliceerd in Publicatieblad C 306 van 17 
december 2007, waarin een nieuw artikel 172 bis is opgenomen onder de titel Onderzoek 
en technologische ontwikkeling, dat de Unie een rechtsgrondslag biedt voor het opstellen 
van een Europees ruimtevaartbeleid,

Algemene overwegingen

1. uit zijn tevredenheid over de toevoeging van een bepaling over een Europees
ruimtevaartbeleid in het Verdrag van Lissabon (artikel 172 bis) onder de titel Onderzoek 
en technologische ontwikkeling en verwelkomt de mogelijkheid die het Parlement en de 
Raad krijgen om binnen de gebruikelijke wetgevingsprocedure de maatregelen te 
formuleren die nodig zijn om een Europees ruimtevaartprogramma te ontwikkelen;

2. verzoekt de Commissie het Parlement en de Raad een passend voorstel voor dergelijke 
maatregelen te doen toekomen, alsmede een mededeling inzake de vestiging van gepaste 
betrekkingen met het Europees Ruimteagentschap;

Navigatie - plaatsbepaling

3. is blij met de overeenkomst die het in eerste lezing heeft bereikt met de Raad over de 
tenuitvoerlegging van de Europese programma’s op het gebied van radionavigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo) en benadrukt twee essentiële kenmerken daarvan, namelijk
dat de Gemeenschap de eigenaar is van het systeem en dat de stationeringsfase volledig 
zal worden gefinancierd uit de Gemeenschapsbegroting;

4. vraagt aandacht voor zijn standpunt dat is aangenomen op 23 april 2008, in het bijzonder 
voor het feit dat de programma’s EGNOS en Galileo moeten worden gezien als een van de
successen van het toekomstige Europese ruimtevaartprogramma, en voor het beheer van 
de programma’s, in samenwerking met het Galileo Interinstitutioneel Panel (GIP), dat als 
voorbeeld kan dienen voor de ontwikkeling van een Europees ruimtevaartbeleid.
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