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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som undertecknades i Lissabon 
den 13 december 2007 och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 306 
av den 17 december 2007, och varigenom en ny artikel 172a infogades i avsnittet om 
forskning och teknisk utveckling, som ger unionen en rättslig grund för inrättandet av en 
europeisk rymdpolitik.

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med infogandet av en bestämmelse om 
en europeisk rymdpolitik i avsnittet om forskning och teknisk utveckling i 
Lissabonfördraget (artikel 172a) och välkomnar att parlamentet och rådet, inom ramen för 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, får lägga fram de åtgärder som behövs för att 
utarbeta ett europeiskt rymdprogram.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet och rådet överlämna ett 
lämpligt förslag till sådana åtgärder, tillsammans med ett meddelande om upprättandet av 
lämpliga förbindelser med Europeiska rymdorganisationen.

Navigering – ståndpunkt

3. Europaparlamentet gläder sig åt överenskommelsen med rådet vid den första 
behandlingen om genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo) och betonar två huvudsakliga aspekter, nämligen att gemenskapen 
kommer att äga systemet och att utvecklingsfasen fullt ut kommer att finansieras med 
gemenskapsbudgeten.

4. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid sin ståndpunkt av den 23 april 2008, i 
synnerhet det faktum att programmen Egnos och Galileo bör ses som ett av resultaten av 
det framtida europeiska rymdprogrammet och att förvaltningen av programmen kommer 
att ske tillsammans med den interinstitutionella panelen för Galileo (GIP), som kan tjäna 
som modell för utvecklingen av en europeisk rymdpolitik.
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