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Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen 
van Europees-Afrikaanse partnerschappen inzake radioastronomie 
Verklaring van het Europees Parlement van 15 maart 2012 over de ontwikkeling van 
wetenschappelijke capaciteit in Afrika: het bevorderen van Europees-Afrikaanse 
partnerschappen inzake radioastronomie 

Het Europees Parlement,

– gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU, die streeft naar meer 
wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Afrika,

– gezien de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die wetenschap en technologie 
een cruciale rol toebedelen in het streven naar sociaaleconomische veranderingen,

– gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A. erkennende dat het uitbouwen van onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot een versterkte 
samenwerking met Afrika en ontwikkeling van menselijk kapitaal, en ook toelaat 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals opgemerkt in de Innovatie-Unie en de 
Europa 2020-strategie,

B. erkennende dat Afrika over een uniek concurrentievoordeel beschikt in de studie van 
radioastronomie, zoals blijkt uit de vele in Afrika gevestigde projecten rond 
radioastronomie (PAPER, het VLBI-netwerk, MeerKAT, enz.),

C. erkennende dat een verhoogde Europese betrokkenheid bij de Afrikaanse projecten rond 
radioastronomie een krachtige hefboom kan vormen voor sociaaleconomische groei in 
Afrika en nieuwe marktmogelijkheden kan scheppen voor beide continenten,

1. verzoekt de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten:

a) de ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteit in Afrika te ondersteunen door 
meer te investeren in onderzoeksinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor 
projecten rond radioastronomie,

b) de wetenschap van de radioastronomie en het innovatie- en onderzoekspotentieel 
van projecten rond radioastronomie te promoten in toekomstige partnerschappen 
tussen Afrika en de EU,

c) deze doelstellingen kracht bij te zetten door EU-subsidiëringsmechanismen zoals 
de kaderprogramma's en het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking te activeren;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars1, te doen 
toekomen aan de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten.

1 De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 1 bij de notulen van 15 maart 2012 
(P7_PV(2012)03-15(ANN1)).


