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RESOLUTIE VAN DE RAAD
van 2 december 1999
inzake de ontwikkeling van een Europese ruimtevaartstrategie
(1999/C 375/01)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
HERINNEREND AAN de resolutie van de Raad van 22 juni 1998
over de versterking van de synergie tussen het Europees Ruimteagentschap (ESA) en de Europese Gemeenschap (1), die tegelijkertijd door de ESA-raad werd aangenomen, en nota nemend
van de resolutie inzake Vormgeven aan de toekomst van Europa in de ruimtevaart, die door de ESA-Raad op 11 mei 1999
werd aangenomen en waarin wordt aangedrongen op een volledig ontwikkelde strategie vóór het eind van het jaar 2000;
GEZIEN het werkdocument van de Commissie Naar een samenhangende Europese aanpak van de ruimtevaart, waarin een
analyse wordt gegeven van de noodzaak om de ruimtevaartinspanningen van Europa aan te pakken en de langetermijndoelstellingen van Europa te onderzoeken;
GEZIEN de centrale rol van het ESA in de gezamenlijke inspanning van Europa bij de ontwikkeling van ruimtevaartactiviteiten;
GELET OP de vruchtbare samenwerking tussen de Gemeenschap
en het ESA, alsmede op de lopende activiteiten waarbij Europa
wordt betrokken bij een nieuwe generatie satellietnavigatiediensten (Galileo);
BENADRUKKEND dat door middel van een alomvattende ruimtevaartstrategie moet worden ingespeeld op de uitdagingen op de
gebieden telecommunicatie, vervoer en milieu, mede MET INACHTNEMING VAN het belang van ruimtevaarttechnologieën in
het kader van veiligheidsaangelegenheden, en REKENING HOUDEND MET de herstructurering van de Europese ruimtevaartindustrie;

1. VERWELKOMT de analyse van de Commissie inzake de noodzaak actie te ondernemen, wil Europa zijn in de afgelopen
decennia opgebouwde ruimtevaartcapaciteiten behouden en
verder versterken, en een rol van betekenis blijven spelen bij

(1) PB C 224 van 17.7.1998, blz. 1.

het aangaan van de commerciële en strategische uitdagingen
van de door satellietinfrastructuren ondersteunde informatiemaatschappij;
2. IS HET EROVER EENS dat de industriële wetenschappelijke en
technologische capaciteiten om aan deze uitdagingen het
hoofd te bieden een langetermijnverbintenis en investeringen op alle gebieden vereisen, met inbegrip van ruimtevaartwetenschap, deelneming aan internationale programma's en instandhouding van concurrerende lanceerdiensten;
3. JUICHT de toenemende samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en het ESA TOE en STEUNT het voornemen
van de Commissie om samen met het ESA maatregelen ter
verbetering van de synergie uit te voeren en verdere concrete maatregelen te onderzoeken, zodat de Europese ruimtevaartinspanningen kunnen meeprofiteren van de activiteiten die de Europese Unie op andere gebieden ontplooit;
4. VERZOEKT de Commissie om in het kader van een gezamenlijke operatie met het ESA en gebruikmakend van één
enkel en gemeenschappelijk overlegkader met alle belanghebbende partijen een alomvattend document over een Europese ruimtevaartstrategie op te stellen;
5. DRINGT ER bij alle lidstaten OP AAN ten volle deel te nemen
aan het raadplegingsproces in de Raadgevende Groep Ruimtevaart, waarin de Commissie en het ESA periodieke informatie over de vorderingen verstrekken en gelegenheid voor
discussie bieden;
6. VERZOEKT de Commissie, op de volgende zitting van de
Raad Onderzoek verslag uit te brengen over de in dat proces gemaakte vorderingen en voorts om, op basis van het
gezamenlijke document van de Commissie en het ESA, aan
het eind van het jaar 2000 een Europese ruimtevaartstrategie aan de Raad voor te leggen.

