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RESOLUTIE VAN DE RAAD
van 13 mei 2003
over „De ontwikkeling van een overkoepelend Europees ruimtevaartbeleid”
(2003/C 149/05)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1. HERINNERT aan zijn conclusies van 10 december 2001;
2. IS INGENOMEN MET de lopende onderhandelingen over de sluiting van een kaderovereenkomst tussen
de Europese Gemeenschap en het Europees ruimteagentschap;
3. NEEMT NOTA VAN de werkzaamheden van de Conventie betreffende onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimtevaart;
4. IS INGENOMEN MET het in samenwerking met het ESA opgestelde Groenboek van de Europese Commissie en het lopende consultatieproces dat werd gelanceerd om rekening te houden met de verschillende standpunten van de lidstaten, met het oog op de verdere ontwikkeling van een overkoepelend
Europees ruimtevaartbeleid; NEEMT NOTA VAN de bijdragen die reeds door een significante groep van
Europese actoren en burgers zijn geleverd aan het lopende raadplegingsproces met betrekking tot het
Groenboek; BEKLEMTOONT dat oplossingen moeten worden gevonden voor de in dit document aan de
orde gestelde cruciale vraagstukken, alsmede voor de gebruikersaspecten, teneinde de belangen van de
Unie op de lange termijn te dienen;
5. WIJST OP het steeds grotere belang van kosteneffectieve en betaalbare ruimtevaarttechnologieën voor
de Europese burgers, die onder andere bijdragen tot:
— de versterking van het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen door deze nieuwe
kansen te bieden,
— de ontwikkeling van de kennismaatschappij,
— de uitvoering van een hele reeks Europese beleidsmaatregelen, alsook tot de relevantie van ruimtevaarttechnologieën in het kader van de verdere ontwikkeling van Europees beleid in verschillende
sectoren, waaronder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid;
6. BENADRUKT dat er dringend concrete maatregelen op Europees niveau moeten worden genomen, met
name gezien de kritieke situatie in de Europese ruimtevaartsector, vooral wat betreft de markten voor
lanceerdiensten en commerciële satellieten, en om cruciale termijnen te respecteren, met name wat
betreft het Galileo-project, alsmede met het oog op de herstructurering van de Europese lanceersector;
7. BEKLEMTOONT dat het noodzakelijk is dat de kaderovereenkomst tussen de Gemeenschap en het ESA
zo spoedig mogelijk, en rekening houdend met het witboek uiterlijk eind 2003, wordt gesloten, als
een stap vooruit in de verdere ontwikkeling van een overkoepelend Europees ruimtevaartbeleid;
8. IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie om de Raad en het Europees Parlement, in
samenwerking met het ESA, een Witboek over de ruimtevaart voor te leggen, met de doelstellingen
van een Europees ruimtevaartbeleid en voorstellen voor de daarvoor vereiste maatregelen, met het oog
op een mogelijk Europees ruimtevaartprogramma;
9. ONDERSTREEPT het belang van internationale samenwerking in de ruimte, mede indachtig de opkomst
van verscheidende nieuwe ruimtevaartmogendheden, en verzoekt de Commissie om, in samenwerking
met het ESA, haar inspanningen ter bevordering van de samenwerking op dit gebied op te voeren, en
neemt nota van het voornemen van de Commissie om een internationale conferentie te organiseren;
10. HERHAALT dat een gezamenlijke bijeenkomst, op ministerieel niveau, van de Raad van de Europese
Unie en de Raad van het Europees Ruimte-Agentschap een bijkomende nieuwe impuls zou kunnen
geven aan de gezamenlijke inspanningen voor de ontwikkeling van een Europees ruimtevaartbeleid, en
meent dat de tweede helft van 2003 het juiste moment voor zo'n bijeenkomst zou kunnen zijn.
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