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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС) 
имат голям пазарен потенциал по отношение на приложенията надолу по 
веригата, от които около 25% са приложения в областта на транспорта,

Б. като има предвид, че технологията за спътникова навигация може да доведе до 
революция в областта на сухопътния, въздушния и морския транспорт, което 
води до по-слабо натоварване по отношение на транспорта и по-малко емисии 
на CO2 и освен това подобрява логистиката и сигурността,

1. приветства плана за действие на Комисията във връзка с приложенията, 
базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) 
(COM(2010)308), който е насочен към насърчаване на приложенията надолу по 
веригата чрез сертифициране, стандартизация и координация с промишлеността 
и с други страни, както и чрез разпространение на информация и кампании за 
повишаване на осведомеността, регулаторни мерки и засилено финансиране;

2. счита, че стабилността, предвидимостта и прозрачността при въвеждането на 
програмата за ГНСС са от решаващо значение за разработването на 
приложенията;

3. приветства плановете на Комисията да въведе програма за ваучери в областта на 
ГНСС, за да подпомага развойните специалисти с технически експертни 
познания и финансови съвети, както и да опрости достъпа до съществуващите 
възможности за изпитания и симулации с „Галилео“;

4. призовава Комисията и Надзорната агенция за ГНСС (GSA) чрез подходящи 
тръжни процедури, кампании за повишаване на осведомеността и механизми за 
трансфер на технологии да влязат в контакт с местни/регионални органи и малки 
и средни предприятия (МСП), които не развиват дейност в областта на 
космическите технологии, като потенциални крайни потребители на 
приложенията, базирани на ГНСС;

5. призовава Комисията и държавите-членки да облекчат обмена между 
потенциалните развойни специалисти, инвеститори и потребители на 
приложенията, базирани на ГНСС;


