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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že globální družicové navigační systémy (GNSS) mají velký tržní 
potenciál s ohledem na své další využití, z něhož asi 25 % připadá na oblast dopravy, 

B. vzhledem k tomu, že technologie globálních družicových navigačních systémů může 
revolučním způsobem změnit pozemní, leteckou a námořní dopravu, což povede 
k menšímu zatížení dopravy a snížení emisí CO2, jakož i ke zlepšení v oblasti logistiky 
a bezpečnosti, 

1. vítá akční plán Komise pro aplikace GNSS (KOM(2010)308), jehož cílem je podpora 
rozvoje dalších možností využití prostřednictvím certifikace, standardizace 
a koordinovaného úsilí ve spolupráci s průmyslovým odvětvím i jinými státy, jakož 
i prostřednictvím rozšiřování informací a povědomí, politických mechanismů řízení 
a posíleného financování; 

2. je toho názoru, že stabilita, předvídatelnost a transparentnost při zavádění programu 
GNSS má zásadní význam pro vývoj příslušných aplikací; 

3. vítá plány Komise na zavedení kupónového programu GNSS s cílem poskytnout 
podporu vývojářům aplikací v podobě odborných technických znalostí 
a ekonomického poradenství, jakož i zjednodušit přístup ke stávajícím možnostem 
testování a simulace systému Galileo; 

4. vyzývá Komisi a Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GSA), aby se  
prostřednictvím vhodných výběrových řízení, osvětových kampaní a mechanismů 
přenosu technologií obracely na místní a regionální úřady jako na potenciální koncové
uživatele aplikací GNSS, a nikoli na malé a střední podniky, které se zabývají oblastí 
vesmíru;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadnily výměnu zkušeností mezi potenciálními 
vývojáři, investory a uživateli aplikací GNSS;  


