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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. έχοντας υπόψη ότι τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) 
διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά σε σχέση με 
εφαρμογές σε άλλους τομείς, εκ των οποίων περίπου 25% εμπίπτουν στις εφαρμογές 
στον τομέα των μεταφορών, 

B. έχοντας υπόψη ότι η τεχνολογία πλοήγησης μέσω δορυφόρων μπορεί να φέρει 
επανάσταση στις χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές, πράγμα το οποίο 
οδηγεί σε μικρότερη επιβάρυνση του τομέα των μεταφορών, λιγότερες εκπομπές CO2
καθώς και βελτίωση της ασφάλειας και των υπηρεσιών λογιστικής, 

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου
δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS (COM(2010)308), το οποίο στοχεύει 
στην ανάπτυξη δευτερευουσών επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω πιστοποίησης,
τυποποίησης και συντονισμού με τη βιομηχανία καθώς και άλλες χώρες, καθώς και 
μέσω της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης, όπως επίσης της 
έγκρισης ρυθμιστικών μέτρων και της ενισχυμένης χρηματοδότησης· 

2. πιστεύει, ότι η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η διαφάνεια κατά την εισαγωγή 
του προγράμματος GNSS-έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη των 
εφαρμογών ·

3. χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής να εισαγάγει ένα πρόγραμμα διανομής κουπονιών 
για να υποστηρίξει, με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή οικονομικών 
συμβουλών, φορείς ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και για να απλοποιήσει την 
πρόσβαση σε υφιστάμενες δυνατότητες προσομοίωσης δοκιμών που αφορούν το 
σύστημα Γαλιλαίο· 

4. καλεί την Επιτροπή και την εποπτεύουσα αρχή του Γαλιλαίο, μέσω κατάλληλων 
διαγωνισμών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και μηχανισμών μεταφοράς 
τεχνολογίας, να έλθει σε επαφή με τοπικές/περιφερειακές αρχές και με ΜΜΕ, που δεν 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, ως δυνητικούς τελικούς χρήστες 
των εφαρμογών του GNSS· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να διευκολύνουν την ανταλλαγή μεταξύ 
δυνητικών φορέων εξέλιξης, επενδυτών και χρηστών των εφαρμογών του GNSS.


