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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS) een groot 
marktpotentieel hebben voor wat hun downstreamtoepassingen betreft, waarvan 
ongeveer 25% betrekking heeft op de vervoersector,

B. overwegende dat de technologie van de satellietnavigatiesystemen een revolutie in het 
verkeer te land, ter zee en in de lucht teweeg kan brengen, wat tot een geringere 
belasting door het verkeer en tot minder uitstoot van kooldioxide leidt en logistiek en 
veiligheid verbetert,

1. is ingenomen met het actieplan van de Commissie inzake GNSS-toepassingen 
(COM(2010)308), dat zich richt op de bevordering van de ontwikkeling van 
downstreamtoepassingen door middel van certificatie, standaardisatie en coördinatie 
met het bedrijfsleven en met andere landen, en op voorlichting en bewustmaking, 
bestuurlijke maatregelen en een intensievere financiering;

2. is van mening dat stabiliteit, berekenbaarheid en transparantie bij de invoering van het 
GNSS-programma van doorslaggevend belang zijn voor de ontwikkeling van de 
toepassingen;

3. is verheugd over de plannen van de Commissie om een programma van GNSS-
innovatievouchers in te voeren om ontwikkelaars van toepassingen met technische 
kennis en economisch advies ter zijde te staan en de toegang tot bestaande test- en 
simulatiemogelijkheden van Galileo te vergemakkelijken; 

4. verzoekt de Commissie en de Toezichthoudende Autoriteit Galileo (GSA) om via 
daarvoor geschikte aanbestedingen, bewustmakingscampagnes en mechanismen voor 
de overdracht van technologie contact te zoeken met lokale en regionale autoriteiten 
en MKB's die zich niet met de ruimtevaart bezighouden als potentiële eindgebruikers 
van GNSS-toepassingen;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten de uitwisseling tussen potentiële ontwikkelaars, 
investeerders en gebruikers van GNSS-toepassingen te vergemakkelijken.


