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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu 
i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) mają duży 
potencjał rynkowy w zakresie wtórnych zastosowań, z których około 25% przypada 
na zastosowania w sektorze transportu,

B. mając na uwadze, że technologia nawigacji satelitarnej może zrewolucjonizować 
transport lądowy, lotniczy i morski, prowadząc do zmniejszenia natężenia ruchu 
drogowego i zmniejszenia emisji CO2, a także do poprawy logistyki i bezpieczeństwa,

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji w sprawie zastosowań GNSS 
(COM(2010) 308), którego celem jest wspieranie opracowywania wtórnych 
zastosowań poprzez certyfikację, normalizację i współpracę z przemysłem oraz 
innymi krajami, a także poprzez rozpowszechnianie informacji i podnoszenie 
świadomości, środki regulacyjne i podniesienie poziomu finansowania;

2. stoi na stanowisku, że kluczowe znaczenie dla rozwoju zastosowań mają stabilność, 
przewidywalność i przejrzystość realizacji programów GNSS;

3. z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji w zakresie ustanowienia systemu bonów 
dotyczących GNSS, oferującego wsparcie techniczne i doradztwo ekonomiczne 
projektantom zastosowań oraz ułatwiającego im dostęp do istniejących możliwości 
w zakresie testów i symulacji dotyczących systemu Galileo;

4. wzywa Komisję i Organ Nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji 
Satelitarnej do kierowania odpowiednich procedur, kampanii uświadamiających 
i mechanizmów transferu technologii do władz lokalnych lub regionalnych – a nie do 
MŚP związanych z przestrzenią kosmiczną – jako do potencjalnych użytkowników 
końcowych zastosowań GNSS;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ułatwiania wymiany między 
potencjalnymi projektantami, inwestorami i użytkownikami z zakresu zastosowań 
GNSS.


