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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS) constituem 
um grande potencial de mercado em termos de aplicações derivadas da navegação por 
satélite, sendo que cerca de 25% destas aplicações se verificam no sector dos 
transportes;

B. Considerando que a tecnologia de navegação por satélite pode revolucionar os 
transportes por via aérea, terrestre e marítima, podendo conduzir a uma redução dos 
congestionamentos e das emissões de CO2, bem como a uma melhoria da logística e 
da segurança,

1. Congratula-se com o Plano de Acção sobre aplicações do GNSS (COM(2010)0308), 
que visa promover o desenvolvimento de aplicações derivadas da navegação por 
satélite, nomeadamente através da certificação, normalização e coordenação com a 
indústria e outros países, bem como através da divulgação de informações, da 
realização de campanhas de sensibilização, da adopção de medidas regulamentares e 
do reforço dos financiamentos;

2. Considera que a previsibilidade, a estabilidade e a transparência aquando da 
introdução do programa GNSS se revestem de importância fundamental para o 
desenvolvimento dessas aplicações;

3. Congratula-se com os planos da Comissão de introduzir um sistema de vales para o 
GNSS, a fim de apoiar os promotores das aplicações fornecendo-lhes conhecimentos 
técnicos especializados e aconselhamento financeiro, e de facilitar o acesso aos testes 
e às simulações do Galileo já existentes;

4. Exorta a Comissão e a Autoridade de Supervisão Galileo (GSA) a aproximarem-se das 
autoridades locais e regionais, bem como das PME que não estão ligadas à tecnologia 
espacial, enquanto potenciais utilizadores finais de aplicações GNSS proporcionando 
concursos públicos adequados, campanhas de sensibilização e mecanismos de 
transferência de tecnologia;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem o intercâmbio entre potenciais 
promotores, investidores e utilizadores de aplicações GNSS.


