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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât Sistemul global de navigație prin satelit (GNSS) prezintă un mare potențial de 
piață în ceea ce privește aplicațiile din aval, din care aproximativ 25% reprezintă 
aplicații din sectorul transporturilor,

B. întrucât tehnologia de navigație prin satelit poate revoluționa transportul terestru, 
aerian și pe cel maritim, ceea ce va conduce la reducerea congestionării traficului și a 
emisiilor de dioxid de carbon, precum și la îmbunătățirea logisticii și a siguranței,

1. salută Planul de acțiune al Comisiei privind aplicațiile GNSS (COM(2010)308), care 
vizează sprijinirea dezvoltării aplicațiilor din aval prin intermediul certificării, 
standardizării și coordonării cu industria și cu celelalte țări, precum și prin diseminarea 
de informații și activități de sensibilizare, măsuri de reglementare și o finanțare 
sporită;

2. consideră că stabilitatea, predictibilitatea și transparența în faza de introducere a 
programului GNSS reprezintă elemente cruciale pentru dezvoltarea aplicațiilor;

3. salută planurile Comisiei de a introduce un program de vouchere GNSS în vederea 
sprijinirii dezvoltatorilor de aplicații cu expertiză tehnică și consultanță economică, și 
de a simplifica accesul la testele și capacitățile de simulare existente ale programului 
Galileo; 

4. solicită Comisiei și Autorității de Supraveghere a GNSS European să se apropie de 
autoritățile locale și regionale și de IMM-urile care nu desfășoară activități legate de 
spațiul cosmic ca potențiali utilizatori finali ai aplicațiilor GNSS, prin intermediul 
unor licitații, campanii de sensibilizare și mecanisme adecvate de transfer de 
tehnologie;

5. solicită Comisiei și statelor membre să faciliteze schimburile dintre potențialii 
dezvoltatori, investitori și utilizatori ai aplicațiilor GNSS.


