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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) majú veľký trhový potenciál 
vzhľadom na nadväzujúce aplikácie, z ktorých približne 25 % pripadá na oblasť 
dopravy,

B. keďže technológia satelitnej navigácie môže priniesť zasadnú zmenu v oblasti 
pozemnej, vzdušnej a námornej dopravy, čo povedie k menšiemu dopravnému 
zaťaženiu a nižším emisiám CO2 a zlepší logistiku a bezpečnosť,

1. víta akčný plán Komisie pre aplikácie GNSS [KOM(2010)0308], ktorý sa zameriava 
na podporu rozvoja nadväzujúcich aplikácií prostredníctvom certifikácie, normalizácie 
a koordinácie s priemyslom a inými krajinami, ako aj prostredníctvom zverejňovania 
informácií, zvyšovania informovanosti, regulačných opatrení a posilneného 
financovania;

2. domnieva sa, že stabilita, predvídateľnosť a transparentnosť majú pri zavádzaní 
programov v oblasti GNSS zásadný význam z hľadiska rozvoja jednotlivých aplikácií;

3. víta plány Komisie zaviesť systém kupónov pre GNSS s cieľom podporovať 
vývojárov aplikácií poskytovaním odborných technických znalostí a ekonomického 
poradenstva a zjednodušiť prístup k jestvujúcim možnostiam testovania a simulácie 
systému Galileo;

4. vyzýva Komisiu a Úrad pre dohľad nad európskym GNSS (GSA), aby sa 
na miestne/regionálne orgány a na MSP, ktorých činnosť nesúvisí s vesmírom, 
obracali ako na prípadných konečných používateľov aplikácií GNSS, a to 
prostredníctvom vhodných výziev na súťaž, informačných kampaní a mechanizmov 
transferu technológií;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili výmenu medzi prípadnými vývojármi, 
investormi a používateľmi aplikácií GNSS;


