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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови 
системи — политика на ЕС в краткосрочен и средносрочен план
(2010/2208(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите от 14 
юли 2010 г. относно плана за действие във връзка с приложенията, базирани на 
глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (COM(2010)0308),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 1 октомври 2010 г. относно този план 
за действие (14146/10), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за 
спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за 
създаване на структури за управление на европейските сателитни 
радионавигационни програми2,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 8 декември 2006 г. относно 
приложенията на спътниковата навигация (COM(2006)0769),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление 
на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета3, 

– като взе предвид своята резолюция от 29 януари 2004 г. относно съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно степента на напредък на 
програмата „Галилео“4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че приложенията на ГНСС понастоящем са централна и 
необходима част от дейността на всеки транспортен сектор и като има предвид, че 

                                               
1 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.
2 ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.
3 OВ L 276, 20.10.2010 г., стр.11.
4 OВ C 96 E, 21.4.2004 г., стр. 128
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тяхното ефективно и ефикасно функциониране прави транспорта по-безопасен, по-
екологичен и по-икономичен,

Б. като има предвид, че транспортните приложения възлизат на 20 % от всички 
приложения на ГНСС и като има предвид, че осигуряването на безопасността, 
свързано предимно с транспорта, възлиза на още 5 %, 

В. като има предвид, че по отношение на основна инфраструктура, необходима за 
функционирането на ГНСС, Европейският съюз не може да остане за неопределен 
период зависим от системи, първоначално разработени за други цели от други 
държави,

Г. като има предвид, че европейската система EGNOS е предназначена да отговори на 
транспортните и други потребности на Европа и е съвместима с GPS и със 
значително по-прецизната система „Галилео“,

Д. като има предвид, че стопанските транспортни приложения на EGNOS 
представляват растящ глобален пазар, който следва да бъде осигурен във възможно 
най-голяма степен, за да носи икономически ползи за европейските предприятия,

1. приветства съобщението на Комисията относно плана за действие във връзка с 
приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и 
поредицата специфични секторни, регулаторни и хоризонтални действия, 
предложени в него;

2. изразява съгласие с Комисията, че целеви план за действие на този етап е най-
добрият вариант за даване на по-нататъшен тласък на разработването и прилагането 
на EGNOS, особено в сферата на транспорта;

3. отбелязва, че от 15 предложения конкретно по съответния раздел в плана за 
действие, девет се отнасят пряко до транспорта, а повечето от другите се изискват 
като подкрепа за съответните транспортни приложения;

4. изразява съгласие, че стратегическо изискване за осъществяване на Единно 
европейско небе е да се предприеме действие за насърчаване на употребата на 
EGNOS в гражданската авиация, особено по отношение на употребата на системата 
за процедури по приземяване и за малки летища;

5. изразява съжаление, че понастоящем целият Европейски съюз не е обхванат от 
EGNOS и призовава системата EGNOS приоритетно да се разшири, за да обхване 
южна, източна и югоизточна Европа; 

6. подкрепя възгледа, че EGNOS може да допринесе значително за управлението на 
движението по пътищата и че се изисква осведомителна кампания в този сектор, за 
да се увеличи използването на предоставяните от системата възможности за 
събиране на такси, спешно повикване от автомобил (eCall) и проследяване в реално 
време с цел по-безопасен и по-екологичен пътен транспорт;

7. поради това призовава Комисията да ускори необходимите регулаторни 



PR\850853BG.doc 5/9 PE454.505v01-00

BG

предложения с цел да се създаде добавена стойност от ГНСС в полза на 
безопасността на пътното движение и ефикасността на товарните превози;

8. изразява съгласие, че Комисията следва да оцени внимателно необходимостта от 
изменяне на съществуващото законодателство относно цифровите тахографи, за да 
гарантира, че предлаганите от ГНСС възможности за информация за скоростта и 
позиционирането се използват по подходящ начин;

9. изразява съгласие, че Комисията следва да предприеме стъпки за увеличаване на 
осведомеността за възможните приложения на ГНСС в секторите на морския 
транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища и да осигури приемане на 
базирани на EGNOS приложения на равнището на Международната морска 
организация (ММО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване 
(ИКАО);

10. настоява Комисията да предложи в контекста на бюджетната процедура и бъдещата 
многогодишна финансова рамка да се гарантират адекватни равнища на 
финансиране за научноизследователска и развойна дейност във връзка с ГНСС, 
както и за прилагането й;

11. настоятелно призовава Комисията да разгледа въпроса как едно опростяване на 
процедурите би могло да осигури по-ефикасно изразходване на това финансиране в 
подкрепа на научноизследователската дейност в транспортния сектор;

12. отбелязва необходимостта от инвестиции в научни изследвания относно 
специфични за ГНСС приложения и услуги, което е от решаващо значение за 
подходящата подготовка и употреба на услуги, свързани с ГНСС;

13. изразява съжаление, че недостигът на средствата, отпуснати за изследвания и 
новаторство във връзка с базирани на EGNOS или „Галилео“ приложения, забавя 
технологичния напредък и растежа на промишления капацитет в Европейския съюз;  

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

На 14 юни 2010 г. Комисията публикува план за действие във връзка с приложенията, 
базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), който включва 24 
конкретни препоръки за действие. Общият контекст на плана за действие е пълното 
въвеждане на глобални спътникови навигационни системи и в частност разработването 
и въвеждането на EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно 
покритие). EGNOS е предшественикът на системата „Галилео“. Секторът като цяло се 
разраства значително след първото предоставяне на услуги с GPS от американските 
спътникови съоръжения през 2000 г. Стойността им на световния пазар през 2008 г. се 
изчислява на 124 милиарда евро и се предвижда да достигне 230 милиарда евро до 2025 
г. От нея 20 % представляват интелигентни транспортни системи (ITS) и 5 % —
приложения за безопасност, включително приложения за безопасността на транспорта.

ЕС започна проекта EGNOS (и „Галилео“) с цел да предостави гарантирани сигнали за
гражданска употреба и осигури възможност на европейската промишленост на всички 
равнища има да се съревновава на този разрастващ се стратегически пазар. 
Понастоящем пазарният дял на Европа от 25 % е под очакванията. EGNOS е 
съвместима с GPS, но ще предложи повече възможности, когато „Галилео“ бъде пуснат 
в употреба през 2013 г. EGNOS е десет пъти по-точна от GPS.

Споразумението между ЕС и САЩ за сътрудничество между GPS и „Галилео“ 
гарантира оперативна съвместимост и тъй като се увеличава броят на спътниците и се 
въвеждат усъвършенствани системи на GPS, достигнатите равнища на скорост и 
точност се подобряват. Точност до 45 см може да бъде постигната в близко бъдеще, 
като се използват най-усъвършенстваните граждански системи. 

Планът за действие

Планът за действие очертава необходимите според Комисията стъпки за достигане 
точката на „критична маса“ на ГНСС, след която успехът й е сигурен. Предоставянето 
на план за действие с определени цели е предпочитаната от Комисията възможност 
пред цялостен план за действие, който има опасност да затъне в множество инициативи 
и просто консултации, при което рискът е да не се стигне до даване на импулс. 
Определеният за плана за действие период е 2010—2013 г.

Транспортът в плана за действие

От петнадесет секторни действия, включени в плана за действие, девет имат 
непосредствено и важно приложение в транспорта. Това са:

- сертифициране на системата на EGNOS в гражданската авиация за улесняване 
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създаването на Единното европейско небе,

- създаване на орган и процедури за сертифициране в сътрудничество с 
производители на интелигентни транспортни системи (ITS) за пътен транспорт, 
включително усъвършенствани системи за подпомагане на водача, 

- приемане на приложенията на EGNOS и „Галилео“ за морския транспорт след 
консултации с Международната морска организация с цел подобряване на 
навигацията в морския транспорт особено в пристанищата, крайбрежните зони и 
натоварените търговски пътища. Друго приложение би било за вътрешните 
водни пътища,

- осведомителна кампания за показване ползите от EGNOS за общността на 
пътния транспорт особено в области, които вече са обхванати от 
законодателството на ЕС, като оперативна съвместимост на електронните 
системи за събиране на такси или транспорт на животни или в други области 
като спешно повикване от автомобил (eCall) и проследяване на контейнери в 
реално време;

- заедно с Евроконтрол Европейската комисия ще се заеме с осведомителна 
кампания и кампания за развитие на пазара, насочена към производители на 
въздухоплавателни средства, авиацията с общо предназначение и малките летища, 
след като EGNOS бъде сертифицирана за употреба във въздухоплаването,

- също така Европейската комисия ще предприеме осведомителна кампания, 
насочена към производителите на оборудване и корабостроителниците, 
пристанищните органи и корабособствениците във връзка с достъпността на 
EGNOS за мореплавателния сектор,

- тъй като може да са необходими някои регулаторни мерки, за да се гарантира 
добавената стойност на ГНСС във връзка с безопасността на движението по 
пътищата (напр. мониторинг на транспорта на опасни товари или обществен 
транспорт на дълги разстояния) и ефикасността на товарните превози или за да 
се подобри управлението на движението, Комисията ще разгледа в допълнение 
доколко е целесъобразно да предложи директиви относно базиран на ГНСС 
мониторинг на автобуси, изпълняващи маршрути на дълги разстояния, и 
относно базирани на ГНСС мултимодални логистични решения,

- Комисията ще проучи целесъобразността от изменение на регламента за 
цифровите тахографи, за да се извлече полза от наличието на базирана на ГНСС 
проверена информация за позиционирането, времето и скоростта,

- Комисията ще проучи целесъобразността от директива за оборудване на 
превозните средства с базирана на ГНСС функционална бордна единица за 
радиочестотна идентификация (RFID), която да предоставя информация за 
точната проверена позиция и електронната идентификация на превозното 
средство, като едновременно с това надлежно взема под внимание правилата за 
защита на неприкосновеността на личния живот и данните.
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Деветте хоризонтални действия, включени в плана за действие, като например 
популяризиране на EGNOS в трети държави или увеличаване на осведомеността 
в трети държави, също ще имат значителни последствия за транспортния сектор. 
Ясно е, че ако всички тези действия се разглеждат съвкупно, потенциалното им 
въздействие върху всички видове транспорт в средносрочен и дългосрочен план 
е значително.

Какво е необходимо понастоящем?

Комисията може най-добре да координира изпълнението на плана за действие, за да се 
избегне дублиране на равнище държави-членки и да се гарантира цялостният напредък 
в многообразието от сфери на политиките на ЕС, обхванати от приложенията, базирани 
на ГНСС.

С оглед на това и на значителните икономически ползи, които EGNOS ще донесе за 
европейската икономика като цяло, ако бъде разработена и въведена в максимална 
степен, се изискват две допълнителни стъпки. Първо, Комисията трябва да определи 
приоритета на мерките, които предлага в плана за действие.

EGNOS трябва да обхване целия Европейски съюз и приоритетно да се разшири, за да 
обхване северна, източна и югоизточна Европа. За да бъде EGNOS напълно ефективна 
от транспортна гледна точка, обхватът й трябва да включва целия Съюз и дори да 
надхвърля границите на Съюза и да покрива близките съседи.

В сферата на гражданската авиация държавите-членки трябва да насърчават 
разработването и употребата на базирани на EGNOS процедури по приземяване, а 
базирани на EGNOS процедури и услуги в гражданската авиация трябва да бъдат 
сертифицирани приоритетно. Това е стратегическо изискване за въвеждането на реално 
Единно европейско небе.

Ясно е също, че EGNOS и ГНСС като цяло могат да допринесат значително за целите, 
свързани със сигурността и околната среда, и да облекчат движението по пътищата
чрез възможността за събиране на пътни такси.

Освен това повишаването на осведомеността за EGNOS и „Галилео“ в сферите на 
мореплаването и гражданската авиация следва да подготви приемането от 
Международната морска организация (ММО) и Международната организация за 
гражданско въздухоплаване (ИКАО) на ключови за безопасността приложения, 
базирани на тези системи.

Все пак е ясно, че нищо от тези цели не може да бъде постигнато без адекватни 
инвестиции в свързана с тях научноизследователска и развойна дейност. В това 
отношение се констатира съществуването на тревожен недостиг на финансиране. 

Във връзка с този въпрос и с предходните въпроси комисията по транспорт и туризъм 
проведе мини-изслушване относно транспортните приложения на ГНСС на 1 декември 
2010 г. и изслуша двама експерти от деловите среди, практически занимаващи се с 
ГНСС, единият от които представлява сравнително ново технологично предприятие, а 
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другият се занимава със специализирана дейност по финансиране на нови дружества в 
тази област. Те посочиха, че съществува недостиг на рисков капитал за финансиране на 
малки и средни предприятия в ЕС и потребност от опростени процедури за Седма/осма 
рамкова програма, за да станат те по-привлекателни за участници със стопанска цел.  
Освен това индустрията има нужда от сигурност, че ще продължи финансирането на 
научноизследователска и развойна дейност, което следва да се възстанови до 
първоначалните равнища в Седма рамкова програма. ЕС е единственият търговски 
блок, който не предоставя пряко финансиране на своята програма за ГНСС. 


