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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις 
μεταφορές - βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ
(2010/2208(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010 προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με το Σχέδιο Δράσης που αφορά το 
Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης GNSS (COM(2010)308),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 
αυτό το σχέδιο δράσης (14146/10),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) 1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 
2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης2,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με 
τις Εφαρμογές Δορυφορικής Πλοήγησης (CΟΜ(2006)0769),

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (EΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 για τη σύσταση Οργανισμού του 
Ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη 
δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
κατάσταση προόδου του προγράμματος Galileo4

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2011),

A. έχοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές του GNSS συνιστούν πλέον κεντρική και απαραίτητη 
πτυχή δραστηριότητας σε όλους τους τομείς των μεταφορών και ότι η αποτελεσματική 
και αποδοτική τους λειτουργία καθιστά τις μεταφορές ασφαλέστερες, περισσότερο 

                                               
1 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.
2 ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 1.
3 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.
4 ΕΕ C 96 E, 21.4.2004, σ. 128.
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φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες,

B. Έχοντας υπόψη ότι εφαρμογές που σχετίζονται με τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν 20% 
όλων των εφαρμογών GNSS και ότι οι λειτουργίες που αφορούν την ασφάλεια - και 
σχετίζονται ως επί το πλείστον με τις μεταφορές - αντιπροσωπεύουν με τη σειρά τους 5%, 

Γ. έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει επ΄ αόριστον 
εξαρτώμενη για τις βασικές, απαραίτητες για την λειτουργία του GNSS υποδομές, από 
συστήματα που έχουν αναπτυχτεί αρχικά για άλλους σκοπούς από άλλες χώρες,

Δ. έχοντας υπόψη ότι το σύστημα EGNOS είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του που σχετίζονται με τις μεταφορές και με άλλες ανάγκες και ότι είναι 
συμβατό με το σύστημα GPS  και με το πολύ πιο ακριβές σύστημα Galileo,

E. έχοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές του EGNOS στον τομέα των εμπορικών μεταφορών 
αντιπροσωπεύουν αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά, η οποία θα πρέπει να εξασφαλιστεί, 
στο μέτρο του δυνατού, προς το εμπορικό συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 

1. Επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές 
του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) και τη σειρά ειδικών 
τομεακών, κανονιστικών και οριζοντίων δράσεων που προτείνονται σ' αυτήν·

2. Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής  ότι ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης αποτελεί 
αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιλογή για να δοθεί περαιτέρω κίνητρο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή του EGNOS, ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών·

3. Λαμβάνει υπό σημείωση ότι από τις 15 ειδικές για τους επιμέρους τομείς προτάσεις του 
σχεδίου δράσης, οι εννέα σχετίζονται άμεσα με τις μεταφορές και η πλειοψηφία των 
άλλων χρειάζεται για τη στήριξη των σχετικών εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών·

4. Συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάληψη δράσης για την προώθηση της χρησιμοποίησης 
του EGNOS στην πολιτική αεροπορία συνιστά στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση 
του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού , κυρίως όσον αφορά την χρησιμοποίησή του για 
διαδικασίες προσγείωσης και σε μικρούς αερολιμένες·

5. Εκφράζει τη λύπη του ότι δεν καλύπτεται επί του παρόντος ολόκληρη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση από το EGNOS και ζητεί το σύστημα EGNOS να επεκταθεί κατά προτεραιότητα 
προς την Νότια, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη·

6. Συμμερίζεται την άποψη ότι το EGNOS μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη διαχείριση 
της οδικής κυκλοφορίας και ότι απαιτείται μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης στον τομέα 
αυτό, προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που προσφέρει ως προς την 
πληρωμή διοδίων, το eCall και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας 
έτσι σε ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον οδικές μεταφορές·

7. Καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες κανονιστικές προτάσεις 
για να μπορέσει το GNSS να παράσχει την προστιθέμενη αξία του στην οδική ασφάλεια 
και στην αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών·
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8. Συμμερίζεται την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε προσεκτική αξιολόγηση της 
ανάγκης να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τους ψηφιακούς 
ταχογράφους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει το GNSS 
για πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό θέσης και την ταχύτητα αξιοποιούνται 
κατά κατάλληλο τρόπο·

9. Συμμερίζεται την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για να δοθεί περισσότερη 
δημοσιότητα στις δυνητικές εφαρμογές του GNSS στους τομείς των θαλασσίων και των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών και για να καταστούν αποδεκτές οι βασιζόμενες στο 
πρόγραμμα EGNOS εφαρμογές σε επίπεδο ΔΝΟ και ΔΟΠΑ·

10. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 
διαδικασίας και του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να διασφαλιστούν 
κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του GNSS, 
καθώς για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν·

11. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει πώς απλοποιημένες διαδικασίες μπορούν να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη εκταμίευση της χρηματοδότησης αυτής προς 
υποστήριξη της έρευνας στον τομέα των μεταφορών·

12. λαμβάνει υπό σημείωση την ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα των εφαρμογών 
και υπηρεσιών που σχετίζονται ειδικά με το GNSS, καθότι είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την κατάλληλη προετοιμασία και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών GNSS·

13. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται για 
έρευνα και καινοτομία όσον αφορά εφαρμογές που βασίζονται στα προγράμματα EGNOS 
ή Galileo οδηγεί σε καθυστέρηση στην τεχνολογική πρόοδο και στην ανάπτυξη της 
βιομηχανικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στις 14 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε Σχέδιο δράσης της για τις εφαρμογές του 
παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), το οποίο περιείχε 24 
συγκεκριμένες συστάσεις για δράση. Η γενικότερη βάση για το Σχέδιο Δράσης είναι η 
γενικευμένη εφαρμογή παγκοσμίων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και ειδικότερα η 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EGNOS ( της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης 
για τη Γεωστατική Πλοήγηση).  Το EGNOS ανοίγει το δρόμο για το σύστημα GALILEO. Ό 
τομέας στο σύνολό του επεκτάθηκε ραγδαίως από το 2000, όταν διατέθηκαν οι πρώτες 
υπηρεσίες του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης, GPS, από αμερικανικές 
δορυφορικές εγκαταστάσεις. Το 2008 η συνολική αγοραία αξία ανερχόταν κατ' εκ τίμηση σε 
124 δισ., ενώ προβλέπεται ότι το 2025 θα ανέρθει σε 230 δισ. Από το ποσό αυτό τα Ευφυή 
Συστήματα Μεταφορών (ITS) αντιπροσωπεύουν το 20%, ενώ οι εφαρμογές που σχετίζονται 
με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για την ασφάλεια των μεταφορών, 
5%.

Η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα EGNOS (και το Galileo) για την παροχή εγγυημένων 
σημάτων για μη στρατιωτική χρήση και για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε 
όλα τα επίπεδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη 
στρατηγική αγορά. Το σημερινό μερίδιο του 25% της αγοράς, που αντιστοιχεί στην Ευρώπη, 
είναι κατώτερο απ' ό, τι είχε προβλεφθεί. Το EGNOS είναι συμβατό με το GPS, αλλά θα 
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν το Galileo θα καταστεί λειτουργικό, το 2013. Το 
EGNOS έχει δέκα φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από το GPS

Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για συνεργασία στον τομέα GPS -Galileo διασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα, και όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων και εφαρμόζονται 
προηγμένα συστήματα GPS, το επίπεδο τόσο της ταχύτητας όσο και της ακρίβειας αυξάνεται.  
Ακρίβεια έως 45 εκατοστά μπορεί να επιτευχθεί στο προσεχές μέλλον χάρη στην 
χρησιμοποίηση των πλέον προηγμένων μη στρατιωτικών συστημάτων. 

Το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης

Το Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει τα στάδια που κατά την άποψη της Επιτροπής είναι 
απαραίτητα για να φτάσει το GNSS στο σημείο της "κρίσιμης μάζας" πέραν του οποίου η 
επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Η Επιτροπή προτιμά να υποβάλει στοχοθετημένο σχέδιο 
δράσης παρά ένα συνολικό σχέδιο δράσης το οποίο διατρέχει τον κίνδυνο να βυθιστεί σε μια 
πληθώρα πρωτοβουλιών και σε σκέτη διαβούλευση που ενδέχεται να μην ενέχει κανένα 
κίνητρο. Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης καλύπτει το διάστημα 2010-2013. 

Οι μεταφορές στο Σχέδιο Δράσης

Από τις 15 τομεακές δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, οι 9 σχετίζονται με 
άμεση και σημαντική εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών. Πρόκειται για:
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- την πιστοποίηση του συστήματος EGNOS για την πολιτική αεροπορία, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού,

- τη συγκρότηση φορέα πιστοποίησης και τη θέσπιση διαδικασιών πιστοποίησης που θα 
εκπονηθούν σε συνεργασία με τους κατασκευαστές Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
(ITS) για τις οδικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων συστημάτων 
υποβοήθησης του οδηγού, 

- την έγκριση εφαρμογών του EGNOS και του GALILEO για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, 
σε διαβούλευση με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό , προκειμένου να βελτιωθούν 
οι θαλάσσιες μεταφορές ειδικότερα σε λιμένες, σε παράκτιες περιοχές ή σε 
πολυσύχναστες λωρίδες θαλάσσιας ναυσιπλοΐας. Μια άλλη εφαρμογή θα μπορούσε να 
αφορά τις εσωτερικές πλωτές γραμμές,

- μια εκστρατεία ενημέρωσης για να προβληθούν τα οφέλη του EGNOS για τις οδικές 
μεταφορές ιδίως σε τομείς που ήδη καλύπτονται από νομοθεσία ΕΕ, όπως η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων ή οι μεταφορές ζώων ή σε άλλους 
τομείς όπως το eCall, και η παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων σε 
πραγματικό χρόνο,

- σε συνδυασμό με την Eurocontrol, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει 
εκστρατεία ενημέρωσης και ανάπτυξης αγοράς, που θα απευθύνεται στους 
κατασκευαστές αεροσκαφών, στη γενική αεροπορία και στα μικρά αεροδρόμια, μετά 
από την πιστοποίηση του EGNOS για την αεροπορία,

- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης ενημερωτική εκστρατεία που θα 
απευθύνεται στους κατασκευαστές εξοπλισμού και στις ναυπηγικές επιχειρήσεις, στις 
λιμενικές αρχές και στους πλοιοκτήτες σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα του
EGNOS για τον ναυτιλιακό τομέα,

- δεδομένου ότι ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαία ορισμένα ρυθμιστικά μέτρα για να  
διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία του GNSS για τις οδικές μεταφορές
(παρακολούθηση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή δημόσιες μεταφορές 
μεγάλων αποστάσεων) και την αποτελεσματικότητα των εμπορευματικών μεταφορών 
ή για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, η Επιτροπή θα εξετάσει 
συμπληρωματικά κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να προτείνει οδηγίες για την 
παρακολούθηση πούλμαν μακρινών δρομολογίων με βάση το GNSS και για την 
πολυτροπική εφοδιαστική με βάση το GNSS,

- η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα της τροποποίησης του κανονισμού για 
τους ψηφιακούς ταχογράφους, για να αξιοποιηθεί η διαθεσιμότητα επαληθευμένων 
πληροφοριών βασιζόμενων στο GNSS σχετικά με τον προσδιορισμό θέσης, το χρόνο 
και την ταχύτητα.

- η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα έκδοσης μιας οδηγίας σχετικά με τον 
εξοπλισμό των οχημάτων με μια λειτουργική μονάδα επί του οχήματος η οποία θα 
λειτουργεί με βάση το GNSS και τη ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) και θα παρέχει 
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τόσο την ακριβή, επαληθευμένη θέση όσο και την ηλεκτρονική ταυτότητα του 
οχήματος, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
κανόνων προστασίας των δεδομένων.
Οι 9 οριζόντιες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, όπως η προώθηση 
του EGNOS σε τρίτες χώρες ή η καλύτερη ενημέρωση σε τρίτες χώρες, θα έχουν 
επίσης πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τον τομέα των μεταφορών. Είναι σαφές ότι, 
λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών των δράσεων στο σύνολό τους, ο δυνητικός τους 
αντίκτυπος σε όλα τα μέσα μεταφοράς θα είναι σημαντικός τόσο μεσοπρόθεσμα όσο 
και μακροπρόθεσμα.

Τί χρειάζεται τώρα;

Η Επιτροπή βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να συντονίζει την εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης, προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη στο επίπεδο των κρατών μελών και 
για να διασφαλίσει γενική πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που καλύπτονται 
από εφαρμογές του GNSS.

Υπό το πρίσμα αυτό και δεδομένου του σημαντικού ευνοϊκού οικονομικού αντίκτυπου που το
EGNOS, εφόσον αναπτυχθεί στο μέγιστο, θα έχει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, 
απαιτούνται δύο περαιτέρω διαβήματα.  Κατ' αρχάς, η Επιτροπή πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στα μέτρα που προτείνει στο Σχέδιο Δράσης.

Το σύστημα EGNOS πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επεκταθεί 
κατά προτεραιότητα προς την Νότια, την Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη· 
Προκειμένου το EGNOS να καταστεί πλήρως λειτουργικό υπό το πρίσμα των μεταφορών, το 
εύρος του πρέπει να καλύπτει το σύνολο της Ένωσης και μάλιστα, πέραν των συνόρων μας, 
και τις γειτονικές χώρες.

Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη 
και χρησιμοποίηση βασιζόμενων στο EGNOS διαδικασιών προσγείωσης, και οι διαδικασίες 
και υπηρεσίες που βασίζονται στο EGNOS πρέπει να πιστοποιηθούν κατά προτεραιότητα για 
την πολιτική αεροπορία. Τούτο συνιστά στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του ενιαίου 
ευρωπαϊκού ουρανού.

Επίσης είναι σαφές ότι τα προγράμματα EGNOS και GNSS μπορούν γενικά να συμβάλλουν 
σημαντικά στη επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την ασφάλεια και το περιβάλλον και σε 
μια πιο ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στον τομέα των οδικών μεταφορών χάρη στις 
δυνατότητες που προσφέρει για την πληρωμή διοδίων.

Επιπλέον, η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα EGNOS και Galileo στους 
τομείς της ναυτιλίας και της πολιτικής αεροπορίας προετοιμάζει το δρόμο για το Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) και το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για 
να αποδεχθούν κρίσιμης σημασίας εφαρμογές ασφαλείας που βασίζονται στα συστήματα 
αυτά.

Εν τούτοις, είναι σαφές ότι κανένας από τους στόχους αυτούς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
τις κατάλληλες επενδύσεις στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη. Εδώ υπάρχει ανησυχητικό 
χρηματοδοτικό κενό που έχει διαπιστωθεί.
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Σε συνάρτηση με το τελευταίο αυτό σημείο και με όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, η 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού διοργάνωσε μικρή ακρόαση σχετικά με τις εφαρμογές 
του GNSS στον τομέα των μεταφορών την 1η Δεκεμβρίου 2010 και άκουσε δύο 
εμπειρογνώμονες επιχειρηματίες του κλάδου του GNSS, που εκπροσωπούσαν μια σχετικά 
νέα επιχείρηση τεχνολογίας και μια εταιρεία με ειδικότητα στην παροχή κεφαλαίων 
εκκίνησης σε νέες επιχειρήσεις του τομέα αυτού. Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν 
χρηματοδοτικό κενό ως προς τα κεφάλαια κινδύνου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ 
και την ανάγκη απλοποιημένων διαδικασιών ΠΠ 7/ΠΠ 8 για να καταστούν ελκυστικότερες 
για εμπορικούς παράγοντες. Επιπλέον, η βιομηχανία χρειάζεται βεβαιότητα όσον αφορά τη 
συνέχεια της χρηματοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης, που θα πρέπει να αποκατασταθεί 
στα αρχικά επίπεδα του ΠΠ 7. Η ΕΕ είναι ο μόνος εμπορικός συνασπισμός που δεν παρέχει 
άμεση χρηματοδότηση στο πρόγραμμά του για το GNSS.


