
PR\850853ET.doc PE454.505v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Transpordi- ja turismikomisjon

2010/2208(INI)

17.12.2010

RAPORTI PROJEKT
Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused – ELi 
poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis
(2010/2208(INI))

Transpordi- ja turismikomisjon

Arvamuse koostaja: Silvia-Adriana Ţicău



PE454.505v01-00 2/8 PR\850853ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK..................................... 3

SELETUSKIRI ............................................................................................................ 6



PR\850853ET.doc 3/8 PE454.505v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi 
poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis
(2010/2208(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2010. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga 
„Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitlev tegevuskava” 
(KOM(2010)0308);

– võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2010. aasta järeldusi nimetatud tegevuskava kohta 
(14146/10);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
683/2008 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta1; 

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 8. detsembri 2006. aasta rohelist raamatut 
satelliitnavigatsioonirakenduste kohta (KOM(2006)0769);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 
912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 683/20083; 

– võttes arvesse oma 29. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule Galileo programmi edenemise kohta4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et GNSS rakendused on praeguseks muutunud iga transpordisektori tegevuses 
keskseks ja asendamatuks teguriks, ning arvestades, et nende tõhus ja tulemuslik töö 
muudab transpordi turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja ökonoomsemaks;

B. arvestades, et transpordirakendused moodustavad 20% kõigist GNSS rakendustest, ning 

                                               
1 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.
2 ELT L 246, 20.7.2004, lk 1.
3 ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
4 ELT C 96 E, 21.4.2004, lk 128.
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arvestades, et ohutuse tagamine – mis on peamiselt seotud transpordiga – moodustab veel 
täiendavalt 5%; 

C. arvestades, et Euroopa Liit ei saa GNSS tööks vajaliku põhilise infrastruktuuri osas 
igaveseks jääda sõltuvaks süsteemidest, mis on välja töötatud teistes riikides ja algselt 
hoopis teisel otstarbel;

D. arvestades, et Euroopa EGNOSe süsteem on projekteeritud nii, et see vastaks Euroopa 
transpordi jm vajadustele, ning see on ühildatav GPSi ning märkimisväärselt täpsema 
Galileo süsteemiga;

E. arvestades, et EGNOSe kommertslikud transpordirakendused kujutavad endast kasvavat 
ülemaailmset turgu, mida tuleks Euroopa ettevõtluse huvides võimalikult suures ulatuses 
ära kasutada, 

1. tervitab komisjoni teatist globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi 
käsitleva tegevuskava kohta ning selles tehtud ettepanekuid mitmete valdkondlike, 
regulatiivsete ja horisontaalsete meetmete kohta;

2. nõustub komisjoniga, et suunatud tegevuskava on praegusel hetkel parim võimalus, et 
anda edasine tõuge EGNOSe arendamisele ja rakendamisele, eriti transpordi valdkonnas;

3. märgib, et tegevuskava 15 valdkonnaspetsiifilisest ettepanekust on üheksa otseselt seotud 
transpordiga ning enamik ülejäänutest on vajalikud selleks, et toetada vastavaid 
transpordirakendusi;

4. nõustub, et meede EGNOSe kasutamise edendamiseks tsiviillennunduses on strateegiline 
eeldus ühtse Euroopa taeva rakendamiseks, eriti mis puudutab selle kasutamist 
maandumisprotseduuridel ja väikestes lennujaamades;

5. avaldab kahetsust, et kogu Euroopa Liit ei ole veel kaetud EGNOSega, ning nõuab 
EGNOSe süsteemi laiendamist esmajärjekorras Lõuna-, Ida- ja Kagu-Euroopasse;

6. toetab seisukohta, et EGNOS võib anda olulise panuse maanteeliikluse korraldamisse ning 
et selles valdkonnas on tarvis teadvustamiskampaaniat, et suurendada võimaluste 
kasutamist, mida see pakub seoses teemaksude kogumise, automaatse hädaabikõne eCall 
ja reaalajas asukoha määramisega, et muuta maanteetransport ohutumaks ja 
keskkonnasõbralikumaks; 

7. kutsub seetõttu komisjoni üles esitama vajalikud õigusakti ettepanekud GNSSi pakutava 
lisandväärtuse andmiseks maanteeliikluse ohutumaks ja autokaubavedude tõhusamaks 
muutmisesse;

8. nõustub, et komisjonil tuleks hoolikalt hinnata vajadust muuta olemasolevaid õigusakte 
digitaalsete sõidumeerikute kasutamise kohta, tagamaks, et GNSSi pakutavaid võimalusi 
positsioneerimiseks ja kiirusemääramiseks kasutataks nõuetekohaselt;

9. nõustub, et komisjonil tuleks võtta meetmeid, et suurendada teadlikkust võimalikest 
GNSSi rakendustest merenduse ja siseveeteede sektoris ning et saavutada EGNOSel 
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põhinevate rakenduste aktsepteerimine Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ja 
Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) tasandil;

10. nõuab tungivalt, et komisjon teeks eelarvemenetluse ja tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku kontekstis ettepaneku tagada GNSSi uurimis- ja teadustegevuse ning 
samuti rakendamise piisaval tasemel rahastamine;

11. nõuab, et komisjon uuriks, kuidas saaks lihtsustatud menetluse abil tõhustada nimetatud 
rahastamise väljamakseid teadustegevuse toetuseks transpordi valdkonnas;

12. märgib vajadust teadusinvesteeringuteks GNSSi-spetsiifiliste rakenduste ja teenuste 
vallas, millel on otsustav tähtsuse GNSSi teenuste nõuetekohaseks ettevalmistamiseks ja 
kasutuseks;

13. avaldab kahetsust asjaolu üle, et EGNOSe ja Galileo programmidel põhinevate rakenduste 
uurimis- ja innovatsioonitegevuseks eraldatud assigneeringute nappus pidurdab 
tehnoloogilist protsessi ning tööstusvõimsuste arengut Euroopa Liidus;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjon avaldas 14. juunil 2010 oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 
rakendusi käsitleva tegevuskava, mis sisaldas 24 konkreetset soovituslikku meedet. 
Tegevusplaani üldine taust on globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide üleüldine 
rakendamine ning konkreetsemalt Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi 
(EGNOS) väljaarendamine ja töösserakendamine. EGNOS on programmi GALILEO eelkäija. 
Pärast GPS-teenuste esmakordselt pakkumist Ameerika satelliitide abil 2000. aastal on 
sektoris tervikuna toimunud tohutu kasv. Sektori globaalne turuväärtus moodustas 2008. 
aastal hinnanguliselt 124 miljardit eurot ning 2025. aastaks ennustatakse kasvu kuni 230 
miljardi euroni. Sellest 20% moodustavad intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) ning 5% 
ohutust suurendavad rakendused, sh transpordiohutuse rakendused.

EL on käivitanud EGNOSe (ja Galileo) projekti eesmärgiga pakkuda signaale üksnes 
tsiviilkasutuseks ning selleks, et tagada Euroopa tööstusele igal tasandil võimalus 
konkureerida sellel kasvaval strateegilisel turul. Euroopa praegune turuosa 25% ei vasta 
ootustele. EGNOS ühildub GPSiga, kuid suudab pakkuda rohkem võimalusi – pärast Galileo 
töölehakkamist 2013. aastal. EGNOS on kümme korda täpsem kui GPS.

ELi ja USA vahelise GPSi–Galileo koostööleppega on tagatud süsteemide koostalitlusvõime 
ning sedamööda, kuidas kasvab satelliitide arv ja võetakse kasutusele paremad GPS-
süsteemid, paranevad ka kiirus ja täpsusaste. Kasutades kõige täiuslikumaid tsiviilotstarbelisi 
süsteeme, on lähemas tulevikus võimalik jõuda täpsuseni kuni 45 cm. 

Tegevuskava sisu

Tegevuskava piiritleb meetmed, mis on komisjoni meelest vajalikud selleks, et viia GNSS 
sellise „kriitilise massi” punktini, kust alates selle edu on tagatud. Komisjon eelistab suunatud 
tegevuskava üleüldisele tegevuskavale, millega võiks kaasneda risk mattuda algatuste laviini 
ja piirdumine vaid konsultatsioonidega ja nii ei õnnestuks anda vajalikku tõuget. Tegevuskava 
ajalised piirid on 2010–2013. 

Transpordi osa tegevuskavas

Tegevuskava 15 valdkondlikust meetmest on 9 vahetult ja olulisel määral seotud transpordiga. 
Need on järgmised:

– EGNOSe süsteemi sertifitseerimine tsiviillennunduse jaoks, et hõlbustada ühtse 
Euroopa taeva loomist;

– asutuste ja menetluste loomine maanteevedude sektoris kasutatavate intelligentsete 
transpordisüsteemide (ITS) rakenduste, sealhulgas kõrgetasemeliste juhiabisüsteemide 
(ADAS) sertifitseerimiseks koostöös tootjatega;  
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– EGNOSe ja GALILEO rakenduste kasutuselevõtt meretranspordi sektoris koostöös 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga (IMO), eesmärgiga parandada navigeerimist 
eeskätt sadamates, rannikuvetes ja suure liiklusega laevateedel. Teine 
rakendusvaldkond on siseveeteed;

– EGNOSe eeliseid tutvustav kampaania maanteetranspordisektoris tegutsejatele, 
eeskätt valdkondades, mis on juba ELi õigusaktidega kaetud, nagu elektroonilise 
maanteemaksusüsteemide koostalitlusvõime või loomade transport, või sellistes 
valdkondades nagu automaatne hädaabikõne (eCall) ja konteinerite asukoha 
määramine reaalajas;

– pärast EGNOSe sertifitseerimist lennundussektoris korraldavad komisjon ja 
Eurocontrol teadlikkuse suurendamist ja turustamist edendava kampaania, mis on 
suunatud õhusõidukite tootjatele, üldlennundusoperaatoritele ja väikelennujaamadele;

– komisjon korraldab analoogilise kampaania seadmete tootjate ja laevaehitajate, 
sadamaoperaatorite ja laevaomanike teadlikkuse suurendamiseks EGNOSe rakendamise 
võimalustest merendussektoris;

– kuna reguleerivaid meetmeid võib vaja minna selleks, et tagada GNSSi lisandväärtus 
maanteeohutusele (nt ohtlike vedude seire, ühistransport kaugliinidel) ja kaubavedude 
tõhususele või paremale liikluskorraldusele, analüüsib komisjon täiendavalt, kas on 
otstarbekas esildada direktiivid kaugsõidubusside GNSSi-põhise seire kohta ja GNSSi-
põhise multimodaalse logistika kohta;

– komisjon analüüsib, kas selleks, et võtta kasutusele olemasolev autenditud GNSSi-
põhine positsioneerimise ning aja- ja kiirusemääramise rakendus, on otstarbekas 
muuta digitaalseid sõidumeerikuid käsitlevat määrust;

– komisjon analüüsib, kas on vaja võtta vastu direktiiv sõidukite varustamise kohta 
GNSSi ja raadiosagedustuvastuse (RFID) toel töötava funktsionaalse seadmega, mis 
võimaldab nii sõiduki täpset autenditud positsioneerimist kui ka elektroonilist 
identifitseerimist, võttes nõuetekohaselt arvesse privaatsuse ja andmekaitse eeskirju.
Tegevusplaanis sisalduvad 9 horisontaalmeedet, nagu EGNOSe kasutamise 
edendamine kolmandates riikides või teavitamiskampaania teadlikkuse 
suurendamiseks kolmandates riikides, avaldavad transpordisektorile samuti suurt 
mõju. On selge, et kui käsitleda kõiki neid meetmeid koos, on nende potentsiaalne 
mõju kõigile transpordiliikidele keskpikas ja pikemas perspektiivis märkimisväärne.

Mida oleks nüüd vaja teha?

Komisjonil on parim positsioon selleks, et koordineerida tegevusplaani rakendamist, vältides 
dubleerimist liikmesriikide tasandil ning tagades kõigi GNSSi rakendustega hõlmatud ELi 
poliitikavaldkondade üldise arengu.

Seda silmas pidades ning arvestades tohutut majanduslikku mõju, mida EGNOS võib täieliku 
väljaarendamise ja kasutuselevõtu korral avaldada Euroopa majandusele laiemalt, on vaja 
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astuda kaks järgmist sammu. Esiteks, komisjon peab tegevuskavas toodud meetmed 
tähtsusjärjekorda seadma.

EGNOS peab katma kogu Euroopa Liitu ning esmajärjekorras tuleb seda laiendada Põhja-, 
Ida- ja Kagu-Euroopasse. Selleks, et EGNOS oleks transpordi seisukohast täielikult toimiv, 
peab see katma kogu Euroopa Liidu ja isegi meie lähinaabrid.

Tsiviillennunduse valdkonnas peavad liikmesriigid edendama EGNOSel põhinevate 
maandumisprotseduuride arendamist ja kasutamist ning EGNOSel põhinevad protseduurid ja 
teenused tuleb tsiviillennunduse jaoks sertifitseerida esmajärjekorras. See on strateegiline 
eeldus tõeliselt ühtse Euroopa taeva jaoks.

Samuti on selge EGNOSe ja GNSSi oluline panus ohutuse ja keskkonnaga seotud eesmärkide 
täitmisse, ning sujuvamasse liiklusvoogu maanteetranspordis tänu oma rakendatavusele 
maanteemaksu kogumiseks.

Lisaks peaks teadlikkuse suurendamine EGNOSe ja Galileo võimalustest merenduses ja 
tsiviillennunduses valmistama Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ja Rahvusvaheline 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ette nimetatud süsteemide ohutuse seisukohast 
oluliste rakenduste aktsepteerimiseks. 

Siiski on ka selge, et ühtegi neist eesmärkidest ei ole võimalik täita ilma piisavate 
investeeringuteta uurimis- ja teadustegevusse. Siin on meil tegu murettekitava 
alafinantseerimisega.

Seoses viimase punkti ja kõige eelnevaga korraldas transpordi- ja turismikomisjon 1. 
detsembril 2010 lühikuulamise GNSSi transpordirakenduste teemal ning kuulas ära kaks 
eksperti GNSSi tegevettevõtjate seast, kes esindasid vastavalt ühte suhteliselt noort 
tehnoloogiafirmat ja ühte spetsialisti ettevõtete rahastamise alal selles valdkonnas. Nende 
sõnul on ELi riskikapitali VKEd alarahastatud ning eksisteerib vajadus lihtsustatud 
menetluste järele FP 7/FP 8 raames, et tõsta atraktiivsust kommertsettevõtjate jaoks. Lisaks 
vajab tööstus kindlust jätkuva uurimis- ja arendustegevuse rahastamise osas, mis tuleks 
taastada oma algsel tasemel 7. finantsperspektiivis. Euroopa Liit on ainus kaubandusblokk, 
kes ei võimalda oma GNSSi programmile otserahastamist.


