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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomųjų transporto programų. 
Trumpojo ir vidutinio laikotarpio ES politika
(2010/2208(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) taikymo veiksmų plano 
(COM(2010)0308),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 1 d. Tarybos išvadas dėl minėtojo veiksmų plano, 
(14146/10),

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) 
įgyvendinimo1, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl 
Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos žaliąją knygą dėl palydovinės 
navigacijos taikmenų (COM(2006)0769),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų 
valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 683/20083, 

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl Galileo programos įgyvendinimo pažangos4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi šiuo metu GNSS taikomosios programos svarbios ir būtinos visų transporto 
sektorių veiklai ir kadangi dėl jų efektyvaus veikimo transportas tampa saugesnis, 
tinkamesnis aplinkai ir ekonomiškesnis, 

B. kadangi 20 proc. visų GNSS taikomųjų programų sudaro transporto programos; kadangi 
saugos programos (dauguma jų susiję su transportu) sudaro dar 5 proc. visų GNSS 
programų, 

                                               
1 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.
2 OL L 246, 2004 7 20, p. 1.
3 OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
4 OL C 96 E, 2004 4 21, p. 128.
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C. kadangi Europos Sąjunga negali neribotą laiką likti priklausoma nuo kitų šalių pradžioje 
kitais tikslais sukurtų sistemų atsižvelgiant į pagrindines infrastruktūras, kuriomis paremta 
GNSS veikla,

D. kadangi Europos EGNOS sistema skirta transporto ir kitų sričių poreikiams patenkinti ir 
dera su GPS ir su daug tikslesne Galileo sistema,

E. kadangi EGNOS programų taikymas transporto sektoriuje komerciniais tikslais užima vis 
didesnę pasaulio rinkos dalį ir reikėtų kiek galima greičiau užtikrinti rinkos saugumą, nes 
tai naudinga Europos verslui,

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos 
(GNSS) taikymo veiksmų planas“ ir daugelį jame siūlomų konkrečių su sektoriais 
susijusių, reguliavimo ir horizontaliųjų veiksmų;

2. pritaria Komisijai, kad tikslinis veiksmų planas šiuo metu labiausiai tinka siekiant skatinti 
toliau kurti ir taikyti EGNOS, ypač transporto srityje;

3. pažymi, kad iš penkiolikos veiksmų plane pateiktų konkrečių tam tikros srities pasiūlymų 
devyni tiesiogiai susiję su transportu ir labai svarbūs siekiant paremti atitinkamų 
transporto programų taikymą;

4. pritaria tam, kad veiksmai, kuriais siekiama skatinti EGNOS naudojimą civilinėje 
aviacijoje, strategiškai būtini siekiant sukurti bendrą Europos dangų, ypač atsižvelgiant į 
šios sistemos naudojimą nusileidimo procedūroms vykdyti ir mažuose oro uostuose;

5. apgailestauja, kad šiuo metu EGNOS apima ne visą Europos Sąjungą ir ragina pirmaeilės 
svarbos klausimu laikyti EGNOS išsiplėtimą į pietų, rytų ir pietryčių Europą;

6. pritaria nuomonei, kad EGNOS gali labai padėti tvarkant kelių eismą ir kad būtina šiame 
sektoriuje vykdyti informavimo kampaniją norint geriau išnaudoti su mokesčių rinkimu, e. 
signalu ir stebėjimu realiuoju laiku susijusias jos teikiamas galimybes ir padidinti kelių 
transporto saugumą ir jo tinkamumą aplinkai;

7. taigi ragina Komisiją pateikti reikalingus reguliavimo pasiūlymus, kad GNSS teiktų 
naudos užtikrinant kelių saugumą ir krovinių transporto efektyvumą;

8. pritaria tam, kad Komisija turėtų atidžiai įvertinti, ar reikia iš dalies keisti galiojančius 
teisės aktus dėl skaitmeninių tachografų, siekdama užtikrinti, kad bus tinkamai 
pasinaudojama GNSS teikiamomis galimybėmis nustatyti padėtį ir gauti informaciją apie 
greitį;

9. pritaria tam, kad Komisija turėtų imtis veiksmų, kad padidintų informuotumą apie galimą 
GNSS taikymą jūros ir vidaus vandenų sektoriuose ir siekdama, kad EGNOS duomenimis 
paremtas programas pripažintų Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

10. primygtinai reikalauja, kad Komisija biudžeto sudarymo procedūros ir būsimos 
daugiametės finansinės programos sudarymo metu pasiūlytų numatyti pakankamai lėšų su 
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GNSS susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai vykdyti, sistemai kurti ir 
ją įgyvendinti;

11. ragina Komisiją ištirti, kaip supaprastintomis procedūromis būtų galima užtikrinti 
veiksmingesnį šių lėšų panaudojimą siekiant paskatinti transporto srities mokslinius 
tyrimus;

12. pažymi, kad reikia investuoti į specifinių GNSS programų ir paslaugų mokslinius tyrimus, 
kadangi tai labai svarbu norint tinkamai parengti GNSS paslaugas ir jomis naudotis;

13. apgailestauja, kad su EGNOS ar Galileo taikymu susijusiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skiriamų lėšų trūkumas stabdo technologinę pažangą ir trukdo augti Europos 
Sąjungos pramonės pajėgumui;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2010 m. birželio 14 d. Komisija paskelbė savo „Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos 
(GNSS) taikymo veiksmų planą“ ir jame pateikė 24 konkrečių veiksmų rekomendacijas. 
Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į platesnį bendrą pasaulinių navigacijos palydovų 
sistemų naudojimo kontekstą ir ypač į EGNOS (Europos geostacionarinės navigacinės tinklo 
sistemos) kūrimą ir naudojimą. EGNOS yra GALILEO sistemos pirmtakas. Visas šis 
sektorius nepaprastai išsiplėtė nuo to laiko, kai naudojant Amerikos palydovinę įrangą 
2000 m. buvo pirmą kartą suteiktos GPS paslaugos. 2008 m. apskaičiuota vertė rinkoje buvo 
124 mlrd. eurų, numatoma, kad 2025 m. ši vertė pasieks 230 mlrd. eurų. 20 proc. šios sumos 
sudaro Pažangiosios transporto sistemos (ITS), 5 proc. – saugos programos, įskaitant 
transporto saugos programas.

ES pradėjo EGNOS projektą (ir Galileo) siekdama, kad būtų teikiami signalai civiliniam 
naudojimui ir Europos pramonei užtikrinamos visapusiškos galimybės konkuruoti šioje 
besiplečiančioje strateginėje rinkoje. Šiuo metu Europos užimama rinkos dalis (25 proc.) yra 
nepakankama. EGNOS dera su GPS, tačiau ji teiks daugiau galimybių, kai 2013 m. pradės 
veikti Galileo sistema. EGNOS dešimt kartų tikslesnė nei GPS.

ES ir JAV susitarimu dėl bendradarbiavimo GPS ir Galileo srityje užtikrinama šių sistemų 
sąveika, o padidėjus naudojamų palydovų skaičiui ir patobulinus GPS sistemas pagerės 
veikimo greitis ir tikslumas. Netolimoje ateityje naudojant pažangiausias civilines sistemas 
bus galima gauti duomenis 45 centimetrų tikslumu.

Veiksmų planas

Veiksmų plane numatyti etapai, kurie, Komisijos nuomone, būtini norint, kad įgyvendinant 
GNSS būtų pasiekta tokia riba, kurią peržengus sėkmė būtų užtikrinta. Komisija nusprendė 
nustatyti tikslinį veiksmų planą, o ne detalųjį veiksmų planą, kurį naudojant galėtų grėsti 
pasimetimo tarp daugybės iniciatyvų ir konsultacijų pavojus ir sunkiai sektųsi suteikti paskatą 
veikti. Veiksmų planas apima 2010–2013 m. laikotarpį.

Transportas veiksmų plane

Iš 15 veiksmų plane numatytų su sektoriais susijusių veiksmų 9 gali būti tiesiogiai taikomi 
transporto sektoriuje. Tie veiksmai yra tokie:

– EGNOS sistemos sertifikavimas civilinėje aviacijoje, kad būtų palengvintas bendro 
Europos dangaus kūrimas,

– sertifikavimo institucijos įsteigimas ir sertifikavimo procedūrų kūrimas 
bendradarbiaujant su Pažangiųjų transporto sistemų (ITS) kelių transportui 
gamintojais, įskaitant Pažangiąsias pagalbos vairuotojui sistemas,
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– EGNOS ir GALILEO programų taikymas jūrų transportui, konsultuojantis su 
Tarptautine jūrų organizacija, siekiant pagerinti jūrų transporto navigaciją, visų pirma 
uostuose, pakrantės zonose ir apkrautuose jūrų keliuose. Vidaus vandenyse būtų 
taikoma kita programa,

– informavimo kampanijos rengimas kelių transporto srityje dirbantiems asmenims 
siekiant parodyti EGNOS naudą, visų pirma tose srityse, kurios jau reglamentuojamos 
ES teisės aktais, pvz., elektroninių mokesčių rinkimo sistemų sąveikumas arba gyvūnų 
pervežimas, ar kitose, pvz., e. signalo ir konteinerių padėties nustatymo realiuoju laiku 
srityse,

– kai tik EGNOS bus sertifikuota naudoti aviacijoje, Europos Komisija,
bendradarbiaudama su Eurokontrole, surengs informavimo ir rinkos plėtros kampaniją 
orlaivių gamintojams, visam aviacijos sektoriui ir mažiems oro uostams,

– Europos Komisija taip pat surengs informavimo kampaniją įrangos ir laivų 
gamintojams, uostų administracijoms ir laivų savininkams dėl galimybių EGNOS 
naudoti jūrų sektoriuje,

– kadangi gali prireikti tam tikrų reguliavimo priemonių norint užtikrinti, kad GNSS 
būtų naudinga taip pat siekiant kelių saugumo (pvz., stebint pavojingų prekių vežimą 
ar tolimo susisiekimo viešąjį transportą) ir krovinių gabenimo veiksmingumo ar 
geresnio eismo valdymo, Komisija papildomai išnagrinės, ar tikslinga siūlyti direktyvą 
dėl tolimo susisiekimo autobusų stebėjimo naudojant GNSS duomenis ir dėl įvairių 
rūšių transporto logistikos naudojant GNSS duomenis,

– Europos Komisija ištirs, ar tikslinga iš dalies keisti reglamentą dėl skaitmeninių 
tachografų siekiant pasinaudoti GNSS autentiškai patvirtintais duomenimis apie 
vietos, laiko ir greičio nustatymą,

– Komisija išnagrinės, ar tikslinga rengti Direktyvą dėl GNSS ir radijo dažnių 
atpažinimo (RFID) funkcinio mazgo diegimo automobiliuose, kad būtų galima 
nustatyti tikslią autentišką transporto priemonės padėtį ir atlikti elektroninį transporto 
priemonės identifikavimą, tinkamai atsižvelgiant į privatumo ir duomenų apsaugos 
taisykles.
Veiksmų plane numatyti devyni horizontalūs veiksmai, pvz., EGNOS reklama arba 
informuotumo gerinimas trečiosiose šalyse, taip pat darys didelį poveikį transporto 
sektoriui. Akivaizdu, kad, jei bus atsižvelgta į visus šiuos veiksmus, galimas nemažas 
jų poveikis visų rūšių transportui vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpiu.

Ką būtina daryti dabar?

Komisija yra tinkamiausia institucija galinti geriausiai koordinuoti veiksmų plano 
įgyvendinimą norint išvengti dubliavimo valstybių narių lygmenyje ir užtikrinti bendrą 
pažangą įvairiose su GNSS programomis susijusiose ES politikos srityse.

Atsižvelgiant į tai ir į didelę ekonominę naudą, kurią EGNOS – jei ji bus sukurta ir jei bus 
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panaudojamos visos jos teikiamos galimybės – duos visos Europos ekonomikai, būtina atlikti 
du tolimesnius veiksmus. Pirmiausia, Komisija turėtų nustatyti priemonių, kurias ji siūlo 
veiksmų plane, prioritetus.

EGNOS turi apimti visą Europos Sąjungą ir, pirmiausia, ji turėtų būti išplėsta į šiaurės, rytų ir 
pietryčių Europą. Siekiant, kad EGNOS visiškai veiksmingai veiktų transporto srityje, ji turi 
apimti visą Sąjungą ir pasiekti mūsų artimiausius kaimynus.

Civilinės aviacijos srityje valstybės narės turi skatinti EGNOS duomenimis paremtų 
nusileidimo procedūrų kūrimą ir naudojimą, o remiantis EGNOS duomenimis vykdomos 
procedūros ir paslaugos civilinės aviacijos srityje turi būti sertifikuojamos prioritetine tvarka. 
Tai strateginis reikalavimas norint tikrai sukurti bendrą Europos dangų.

Taip pat akivaizdu, kad EGNOS ir GNSS apskritai gali labai padėti siekti saugumo ir 
aplinkosaugos tikslų, sklandesnio kelių transporto eismo, kadangi minėtas sistemas galima 
naudoti mokesčiams už kelius rinkti.

Be to, Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 
(ICAO) turėtų būti parengtos pripažinti saugumui svarbias šiomis sistemomis pagrįstas 
programas didinant informuotumą apie EGNOS ir Galileo jūrų ir civilinės aviacijos veiklos 
srityse.

Vis dėlto akivaizdu, kad nei vienas iš šių tikslų negali būti pasiektas be atitinkamų investicijų 
į šios srities mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Finansinių išteklių trūkumas šioje 
srityje kelia nerimą.

Atsižvelgdamas į tai ir į minėtas priežastis Transporto ir turizmo komitetas 2010 m. gruodžio 
1 d. surengė trumpą klausymą GNSS taikymo transporto srityje klausimu ir išklausė du 
ekspertus, kurie susiję su GNSS taikymu versle: vienas jų atstovavo neseniai sukurtai 
technologinei bendrovei, kitas buvo šios srities veiklai reikiamo pradinio kapitalo gavimo 
specialistas. Jie teigė, kad ES trūksta rizikos kapitalo mažoms ir vidutinėms įmonėms 
finansuoti, kad reikia supaprastinti procedūras pagal 7-ąją ir 8-ąją pagrindų programas norint, 
kad ši sritis būtų patrauklesnė komerciniams subjektams. Be to, pramonei reikia tikrumo dėl 
to, ar bus tęsiamas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimas (turėtų būti 
atstatytas 7-oje pagrindų programoje numatytas pradinis finansavimo lygis). ES yra 
vienintelis prekybos blokas, neteikiantis tiesioginio finansavimo savo GNSS programai.


