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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de navigație 
prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu
(2010/2208(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 iunie 2010 către Consiliu, Parlamentul 
European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată 
„Plan de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit 
(GNSS)” (COM(2010)0308),

– având în vedere concluziile Consiliului din 1 octombrie 2010 privind planul de acțiune 
menționat mai sus (14146/10),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor 
europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind 
crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit2,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 8 decembrie 2006 privind aplicațiile 
navigației prin satelit (COM(2006)0769),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de 
gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 ianuarie 2004 referitoare la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul progresului programului Galileo4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie (A7-0000/2011),

A. întrucât aplicațiile GNSS reprezintă în prezent o parte importantă și indispensabilă din 
fiecare sector al transporturilor și întrucât funcționarea eficientă și eficace a acestora face 
transportul mai sigur, mai ecologic și mai economic;

B. întrucât aplicațiile din domeniul transportului reprezintă 20% din toate aplicațiile GNSS și 

                                               
1 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.
2 JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
3 JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
4 JO C 96 E, 21.4.2004, p. 128.
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întrucât operațiunile de securitate – în principal legate de transport – reprezintă 5%; 

C. întrucât Uniunea Europeană nu poate rămâne indefinit dependentă, în privința 
infrastructurii de bază pentru funcționarea GNSS, de sistemele dezvoltate inițial în alte 
scopuri de alte state;

D. întrucât sistemul european EGNOS este proiectat pentru a răspunde necesităților sale de 
transport, precum și altor nevoi, și întrucât acesta este compatibil cu GPS și cu sistemul 
Galileo, care are o precizie în mod semnificativ mai bună; 

E. întrucât aplicațiile din domeniul transportului comercial al sistemului EGNOS reprezintă o 
piață la nivel mondial în continuă creștere, care ar trebui asigurată pe cât posibil în 
beneficiul economic al întreprinderilor europene, 

1. salută Comunicarea Comisiei privind planul de acțiune privind aplicațiile Sistemului 
global de radionavigație prin satelit (GNSS) și seria de măsuri specifice sectoriale, de 
reglementare și orizontale propuse;

2. este de acord cu Comisia că un plan de acțiune specific este, în acest moment, cea mai 
bună opțiune pentru a da un nou impuls dezvoltării și punerii în aplicare a sistemului 
EGNOS, în special în domeniul transportului;

3. constată că, din cele 15 domenii prioritare specifice cuprinse în planul de acțiune, nouă 
privesc în mod direct transportul și celelalte propuneri sunt în majoritate necesare pentru a 
susține aplicațiile corespunzătoare din domeniul transportului;

4. este de acord că o măsură pentru promovarea utilizării sistemului EGNOS în aviația civilă 
este o cerință strategică pentru punerea în aplicarea a „Cerului unic european”, în special 
în ceea ce privește utilizarea sa în procedurile de aterizare și în cadrul aeroporturilor mici;

5. regretă că în prezent sistemul EGNOS nu acoperă întregul teritoriu al Uniunii Europene și 
solicită extinderea prioritară a sistemului EGNOS în sudul, estul și sud-estul Europei;

6. susține faptul că EGNOS poate contribui în mod semnificativ la gestionarea traficului 
rutier, fiind necesară o campanie de informare în acest sector pentru utilizarea pe scară 
mai mare a oportunităților pe care acest sistem le oferă în privința colectării taxelor, a 
aplicației eCall și a monitorizării în timp real, în vederea unui transport rutier mai sigur și 
mai ecologic; 

7. invită, astfel, Comisia să prezinte propunerile de reglementare necesare pentru a conferi 
valoare adăugată sistemului GNSS în ceea ce privește siguranța rutieră și eficiența 
transportului de mărfuri;

8. este de acord că ar trebui efectuată o evaluare atentă de către Comisie a necesității de a 
modifica legislația privind tahografele digitale, pentru a asigura faptul că posibilitățile de 
poziționare și informare rapidă oferite de GNSS sunt folosite în mod corespunzător;

9. este de acord că ar trebui luate măsuri de către Comisie pentru a îmbunătăți vizibilitatea 
unor posibile aplicații GNSS în sectorul maritim și al apelor teritoriale, precum și pentru a 
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obține aprobarea aplicațiilor bazate pe sistemul EGNOS la nivelul OMI și OACI;

10. insistă ca Comisia să propună, în contextul procedurii bugetare și al viitorului cadru 
financiar multianual, asigurarea unui nivel adecvat de finanțare pentru cercetarea și 
dezvoltarea GNSS, precum și pentru implementarea sa;

11. îndeamnă Comisia să analizeze modul în care procedurile simplificate ar putea asigura 
furnizarea mai eficientă a resurselor financiare pentru cercetarea în domeniul 
transportului;

12. constată nevoia de investiții în cercetare pentru aplicațiile și serviciile specifice GNSS, 
care sunt de maximă importanță pentru pregătirea și utilizarea corespunzătoare a 
serviciilor GNSS;

13. regretă faptul că fondurile reduse alocate cercetării și inovării în domeniul aplicațiilor 
bazate pe sistemele EGNOS sau Galileo întârzie progresul tehnologic și creșterea 
capacității industriale în Uniunea Europeană;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

La 14 iunie 2010, Comisia a publicat planul de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de 
radionavigație prin satelit (GNSS), care a inclus 24 de recomandări specifice de acțiune. 
Contextul general al planului de acțiune este implementarea generală a sistemelor globale de 
navigație prin satelit și, în mod specific, dezvoltarea și implementarea sistemului EGNOS 
(Serviciul european geostaționar mixt de navigație). EGNOS este predecesorul sistemului 
GALILEO. Sectorul, în întregimea sa, s-a dezvoltat foarte mult de la începutul furnizării de 
servicii GPS prin intermediul infrastructurii americane de sateliți în 2000. Valoarea estimată a 
pieței globale în 2008 era de 124 miliarde EUR, fiind previzionată să ajungă la 230 miliarde 
până în 2025. O cotă de 20% din piață este reprezentată de sistemele inteligente de transport 
(ITS), iar 5% de aplicațiile din domeniul securității, inclusiv aplicații pentru siguranța rutieră.

UE a lansat proiectul EGNOS (și proiectul Galileo) pentru a furniza semnale garantate pentru 
uz civil și pentru a asigura că industria europeană la toate nivelurile are posibilitatea de a 
concura pe această piață strategică în continuă creștere. Cota de piață actuală a Europei de 
25% este sub așteptări. EGNOS este compatibil cu sistemul GPS, însă va oferi mai multe 
posibilități în momentul în care Galileo devine operațional în 2013. EGNOS are o precizie de 
zece ori mai mare decât GPS.

Acordul UE-SUA privind cooperarea GPS-Galileo asigură interoperabilitatea și, pe măsură ce 
va crește numărul de sateliți și se vor implementa sisteme avansate GPS, nivelurile de viteză 
și de precizie se vor îmbunătăți. O precizie de până la 45 de centimetri poate fi obținută în 
viitorul apropiat prin utilizarea celor mai avansate sisteme civile. 

Planul de acțiune

Planul de acțiune trasează etapele necesare în viziunea Comisiei pentru ca GNSS să atingă „o 
masă critică” dincolo de care succesul său să fie asigurat. Opțiunea aleasă de Comisie este 
elaborarea unui plan de acțiune focalizat, în locul unui plan de acțiune complex care riscă să 
se împotmolească într-o mulțime de inițiative și mai mult în activități de consultare, ceea ce 
riscă să nu creeze emulația dorită. Planul de acțiune se întinde pe perioada 2010-2013. 

Transportul în cadrul planului de acțiune

Din cele 15 acțiuni sectoriale incluse în planul de acțiune, 9 au o aplicare imediată și 
importantă în domeniul transportului. Este vorba despre:

- certificarea sistemului EGNOS în aviația civilă pentru a facilita crearea Cerului unic 
european;

- crearea unui organism și a unor proceduri de certificare, în colaborare cu producătorii 
de Sisteme de transport inteligente (ITS), inclusiv sisteme avansate de asistență la 
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volan; 

- adoptarea aplicațiilor EGNOS și GALILEO pentru transportul maritim, cu consultarea 
Organizației Maritime Internaționale, pentru a îmbunătăți transportul naval maritim în 
special în porturi, zonele de coastă și căile navigabile maritime foarte solicitate; s-ar 
aplica, de asemenea, și în cazul apelor navigabile interioare;

o campanie de informare pentru a demonstra avantajele EGNOS pentru transportul 
rutier, îndeosebi în domenii acoperite de legislația UE, precum interoperabilitatea 
sistemelor electronice de colectare a taxelor sau transportul animalelor sau în alte 
domenii precum eCall sau localizarea în timp real a containerelor;

- împreună cu Eurocontrol, Comisia va întreprinde o campanie de sensibilizare și de 
dezvoltare a pieței concentrată asupra producătorilor de aeronave, aviației civile și 
aeroporturilor mici imediat după certificarea EGNOS pentru aviație;

- în mod similar, Comisia va lansa o campanie de informare destinată producătorilor de 
echipamente și constructorilor de nave, autorităților portuare și armatorilor în legătură 
cu disponibilitatea EGNOS pentru sectorul maritim;

- având în vedere că pot fi necesare anumite măsuri de reglementare pentru a asigura 
beneficiile GNSS pentru siguranța rutieră (de exemplu, monitorizarea transportului de 
mărfuri periculoase sau pentru transportul public pe distanțe mari) și pentru eficiența 
transportului de marfă sau pentru mai buna gestionare a traficului, în plus, Comisia va 
examina utilitatea de a propune directive privind monitorizarea pe baza GNSS a 
autocarelor pe distanțe lungi și privind logistica multimodală bazată pe GNSS;

- Comisia Europeană va cerceta oportunitatea modificării regulamentului privind 
tahografele digitale pentru a beneficia de disponibilitatea informațiilor autentificate 
privind poziția, data și viteza, furnizate de GNSS;

- Comisia va ancheta oportunitatea unei directive privind echiparea vehiculelor cu o 
unitate funcțională, la bord, compatibilă cu GNSS și cu identificarea prin 
radiofrecvență (RFID), pentru a furniza informații privind atât poziția exactă 
autentificată, cât și identificarea electronică a vehiculului, ținând cont, în mod 
corespunzător, de confidențialitate și normele de protecție a datelor.
Cele 9 acțiuni orizontale incluse în Planul de acțiune, ca, de exemplu, promovarea 
EGNOS în țări terțe sau creșterea gradului de informare în țări terțe vor avea, de 
asemenea, implicații majore pentru sectorul transporturilor, Este clar că luate împreună 
efectele acestor măsuri asupra tuturor modurilor de transport pe termen mediu și lung 
este semnificativ.

Ce e de făcut acum?

Comisia este cea mai în măsură să coordoneze implementarea planului de acțiune pentru a 
evita duplicarea la nivelul statelor membre și pentru a asigura progrese generale în 
multitudinea de domenii politice acoperite de aplicațiile GNSS.
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În lumina acestui fapt și a impactului economic pozitiv major pe care EGNOS, dacă va fi 
dezvoltat și aplicat la maximum, îl va avea asupra economiei europene în sens larg, sunt 
necesare încă două etape. În primul rând, Comisia trebuie să acorde prioritate măsurilor 
propuse în Planul de acțiune.

EGNOS trebuie să acopere întreaga Uniune Europeană și este necesară extinderea prioritară a 
sistemului EGNOS în nordul, estul și sud-estul Europei Pentru o eficacitate maximă din 
perspectiva transportului, EGNOS trebuie să acopere întreaga Uniune și chiar mai mult, până 
la vecinii apropiați.

În sectorul aviației civile statele membre trebuie să promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
proceduri de aterizare bazate pe EGNOS și este prioritară certificarea procedurilor și 
serviciilor bazate pe EGNOS pentru aviația civilă. Aceasta este o necesitate strategică pentru 
un adevărat Cer unic european.

Este, de asemenea, clar că EGNOS și GNSS în general pot aduce o contribuție importantă 
obiectivelor de siguranță și de mediu, fluidizării traficului în transportul rutier datorită 
posibilității utilizării sale pentru taxarea rutieră.

În plus, informarea în legătură cu EGNOS și Galileo în sectorul maritim și al aviației civile ar 
trebui să faciliteze acceptarea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) și 
Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a aplicațiilor extrem de importante pentru 
siguranță bazate pe aceste sisteme.

Totuși în mod clar niciun obiectiv nu poate fi atins fără investiții corespunzătoare în cercetare 
și dezvoltare. Aici se constată un decalaj de finanțare îngrijorător.

În legătură cu acest punct și cu aspectele conexe Comisia pentru transport și turism a 
organizat o mini-audiere în legătură cu aplicațiile GNSS în domeniul transporturilor la 1 
decembrie 2010, audiind doi experți cu experiență practică în domeniul GNSS, reprezentând o 
companie relativ nouă din sectorul tehnologiei, respectiv un specialist în finanțarea noilor 
societăți din acest domeniu. Ei au identificat un decalaj în privința finanțării capitalului de risc 
al întreprinderilor mici și mijlocii, necesitatea simplificării procedurilor PC 7/PC 8 pentru a 
crește atractivitatea acestora în rândul comunității de afaceri. În plus sectorul are nevoie de 
certitudine în privința continuării finanțării pentru cercetare și dezvoltare care ar trebui să 
revină la nivelurile din PC 7. UE este singurul bloc comercial care nu acordă fonduri directe 
finanțării programului GNSS.
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