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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering – EU-politiken 
på kort och medellång sikt
(2010/2208(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktandet av kommissionens meddelande av den 14 juni 2010 till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om en åtgärdsplan för tillämpningar för det globala systemet för 
satellitnavigering (GNSS) (KOM(2010)0308),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 1 oktober 2010 om denna åtgärdsplan 
(14146/2010),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 
9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo)1, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet 
av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad 
radionavigering2,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 8 december 2006 om 
satellitnavigationstillämpningar (KOM(2006)0769),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 
22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de 
europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/20083, 

– med beaktande av sin resolution av den 29 januari 2004 om kommissionens meddelande 
till Europaparlamentet och rådet över lägesrapporten för Galileoprogrammet4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. GNSS-tillämpningar är nu en central och oumbärlig del av verksamheten inom alla 
transportbranscher och om de fungerar effektivt bidrar de till att göra transporterna 
säkrare, mer miljövänliga och billigare.

                                               
1 EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.
2 EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
3 EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
4 EUT C 96 E, 21.4.2004, s. 128.
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B. Transporttillämpningar omfattar cirka 20 procent av alla GNSS-tillämpningar, och 
säkerhetstillämpningar – som till största delen rör transportbranschen – står för ytterligare 
5 procent. 

C. Europeiska unionen kan inte obegränsat fortsätta att vara beroende av den grundläggande 
infrastruktur som krävs för att driva GNSS på system som ursprungligen utvecklades för 
andra länders syften.

D. Europas Egnossystem har utformats för att möta transportbehoven och andra behov och är 
kompatibelt med GPS och det mycket mer exakta Galileosystemet.

E. De kommersiella transporttillämpningarna för Egnos utgör en växande global marknad 
som i största möjliga utsträckning bör utnyttjas för att skapa ekonomiska fördelar åt de 
europeiska företagen. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för 
tillämpningar för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) och de specifika, 
sektoriella, reglerande och övergripande åtgärder som föreslås i det.

2. Europaparlamentet håller med kommissionen om att en riktad åtgärdsplan i nuläget är den 
bästa vägen för att ytterligare stimulera utvecklingen och tillämpningen av Egnos, i 
synnerhet inom transportsektorn.

3. Europaparlamentet noterar att av de femton sektorsspecifika förslagen i åtgärdsplanen rör 
nio stycken transportsektorn direkt och de flesta av de övriga krävs som stöd för att stödja 
de relevanta transporttillämpningarna.

4. Europaparlamentet instämmer i att en åtgärdsplan för att använda Egnos för civil luftfart 
är strategiskt nödvändig för att kunna införa ett gemensamt europeiskt luftrum, i synnerhet 
när det gäller dess användning för landning och vid små flygplatser.

5. Europaparlamentet beklagar att i Egnos i nuläget inte omfattar hela EU och begär att 
införande av Egnossystemet i södra, östra och sydöstra Europa prioriteras.

6. Europaparlamentet instämmer i åsikten att Egnos kan utgöra ett viktigt bidrag till 
trafikledningen på vägarna och att det behövs en informationskampanj inom denna 
bransch för att bättre utnyttja de möjligheter Egnos ger när det gäller vägavgifter, eCall 
och realtidskontroll för att skapa säkrare och mer miljövänliga vägtransporter.

7. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram de regleringsförslag 
som krävs för att GNSS ska kunna ge ett mervärde till vägsäkerheten och effektiviteten 
inom godstransporterna.

8. Europaparlamentet håller med om att kommissionen bör göra en noggrann utvärdering av 
behoven att ändra den befintliga lagstiftningen om digitala färdskrivare för att se till att de 
möjligheter GNSS ger för lägesbestämning och hastighetsinformation används på rätt sätt.



PR\850853SV.doc 5/8 PE454.505v01-00

SV

9. Europaparlamentet håller med om att kommissionen bör ta ytterligare steg för att öka 
medvetenheten om möjliga GNSS-tillämpningar inom havs- och inlandssjöfarten och för 
att få Egnosbaserade tillämpningar accepterade på IMO- och ICAO-nivå.

10. Europaparlamentet kräver att kommissionen, i samband med budgetförfarandet och den 
kommande fleråriga budgetramen, föreslår lämpliga finansieringsnivåer för forskning och 
utveckling inom GNSS, samt för dess införande.

11. Europaparlamentet kräver att kommissionen granskar hur förenklade förfaranden skulle 
kunna effektivera stödutbetalningen till forskning och transport på området.

12. Europaparlamentet noterar behovet av investeringar i forskning om GNSS-specifika 
tillämpningar och tjänster, som är av avgörande betydelse för att korrekt förbereda och 
använda GNSS-tjänster.

13. Europaparlamentet beklagar att bristen på medel för forskning och innovation inom 
tillämpningar som bygger på Egnos och Galileo försenar den tekniska utvecklingen och 
industrins kapacitetstillväxt i Europeiska unionen.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Den 14 juni 2010 lade kommissionen fram sin åtgärdsplan om globala 
satellitnavigeringssystem, som innehöll 24 specifika rekommendationer på åtgärder. 
Anledningen till åtgärdsplanen är det allmänna införandet av globala 
satellitnavigeringssystem och specifikt utvecklingen och införandet av Egnos 
(European Geostationary Navigation Overlay Service). Egnos är en föregångare till 
Galileosystemet. Sektorn som helhet har genomgått en enorm expansion sedan de första 
GPS-tjänsterna lanserades från amerikanska satelliter år 2000. Det beräknade globala 
marknadsvärdet var 124 miljarder euro 2008 och beräknas nå 230 miljarder till år 2025. Av 
detta utgör intelligenta transportsystem 20 procent och säkerhetstillämpningar 5 procent, 
inbegripet säkerhetslösningar för transportsektorn.

EU har lanserat Egnos- och Galileoprojekten för att skapa signaler som garanteras för 
civilanvändning och för att alla nivåer av den europeiska industrin ska ha möjlighet att 
konkurrera på en växande strategisk marknad. Europas nuvarande marknadsandel på 
25 procent ligger under förväntningarna. Egnos är GPS-kompatibelt men kommer att ge större 
möjligheter när Galileo tas i drift 2013. Egnos är tio gånger mer exakt än GPS.

Genom avtalet mellan EU och USA om GPS-Galileosamarbete säkerställs 
driftkompatibiliteten och antalet satelliter ökar, samtidigt som avancerade GPS-system tas i 
drift så att hastigheten och exaktheten förbättras. Inom en nära framtid kan man nå en 
exakthet på 45 centimeter genom att använda de mest avancerade civila systemen. 

Åtgärdsplanen

I åtgärdsplanen anger kommissionen vad den anser behövs för att GNSS ska nå den ”kritiska 
massa” som krävs för att lyckas. En riktad åtgärdsplan är den möjlighet kommissionen 
föredrar framför en heltäckande åtgärdsplan som riskerar att försvinna i ett överflöd av 
initiativ och bara diskussioner som inte ger någon stimulans. Tidsramen för åtgärdsplanen är 
2010–2013. 

Transport i åtgärdsplanen

Av de femton sektoriella åtgärder som ingår i åtgärdsplanen är nio direkt riktade till och 
viktiga för transporttillämpningen. De är följande:

– Certifiering av Egnossystemet för civil luftfart för att underlätta skapandet av ett 
gemensamt europeiskt luftrum.

– Skapande av ett certifieringsorgan och certifieringsrutiner i samarbete med tillverkare av 
intelligenta transportsystem för vägtransporter, däribland avancerade förarassistanssystem. 

– Antagande av Egnos- och Galileotillämpningar för sjötransporter, i samråd med 
Internationella sjöfartsorganisationen, för att förbättra navigeringen till sjöss, i synnerhet i 
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hamnar, kustnära vatten och hårt trafikerade farleder. En annan möjlig tillämpning vore 
inom inlandssjöfarten.

– En informationskampanj för att visa fördelarna med Egnos för vägtransportörerna, i 
synnerhet inom de områden som redan omfattas av EU-lagstiftning, såsom 
driftkompatibilitet mellan vägavgiftssystem och djurtransporter eller inom andra områden, 
såsom eCall eller realtidsspårning av containrar.

– Tillsammans med Eurocontrol kommer kommissionen att genomföra en informations- och 
marknadsutvecklingskampanj som riktar sig till flygplanstillverkare, allmänflyget och små 
flygplatser så snart Egnos har certifierats för användning i flygtrafiken.

– Kommissionen kommer också att genomföra en informationskampanj som riktar sig till 
utrustningstillverkare och skeppsbyggare, hamnmyndigheter och fartygsägare vad gäller 
Egnos tillgänglighet inom sjöfartssektorn.

– Eftersom det kan komma att krävas vissa reglerande åtgärder för att GNSS ska kunna 
bidra till säkerheten på vägarna (t.ex. vid övervakning av transporter av farligt gods eller 
för långväga kollektivtrafik), till effektiviteten i godstransporterna eller till en förbättrad 
trafikledning kommer kommissionen att undersöka lämpligheten i att föreslå ett direktiv 
om GNSS-baserad övervakning av långfärdsbussar och om GNSS-baserad multimodal 
logistik.

– Kommissionen undersöker huruvida det är lämpligt att ändra förordningen om digitala 
färdskrivare, bl.a. för att dra nytta av tillgången till autentiserad GNSS-information om 
läge, tid och hastighet.

– Kommissionen undersöker om det är lämpligt att införa ett direktiv om att fordon ska vara 
försedda med enheter för GNSS och radiofrekvent identifiering som tillhandahåller både 
exakt autentiserad position och elektronisk identifiering av fordonet, under 
hänsynstagande till reglerna om personlig integritet och dataskydd.

De nio övergripande åtgärderna i åtgärdsplanen, såsom främjande av Egnos i tredjeländer 
eller medvetandehöjande åtgärder i tredjeländer kommer också att ha stor betydelse för 
transportsektorn. När alla dessa åtgärder betraktas tillsammans är det tydligt att de på 
medellång och lång sikt har potential att få en betydande effekt på alla transportslag.

Vad behövs nu?

Kommissionen har de bästa förutsättningarna för att samordna genomförandet av 
åtgärdsplanen och därmed undvika dubbelarbete på medlemsstatsnivå, samt kunna säkerställa 
att man gör övergripande framsteg inom alla de EU-politiska områden som omfattas av 
GNSS-tillämpningar.

Med hänsyn till detta och de betydande effekter på hela den europeiska ekonomin som Egnos 
kan ge om det utvecklas och införs fullt ut behövs två ytterligare steg. Först måste 
kommissionen rangordna de åtgärder den föreslår i åtgärdsplanen.
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Egnos måste omfatta hela EU och en utvidgning till norra, östra och sydöstra Europa måste 
prioriteras. Ur transportsynpunkt måste Egnos täcka hela unionen och till och med nå våra 
grannar för att det ska kunna utnyttjas fullt ut.

Inom den civila luftfarten måste medlemsstaterna främja utvecklingen och användandet av 
Egnosbaserade landningar och den civila luftfarten måste prioritera Egnosbaserade rutiner och 
tjänster. Detta är ett strategiskt krav för att man ska kunna inrätta ett verkligt gemensamt 
europeiskt luftrum.

Det är även uppenbart att Egnos och GNSS generellt sett kan ge ett viktigt bidrag till att nå 
säkerhets- och miljömål, och även bidra till ett bättre trafikflöde i vägtransporterna genom 
möjligheten att använda dem för vägavgifter.

Dessutom bör mer information om Egnos och Galileo inom sjöfarten och luftfarten leda till att 
IMO och ICAO kan godkänna säkerhetskritiska tillämpningar som bygger på dessa system.

För att detta ska lyckas krävs dock ordentliga investeringar i forskning och utveckling. Här 
finns det en oroande finansieringslucka.

Mot denna bakgrund höll utskottet för transport och turism en liten utfrågning om 
GNSS-transporttillämpningar den 1 december 2010 och bjöd in två experter som arbetar med 
GNSS, dels en representant från ett relativt nytt teknikföretag, dels en specialist på 
uppstartsfinansiering inom detta område. De påpekade att det finns en finansieringslucka vad 
gäller riskkapital från EU till små och medelstora företag och att förfarandena i de sjunde och 
åttonde ramprogrammen behöver förenklas för att göra dem mer attraktiva för kommersiella 
aktörer. Dessutom behöver industrin kunna vara säker på att det kommer att finnas fortsatta 
medel för forskning och utveckling. Finansieringen bör åter höjas till de ursprungliga nivåerna 
i det sjunde ramprogrammet. EU är det enda handelsområde som inte ger direkt finansiering 
till sitt GNSS-program.


