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Εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις 

μεταφορές 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2011 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 σχετικά με τις 

εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης GNSS 

(COM(2010)0308), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με 

αυτό το σχέδιο δράσης (14146/2010), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, προς το 

Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποτελεί την ενδιάμεση εξέταση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου (COM(2011)0005), όπου 

υποστηρίζεται η ανάγκη πρόβλεψης σημαντικών δημοσιονομικών πόρων προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι υποδομές της ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου, 

– 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 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1,  

– 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 Galileo2, 

– 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 (A7-0084/2011), 

A. λαμβάνοντας 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 φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικότερες, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογές που σχετίζονται με τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν 

20 % όλων των εφαρμογών GNSS κατ' όγκο και 44 % κατ' αξία και ότι οι λειτουργίες 

που αφορούν την ασφάλεια - και σχετίζονται ως επί το πλείστον με τις μεταφορές - 

αντιπροσωπεύουν περαιτέρω 5 %, 

Γ. λαμβάνοντας 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 αναπτυχθεί αρχικά για άλλους σκοπούς από άλλες χώρες, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το EGNOS αποτελεί αυτόνομο σύστημα που συμπληρώνει το 

GPS, το οποίο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σημάτων GPS για να εκτελεί λειτουργίες 

υπολογισμού και διόρθωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτευχθεί εντελώς 

ανεξάρτητο GNSS έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το Galileo, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα EGNOS είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε 

ουσιαστικές και διαφορετικές σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της βιομηχανίας 

στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, π. χ. όσον αφορά τις μεταφορές, την ασφάλεια και την 

ιχνηλατησιμότητα, ανταποκρινόμενο ταυτόχρονα στους στόχους της νέας, περισσότερο 

προορατικής βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης και ότι είναι επίσης συμβατό με το 

σύστημα GPS και με το πολύ πιο ακριβές σύστημα Galileo,  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές του GNSS και του Galileo στον τομέα των 

εμπορικών μεταφορών αποτελούν αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά, η οποία θα πρέπει 

να καταστεί ασφαλής, στο μέτρο του δυνατού, προς το εμπορικό συμφέρον της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GNSS θα διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην 

στήριξη και προώθηση της χρήσης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITSs), 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS είναι απαραίτητη 

για να διασφαλιστεί ότι η επένδυση στις υποδομές την οποία συνεπάγεται το Galileo θα 

αξιοποιηθεί πλήρως και ότι το σύστημα Galileo θα αναπτυχθεί στην πλήρη ικανότητά 
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του, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επενδύσεις στον τομέα αυτό έχουν επιπτώσεις σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ και ότι η επέκταση και εφαρμογή του συστήματος θα έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ2020 και στην ανάπτυξη του δυναμικού 

της ευρωπαϊκής αγοράς εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS, ούτως ώστε να 

δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα GNSS και Galileo προσδίδουν σημαντική 

προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ότι είναι απαραίτητο να 

διασφαλιστεί η επιτυχία τους, 

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 σε 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 και του Galileo, ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών· τονίζει 

ότι τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των διαφόρων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών) και να 

επιτρέπουν διατροπική χρήση για υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών 

μεταφορών· 

3. σημειώνει 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. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία πιστοποίηση του συστήματος EGNOS για 

την πολιτική αεροπορία μέσω των αρμόδιων αρχών· 

5. συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάληψη δράσεων για την προώθηση της χρησιμοποίησης 

του EGNOS και του Galileo στην πολιτική αεροπορία συνιστά στρατηγική απαίτηση για 

την υλοποίηση του SESAR (ερευνητικού σχεδίου ATM του ενιαίου ευρωπαϊκού 

ουρανού) , κυρίως όσον αφορά την χρησιμοποίησή του για διαδικασίες προσγείωσης και 

σε μικρούς αερολιμένες· 

6. εκφράζει τη λύπη του διότι 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, ούτως ώστε το σύστημα 

να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε κάθε κλάδο του τομέα των 

μεταφορών, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η επέκταση της κάλυψής 

του τόσο στις χώρες MEDA όσο και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του GNSS για την ανάπτυξη ITSs· επισημαίνει ότι τα ITSs 

μπορούν να παράσχουν αποτελεσματικότερες, καθαρότερες και ασφαλέστερες λύσεις για 

τις μεταφορές και ότι για την κατάλληλη εφαρμογή ορισμένων από τις υπηρεσίες των 

ITSs απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων GNSS· 

8. συμμερίζεται την άποψη ότι το EGNOS και το Galileo μπορούν να συμβάλουν τα 

μέγιστα στη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και ότι απαιτείται εκστρατεία 



ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που 

προσφέρουν ως προς την πληρωμή διοδίων, το eCall, την κράτηση μέσω Διαδικτύου 

ασφαλών χώρων στάθμευσης για φορτηγά αυτοκίνητα και την παρακολούθηση σε 

πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας έτσι σε ασφαλέστερες και φιλικότερες προς το 

περιβάλλον οδικές μεταφορές· 

9. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες κανονιστικές προτάσεις 

για να μπορέσει το GNSS να παράσχει την προστιθέμενη αξία του στην ασφάλεια των 

μεταφορών όλων των μορφών, και ιδίως στην οδική ασφάλεια, και να βοηθήσει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών μεταφορών· 

10. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τη βιομηχανική συνεργασία με χώρες 

μη μέλη της ΕΕ, ούτως ώστε να προωθηθούν η ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα των 

εφαρμογών και υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo· 

11. 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 τον κατάλληλο τρόπο· 

12. συμμερίζεται την άποψη ότι το GNSS μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση της 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των θαλασσίων μεταφορών και 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· 

13. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας, ούτως ώστε να επενδύσει στο εμπορικό δυναμικό των σχεδίων δορυφορικής 

πλοήγησης της ΕΕ· 

14. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα ισχυρά μέτρα ευαισθητοποίησης 

που καθορίζονται στο Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκτεταμένη χρήση 

του EGNOS στην Ευρώπη, σε όλους τους τομείς εφαρμογής, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν 

τον τρόπο πολυπλοκότερες προσεγγίσεις· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού και 

του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), μέτρα που διασφαλίζουν 

κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα του GNSS, 

καθώς για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων· τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ 

στον τομέα των μεταφορών είναι ήδη περιορισμένη και ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση 

για το GNSS δεν πρέπει, συνεπώς, να οδηγήσει σε μικρότερη χρηματοδότηση για άλλες 

προτεραιότητες στον τομέα της Κοινής Πολικής Μεταφορών· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του, τόσο για το συγκεκριμένο σχέδιο όσο και για παρόμοια σχέδια, όπως τα 

ΔΕΔ-Μ, να υποβάλει η Επιτροπή πολυετή χρηματοδοτική πρόταση, πέραν της περιόδου 

του ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλίσει σταθερό και έγκυρο χρηματοδοτικό πλαίσιο για 

περισσότερο φιλόδοξα ευρωπαϊκά σχέδια, το εύρος των οποίων θα υπερβαίνει τα 

σημερινά όρια· 



16. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες του 

Galileo θα μπορούσαν να εκχωρούνται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

17. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για το πώς θα χρηματοδοτείται το 

ετήσιο κόστος συντήρησης, που ανέρχεται κατ' εκτίμηση σε 800 εκατ. ευρώ, όταν το 

Galileo θα έχει καταστεί λειτουργικό· 

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει συνολική χρηματοδοτική στρατηγική, που, εκτός από 

κατάλληλες συνεισφορές της ΕΕ και των κρατών μελών, θα μπορούσε να περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, και συντονισμένα φορολογικά κίνητρα, απλοποιημένες διαδικασίες 

επιδοτήσεων και ρυθμίσεις για τη διοχέτευση επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ΜΜΕ και 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και εμπορίας εφαρμογών του EGNOS και του Galileo, σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων· 

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 100 εκατ. ευρώ που κατά πάσα πιθανότητα δεν 

θα δαπανηθούν σε πιστώσεις πληρωμών για την έρευνα εντός του εβδόμου 

προγράμματος πλαισίου, θα διατεθούν για την ανάπτυξη εφαρμογών του GNSS· 

20. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον απλοποιημένες διαδικασίες 

μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη εκταμίευση των 

χρηματοδοτικών κονδυλίων προς υποστήριξη της έρευνας στον τομέα των μεταφορών 

που βασίζονται στην εφαρμογή του GNSS για όλους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και εστιάζοντας ειδικότερα στις ΜΜΕ· 

21. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ευχερέστερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση που αποβλέπει στην την προώθηση της καινοτομίας που σχετίζεται με τις 

εφαρμογές του GNSS, ειδικότερα στο πλαίσιο του έβδομου και όγδοου προγράμματος 

πλαισίου· 

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποια προβλήματα ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά 

την προστασία των δεδομένων με τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του EGNOS 

και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα εξαλείψει· 

23. σημειώνει την ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα των εφαρμογών και 

υπηρεσιών που αφορούν ειδικά το GNSS - με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 

των ατόμων με αναπηρίες -, καθότι η επένδυση αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για την 

κατάλληλη ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών GNSS· 

24. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη 

ειδικών τομεακών κέντρων παροχής υπηρεσιών, ιδίως για τον τομέα των θαλάσσιων 

μεταφορών· 

25. 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 καθυστερεί την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη βιομηχανικής 

ικανότητας και μιας περιβαλλοντικά αποτελεσματικής εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς που να 

διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση· 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 



Επιτροπή. 

 

 


