
P7_TA(2011)0250 

Globālās satelītu navigācijas sistēmas izmantošana transporta jomā 

Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. jūnija rezolūcija par globālās satelītu navigācijas 

sistēmas transporta lietojumiem — ES īstermiņa un vidējā termiņa politika 

(2010/2208(INI)) 

 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 14. jūnija paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par rīcības plānu 

globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem (COM(2010)0308), 

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 1. oktobra secinājumus par šo rīcības plānu (14146/2010), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par stratēģijas „Eiropa 

2020” pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība” (COM(2010)0546), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, 

kurā sniegts Eiropas satelītu radionavigācijas programmu starpposma pārskats 

(COM(2011)0005) un kurā norādīts, ka satelītu radionavigācijas infrastruktūras izveides 

pabeigšanai ir vajadzīgs ievērojams finansējums, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 

Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) 

turpmāku īstenošanu1,  

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu 

radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi2, 

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 8. decembra Zaļo grāmatu par satelītu navigācijas 

lietojumiem (COM(2006)0769), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) 

Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) aģentūru, 

atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu 

vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 683/20083,  

– ņemot vērā 2004. gada 29. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par Galileo programmas īstenošanas gaitu4, 
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– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,  

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0084/2011), 

A. tā kā GNSS lietojumi šobrīd ir svarīgs un neaizvietojams darbības elements ikvienā 

transporta nozarē, un tā kā to veiksmīga un efektīva izmantošana padara transportu drošāku, 

videi nekaitīgāku un ekonomiskāku; 

B. tā kā ar transportu saistīti lietojumi veido 20 % no visiem GNSS lietojumiem apjoma ziņā 

un 44 % — vērtības ziņā, un tā kā drošības operācijas — galvenokārt saistībā ar transportu 

— veido vēl 5 % no kopējā lietojumu apjoma; 

C. tā kā Eiropas Savienība GNSS darbībai nepieciešamās pamata infrastruktūras jomā nevar uz 

nenoteiktu laiku palikt atkarīga no sistēmām, ko citas valstis sākotnēji izstrādāja pavisam 

citiem nolūkiem; 

D. tā kā EGNOS ir pašpietiekama GPS papildinoša sistēma, kam nepieciešami GPS signāli, lai 

veiktu aprēķinu un korekcijas darbības; tā kā līdz Galileo izvēršanai GNSS būs daļēji 

atkarīga no citām sistēmām; 

E. tā kā Eiropas EGNOS sistēma ir izstrādāta, lai apmierinātu būtiskas un daudzveidīgas 

prasības, ko izvirza vai nākotnē var izvirzīt Eiropas un pasaules rūpniecība, piemēram, 

attiecībā uz transporta drošību un izsekojamību, tādējādi sekmējot to mērķu izpildi, kuri 

saistīti ar jauno un aktīvāko Eiropas rūpniecības politiku; tā kā tā ir arī savietojama gan ar 

GPS, gan daudz precīzāko Galileo sistēmu un papildina tās;  

F.  tā kā ar transportu saistīti komerciāli izmantojami GNSS un Galileo lietojumi ir augošs 

pasaules mēroga tirgus, kurā būtu pēc iespējas jānostiprinās, lai Eiropas rūpniecība varētu 

gūt ekonomisku labumu un tiktu radītas darba vietas kvalificētam darbaspēkam, 

G. tā kā GNSS būs svarīga loma, atbalstot un veicinot intelektisko transporta sistēmu (ITS) 

izmantošanu; 

H. tā kā GNSS lietojumu un pakalpojumu attīstība ir būtiska, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek 

izmantoti ieguldījumi Galileo infrastruktūrā un ka Galileo sistēma tiek izstrādāta pilnā 

apjomā; 

I. tā kā ieguldījumi šajā nozarē ietekmē visus ES politikas virzienus un tā kā tās 

paplašināšanai un īstenošanai būs tieša ietekme uz stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu un 

uz GNSS lietojumu un pakalpojumu iespēju attīstību Eiropas tirgū, lai radītu darba vietas un 

palielinātu Eiropas konkurētspēju; 

J. tā kā GNSS un Galileo projekti sniedz ievērojamu pievienoto vērtību Eiropas rūpniecības 

politikai un tā kā ir būtiski nodrošināt to sekmīgu īstenošanu, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par rīcības plānu globālās navigācijas satelītu sistēmas 

(GNSS) lietojumiem un tajā rosinātās normatīvās, regulatīvās un horizontālās darbības; 

2.  piekrīt Komisijas viedoklim, ka šā brīža labākā izvēle ir mērķtiecīgs rīcības plāns, lai dotu 

turpmāku stimulu EGNOS un Galileo izstrādei un piemērošanai, jo īpaši transporta jomā; 

uzsver, ka satelītu navigācijas sistēmām būtu jānodrošina savietojamība starp dažādām (tajā 



skaitā tradicionālām) sistēmām, un turklāt jānodrošina gan pasažieru, gan kravu transporta 

pakalpojumu vairākveida izmantošana; 

3. atzīmē, ka uz transportu attiecas deviņi no rīcības plānā minētiem 15 konkrētiem 

priekšlikumiem dažādās nozarēs, un arī lielākā daļa citu priekšlikumu ir nepieciešami, lai 

atbalstītu attiecīgos transporta lietojumus; 

4. aicina Komisiju nodrošināt, ka kompetentās iestādes ātri sertificē EGNOS civilās aviācijas 

vajadzībām; 

5. piekrīt tam, ka pasākumi, lai veicinātu EGNOS un Galileo izmantošanu civilajā aviācijā ir 

stratēģiska prasība SESAR (Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības 

pētniecības) īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz tā izmantošanu saistībā ar lidaparātu nolaišanās 

procedūrām un mazajās lidostās; 

6. pauž nožēlu, ka EGNOS vēl nenodrošina visas Eiropas Savienības pārklājumu, un aicina kā 

prioritāru uzdevumu noteikt EGNOS sistēmas pārklājuma paplašināšanu, nodrošinot arī 

dienvidu, austrumu un dienvidaustrumu Eiropas iekļaušanu, lai visā Eiropā to varētu 

izmantot ikvienā transporta nozarē, un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārklājuma 

paplašināšanu, aptverot gan MEDA, gan Tuvo Austrumu un Āfrikas valstis; 

7. uzsver GNSS nozīmi ITS attīstībā; norāda, ka ar ITS var nodrošināt efektīvākus, videi 

nekaitīgākus un drošākus transporta risinājumus, un ka vairāku ITS pakalpojumu pienācīgai 

īstenošanai ir vajadzīga pilnā apjomā strādājoša GNSS; 

8. atbalsta viedokli, ka EGNOS un Galileo var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ceļu satiksmes 

pārvaldībā un ka šajā jomā ir nepieciešama izpratnes veidošanas kampaņa, lai palielinātu to 

iespēju izmantošanu, ko šī sistēma sniedz saistībā ar nodevu iekasēšanu, „eCall”, drošu 

stāvvietu tiešsaistes rezervēšanu kravas automobiļiem un reālā laika uzskaiti, tādējādi 

veicinot drošāku un videi draudzīgāku autotransportu; 

9. tāpēc aicina Komisiju iesniegt nepieciešamos tiesību aktu priekšlikumus, lai varētu izmantot 

to pievienoto vērtību, ko GNSS sniedz saistībā ar visu transporta veidu, bet jo īpaši ceļu 

satiksmes drošību, un palīdzētu uzlabot kravu pārvadājumu efektivitāti; 

10. mudina Komisiju pastiprināt rūpniecisko sadarbību ar trešām valstīm, lai veicinātu EGNOS 

un Galileo lietojumu un pakalpojumu attīstību un savietojamību; 

11. piekrīt, ka Komisijai būtu rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība grozīt spēkā esošos tiesību aktus 

par digitālajiem tahogrāfiem, lai nodrošinātu, ka lietderīgi tiek izmantotas GNSS piedāvātās 

iespējas attiecībā uz pozicionēšanu un ātruma informāciju; 

12. piekrīt, ka GNSS var dot lielu ieguldījumu, lai uzlabotu kuģošanas drošību un efektivitāti, 

un ka Komisijai būtu jāveic pasākumi, lai palielinātu informētību un uzlabotu zināšanas par 

GNSS iespējamiem lietojumiem jūras un iekšzemes ūdensceļu nozarē, kā arī jānodrošina uz 

EGNOS balstītu lietojumu atzīšana IMO un ICAO līmenī; 

13. atbalsta Komisijas nodomu uzsākt kampaņu, lai veicinātu dažādu ieinteresēto personu 

izpratni, tādējādi sniedzot Eiropas rūpniecībai pārliecību ieguldīt komerciālajās iespējās, ko 

sniedz ES satelītnavigācijas projekti; 



14. aicina Komisiju efektīvi īstenot rīcības plānā minētos pasākumus dziļas izpratnes 

veidošanai, lai Eiropā nodrošinātu EGNOS plašu izmantošanu visās piemērošanas jomās un 

tādējādi nodrošinātu kompleksu pieeju; 

15. saistībā ar budžeta procedūru un turpmāko daudzgadu finanšu shēmu (DFS) prasa, lai 

Komisija ierosinātu pasākumus, ar kuriem nodrošināt atbilstīgu finansējuma līmeni 

pētniecībai un attīstībai saistībā ar GNSS, kā arī šīs sistēmas īstenošanai; uzsver, ka ES 

finansējums transporta nozarei jau tā ir diezgan neliels, un ka papildu finansējuma 

piešķiršanai GNSS nevajadzētu izraisīt finansējuma samazināšanu citām prioritātēm kopējās 

transporta politikas jomā; saistībā gan ar šo, gan citiem līdzīgiem projektiem, piemēram, 

TEN-T, atkārtoti pieprasa Komisijai iesniegt daudzgadu finansēšanas priekšlikumu, kas 

pārsniegtu DFS periodu, lai tādējādi nodrošinātu stabilu un uzticamu finanšu shēmu 

vērienīgiem Eiropas projektiem, kuru apjoms pārsniedz ierastās robežas; 

16. aicina Komisiju apsvērt, vai ieņēmumus no Galileo komercdarbības nevajadzētu ieskaitīt 

ES budžetā; 

17. aicina Komisiju informēt Parlamentu par to, kā pēc Galileo darbības uzsākšanas tiks 

finansētas ikgadējās uzturēšanas izmaksas EUR 800 miljonu apjomā; 

18. aicina Komisiju sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu iesniegt 

visaptverošu finansēšanas stratēģiju, kas, papildus pienācīgiem ES un dalībvalstu 

ieguldījumiem, varētu paredzēt, inter alia, saskaņotus nodokļu atvieglojumus, vienkāršotas 

procedūras attiecībā uz pieteikumiem dotāciju saņemšanai, kā arī kārtību, ar kuru varētu 

novirzīt riska kapitālu uz MVU un atvieglot EGNOS un Galileo lietojumu attīstīšanu un 

pārdošanu; 

19. aicina Komisiju nodrošināt, lai EUR 100 miljoni, kurus varētu neiztērēt maksājumu 

apropriācijās pētniecībai saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, ir pieejami GNSS lietojumu 

izstrādei; 

20. mudina Komisiju izpētīt, kā vienkāršotas procedūras varētu nodrošināt šā finansējuma 

efektīvāku un pārredzamāku izmaksu, lai atbalstītu pētniecību tāda visiem iedzīvotājiem 

paredzēta transporta jomā, kurā izmantojami GNSS lietojumi, turklāt īpaši ņemot vērā 

invalīdu vajadzības un galveno uzmanību pievēršot MVU; 

21. aicina Komisiju palīdzēt MVU vieglāk piekļūt Eiropas finansējumam, ko piešķir ar mērķi 

veicināt ar GNSS lietojumiem saistītus jauninājumus, jo īpaši saskaņā ar Septīto un Astoto 

pamatprogrammu; 

22. mudina Komisiju pārbaudīt, kādas datu aizsardzības problēmas var rasties saistībā ar 

EGNOS lietojumu un pakalpojumu izmantošanu, un darīt visu iespējamo to novēršanai; 

23. norāda uz vajadzību veikt ieguldījumus tādu lietojumu un pakalpojumu izpētē, kas tieši 

saistīti ar GNSS, turklāt sevišķu uzmanību pievēršot invalīdu īpašajām vajadzībām, jo 

šādiem ieguldījumiem ir izšķiroša nozīme, pienācīgi attīstot un izmantojot GNSS 

pakalpojumus; 

24. aicina Komisiju sekmēt iniciatīvas, kuru mērķis ir attīstīt nozaru pakalpojumu centrus, jo 

īpaši jūrniecības nozarē; 



25. pauž nožēlu, ka pārāk maz līdzekļu tiek piešķirti pētniecībai un jauninājumiem saistībā ar 

lietojumiem, kas balstīti uz EGNOS vai Galileo, jo tas Eiropas Savienībā būtiski aizkavē 

tehnoloģisko progresu un rūpniecības jaudu izaugsmi, kā arī videi nekaitīgu īstenošanu, un 

tāpēc mudina Komisiju ieviest tādu kārtību, kas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ļautu 

vieglāk piekļūt finansējumam; 

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 


