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Transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemen 

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over transporttoepassingen van de 

globale navigatiesatellietsystemen - EU-beleid op korte en middellange termijn 

(2010/2208(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van 14 juni 2010 van de Commissie aan de Raad, het Europees 

Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's inzake 

een Actieplan inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) 

(COM(2010)0308), 

– gezien de conclusies van de Raad van 1 oktober 2010 inzake dat actieplan (14146/2010), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 aan het Europees Parlement, 

de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over 

het Europa 2020-vlaggeschipinitiatief: Innovatie-Unie" (COM(2010)0546), 

– gezien het verslag van de Commissie van 18 januari 2011 aan het Europees Parlement en de 

Raad over de tussentijdse evaluatie van de Europese programma's voor radionavigatie per 

satelliet (COM(2011)0005), waarin wordt opgemerkt dat er aanzienlijke middelen nodig 

zijn om de infrastructuur voor radiosatellietnavigatie te voltooien, 

– gezien Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 

2008 betreffende de voortzetting van de uitvoering van de Europese programma’s voor 

navigatie per satelliet (Egnos en Galileo)1, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de 

beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet2, 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 8 december 2006 betreffende 

satellietnavigatietoepassingen (COM(2006)0769), 

– gezien Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese 

programma’s voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

683/2008 van het Europees Parlement en de Raad3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 januari 2004 over de mededeling van de 

Commissie aan het Parlement en de Raad over de voortgang van het programma Galileo4, 
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– gelet op artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie 

industrie, onderzoek en energie(A7-0084/2011), 

A. overwegende dat GNSS-toepassingen thans een centraal en onmisbaar element vormen in 

elke vorm van vervoer en overwegende dat de efficiënte en doelmatige toepassing ervan het 

vervoer veiliger, milieuvriendelijker en zuiniger maakt, 

B. overwegende dat vervoerstoepassingen verantwoordelijk zijn voor 20% van het volume en 

voor 44% van de waarde van alle GNSS-toepassingen en dat veiligheidsoperaties - die 

meestal met het vervoer samenhangen - verantwoordelijk zijn voor nog eens 5%, 

C. overwegende dat de Europese Unie niet voor onbeperkte duur afhankelijk kan blijven van 

een basisinfrastructuur voor de werking van GNSS die berust op systemen die aanvankelijk 

door andere landen voor andere doeleinden werden ontwikkeld, 

D. overwegende dat EGNOS een autonoom systeem is ter aanvulling op GPS, dat van de 

GPS-signalen afhankelijk is om berekeningen en correcties te kunnen uitvoeren; 

overwegende dat er geen volledig onafhankelijk GNSS zal zijn totdat Galileo is uitgevoerd, 

E. overwegende dat het EGNOS-systeem van Europa ontworpen is om te kunnen voldoen aan 

de grote en gevarieerde huidige en toekomstige vraag van de industrie in Europa en de 

wereld, bijvoorbeeld op het gebied van transport, veiligheid en traceerbaarheid, 

overeenkomstig de doelstellingen van het proactievere nieuwe Europese industriebeleid, en 

overwegende dat dit systeem ook compatibel met GPS is en aanmerkelijk nauwkeuriger dan 

het Galileosysteem, 

F. overwegende dat de commerciële vervoerstoepassingen van GNSS en Galileo een groeiende 

wereldwijde markt vertegenwoordigen, die zoveel mogelijk moet worden aangeboord in het 

belang van de Europese industrie en ten einde meer gekwalificeerde werkgelegenheid te 

creëren, 

G. overwegende dat GNSS een essentiële rol zal vervullen bij de ondersteuning en bevordering 

van het gebruik van Intelligente Vervoerssystemen (ITS), 

H. overwegende dat de ontwikkeling van GNSS-toepassingen en -diensten van essentieel 

belang is, wil gewaarborgd zijn dat de investeringen in infrastructuur die GALILEO 

meebrengt, ten volle worden geëxploiteerd en dat de volledige capaciteit van het 

GALILEO-systeem wordt benut, 

I. overwegende dat investeringen in deze sector gevolgen hebben voor alle beleidsvormen van 

de EU en dat de uitbreiding en toepassing ervan rechtstreeks van invloed zal zijn op de 

verwezenlijking van de Europa 2020-strategie en de ontwikkeling van het potentieel van de 

Europese markt voor GNSS-toepassingen en diensten, ten einde  banen te creëren en het 

Europese concurrentievermogen te stimuleren,  

J. overwegende dat het GNSS- en het Galileo-project een aanzienlijke toegevoegde waarde 

voor het Europese industriebeleid meebrengen en dat het belangrijk is om het welslagen 

ervan te waarborgen, 



1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een actieplan voor de 

toepassingen van Wereldwijde Satellietnavigatiesystemen (GNSS) en de daarin 

voorgestelde reeks van specifieke sectorale, regelgevende en horizontale acties; 

2. is het met de Commissie erover eens dat het voorgenomen actieplan op dit tijdstip de beste 

optie is om een verdere impuls te geven aan de ontwikkeling en toepassing van EGNOS en 

Galileo, met name op transportgebied; onderstreept dat satellietnavigatiesystemen 

interoperabiliteit tussen verschillende systemen (waaronder ook conventionele) zouden 

moeten inhouden, en daarnaast intermodaal gebruik ten behoeve van zowel passagiers- als 

vrachtvervoersdiensten zouden moeten omvatten; 

3. merkt op dat van de vijftien sectorspecifieke voorstellen in het actieplan negen rechtstreeks 

verband houden met het transport en dat de meeste andere ook nodig zijn ter ondersteuning 

van voor het transport relevante toepassingen; 

4. verzoekt de Commissie te zorgen voor onverwijlde certificering van EGNOS voor de 

burgerluchtvaart door de bevoegde autoriteiten; 

5. is het ermee eens dat acties ter bevordering van het gebruik van EGNOS in de 

burgerluchtvaart een strategische vereiste zijn voor de totstandkoming van SESAR (Single 

European Sky ATM Research), vooral wat betreft de toepassing ervan bij 

landingsprocedures en op kleine luchthavens; 

6. betreurt het dat op dit tijdstip nog niet het gehele gebied van de Europese Unie door 

EGNOS wordt gedekt en dringt erop aan om dit systeem met grote urgentie uit te breiden 

tot zuidelijk, oostelijk en zuidoostelijk Europa, zodat het systeem in heel Europa in elke 

vervoerssector kan worden gebruikt; en acht het van groot belang om de reikwijdte ervan uit 

te breiden tot de MEDA-landen en tot het Midden-Oosten en Afrika; 

7. onderstreept hoe belangrijk GNSS is voor de ontwikkeling van Intelligente 

Vervoerssystemen (ITS); herinnert eraan dat ITS efficiëntere, schonere en veiligere 

vervoersoplossingen kan bieden, en dat voor een correcte toepassing van een aantal ITS-

diensten goed functionerende GNSS nodig zijn; 

8. ondersteunt het standpunt dat EGNOS een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beheer 

van het wegverkeer en dat er een bewustmakingscampagne in die sector moet worden 

gevoerd om beter gebruik te maken van de kansen die dit biedt bij het ophalen van 

tolgelden, eCall, het online boeken van veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagens en 

naspeuring in real time, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan een veiliger en 

milieuvriendelijker wegtransport; 

9. dringt er daarom bij de Commissie op aan om de nodige regelgevende voorstellen in te 

dienen om GNSS in staat te stellen zijn toegevoegde waarde te leveren aan de veiligheid 

van alle vormen van vervoer, met name het wegverkeer, en bij te dragen tot een doelmatiger 

vervoer van goederen; 

10. dringt er bij de Commissie op aan de industriële samenwerking met derde landen op te 

voeren, ten einde de ontwikkeling en de compatibiliteit van EGNOS- en Galileo-diensten en 

-toepassingen te bevorderen; 

11. is het erover eens dat de Commissie een zorgvuldige evaluatie moet verrichten van de 



noodzaak tot wijziging van de bestaande wetgeving inzake digitale tachograven, om ervoor 

te zorgen dat op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die GNSS 

biedt voor het verzamelen van informatie over positie en snelheid van voertuigen; 

12. is het erover eens dat GNSS een belangrijk bijdrage kan leveren tot grotere veiligheid en 

doelmatigheid in de scheepvaart en dat de Commissie  stappen moet doen om een grotere 

bewustwording te bewerkstelligen van de mogelijke toepassingen van GNSS in de zeevaart 

en de binnenvaart en om op EGNOS gebaseerde toepassingen te doen aanvaarden op het 

niveau van de IMO en de ICAO; 

13. schaart zich achter het voornemen van de Commissie om bewustwordingscampagnes onder 

de verschillende belanghebbenden te houden, zodat de Europese industrie voldoende 

vertrouwen krijgt om te investeren in het commerciële potentieel van de 

satellietnavigatieprojecten van de EU; 

14. verzoekt de Commissie de in het actieplan genoemde uitgebreide maatregelen voor 

bewustmakingscampagnes op efficiënte wijze uit te voeren, ten einde in Europa tot een 

uitvoerig gebruik van EGNOS op alle toepassingsgebieden te komen en aldus meer 

complexe benaderingen te waarborgen; 

15. dringt er bij de Commissie op aan om, in het kader van de begrotingsprocedure en de 

toekomstige meerjarige financiële kaders, voorstellen te doen om een toereikend niveau van 

financiering te garanderen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van GNSS, en 

ook voor de tenuitvoerlegging van de resultaten daarvan; onderstreept dat er toch al weinig 

EU-middelen voor de transportsector beschikbaar zijn, en dat extra middelen voor GNSS 

dan ook niet tot gevolg mogen hebben dat er in andere prioriteiten op het gebied van het 

gemeenschappelijk vervoerbeleid wordt gesneden; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 

om specifiek voor dit project, maar ook voor vergelijkbare projecten zoals de TEN-T, een 

meerjarig financieringsvoorstel voor te leggen voor een langere termijn dan de zeven jaar 

van de financiële vooruitzichten, ten einde tot een stabiel en betrouwbaar financieel kader te 

komen voor Europese projecten die een ambitieuzer karakter hebben dan nu het geval is; 

16. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen om de inkomsten uit commerciële 

Galileo-activiteiten in de EU-begroting op te nemen; 

17. verzoekt de Commissie het Parlement mee te delen hoe de jaarlijkse onderhoudskosten, die 

op 800 miljoen EUR worden geraamd, zullen worden bekostigd als Galileo operationeel is 

geworden; 

18. roept de Commissie op een breed opgezette financieringsstrategie te ontwikkelen die in 

aanvulling op adequate bijdragen van de EU en de lidstaten bijvoorbeeld gecoördineerde 

belastingprikkels, vereenvoudigde procedures voor het aanvragen van subsidie en 

regelingen voor het sluizen van risicodragend kapitaal naar het MKB en het 

vergemakkelijken van de ontwikkeling en marketing van EGNOS- en Galileo-toepassingen 

omvatten, en wel in samenwerking met de Europese Investeringsbank en het Europees 

Investeringsfonds; 

19. verzoekt de Commissie te waarborgen dat de 100 miljoen EUR aan betalingskredieten voor 

onderzoek die wellicht niet zullen worden uitgegeven in het kader van het Zevende 

kaderprogramma, beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van 

GNSS-toepassingen; 



20. verzoekt de Commissie om te onderzoeken hoe vereenvoudigde procedures zouden kunnen 

bijdragen tot een efficiëntere en transparante uitbetaling van deze middelen ter 

ondersteuning van het onderzoek op het gebied van met GNSS ondersteund transport voor 

allen, met bijzondere aandacht voor het MKB; 

21. verzoekt de Commissie de toegang van het MKB tot Europese subsidie te vergemakkelijken 

om innovatie rondom GNSS-toepassingen te stimuleren, met name in het kader van het 

zevende en het achtste kaderprogramma voor O&O; 

22. dringt er bij de Commissie op aan na te gaan welke vragen er bij het gebruik van 

GNSS-toepassingen en -diensten met betrekking tot de bescherming van de privacy kunnen 

rijzen, en alles in het werk te stellen om hierop een antwoord te geven; 

23. neemt kennis van de behoefte die er bestaat aan investeringen in onderzoek naar 

GNSS-specifieke toepassingen en diensten – met bijzondere aandacht voor de specifieke 

behoeften van gehandicapten, hetgeen van cruciaal belang is voor een juiste voorbereiding 

en gebruikmaking van GNSS diensten; 

24. verzoekt de Commissie daarom tevens steun te bieden aan initiatieven ter ontwikkeling van 

sectorspecifieke dienstencentra, met name voor de zeevaart; 

25. betreurt het feit dat het tekort aan middelen voor onderzoek en innovatie op het gebied van 

toepassingen op basis van EGNOS en Galileo een rem vormt voor de technologische 

vooruitgang en de groei van de industriële capaciteit in de Europese Unie en een vanuit 

ecologisch opzicht effectieve tenuitvoerlegging en dringt er dan ook bij de Commissie op 

aan regelingen in te voeren waarmee kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker 

toegang krijgen tot subsidies; 

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


